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O CULTURALISMO DOS ANOS 30 NO BRASIL
J

E NA AMERICA LATINA: DESLOCAMENTO
RETÓRICO OU MUDANÇA CONCEITUAL?

Lourdes Martínez-Echazábal

La cultura es un discurso, un lenguaje, y como tal no tiene principio ni fin y siem-
pre está en transformación, ya que busca constantemente la manera de significar lo
que no alcanza a significar. Es verdad que al ser comparado con otros discursos de
importancia el político, el económico, el social, el discurso cultural es el que más se re-
siste ai cambio. Su deseo intrínseco, puede decirse, es uno de conservación, puesto que
está ligado al deseo ancestral de los grupos humanos de diferenciarse lo más posible unos
de otros. De ahí que podamos hablar deformas culturales más o menos regionales, na-
eionales, subcontinentales y aun continentales. Pero esto en modo alguno niega la hetero-
geneidad de tales formas. Un artefaeto sincrético no es una síntesis, sino un significante
hecho de diferencias. (La Isla que se Repite. Antonio Benítez Rojo, 1989: xxvi-xxvii)

INTRODUÇÃO

Uma crítica da cultura hispano-americana afirmou em 1980:

Não encontraremos na reflexão norte-americana, nem na brasileira, a mesma veemên-
cia, e até obsessão, com que os hispano-americanos têm sentido a necessidade de definir a
sua cultura no contexto ocidental, de identificar-se diante das diversos formas de coloniza-
ção, de criar um sentido e um método de conhecimento para sua realidade histórica.
(Chiampi, 1980:96)l

Foi esta afirmação categórica e radical que, a princípio, fez-me refletir sobre os dis-
cursos específicos e as práticas diversas no interior desse núcleo continental que chama-
mos América Latina. Para começar, devo dizer que não concordo com o enunciado
acima. Primeiro, porque não se trata de encontrar a "mesmice", ou de medir, para com-
parar, o grau de "veemência" ou "obsessão" de uma ou outra reflexão político-intelec-
tual; mais importante é buscar os nexos possíveis entre elas. Em segundo lugar, basta
uma rápida e superficial passada de olhos na extensa bibliografia crítica, bem como na
rica e prolífera produção artística relacionada com os temas de identidade nacional, pen-
samento social, caráter nacional e cultura brasileira para evidenciar que carece de suporte
o argumento. Em outras palavras, concordar com sua proposição significaria apagar e
reescrever, como um palimpsesto, a criação artístico-intelectual e a história do pensa-
mento social e político brasileiro.

Caso não indicado o contrário, são minhas as traduç6es e as ênfases das/nas citaçúes de outros autores ao
longo des~ capítulo.



Indubitavelmente, uma das preocupações recorrentes do pensamento latino-americano,
incluindo o brasileiro, tem sido a de compreender o que é que significa "ser latino-america-
no" e mesmo o que é a América Latina e como se constitui, se expressa, evolui e se transfor~
ma dentro de seus respectivos contextos nacionais, assim como em relação à Europa e, mais
tarde, aos Estados Unidos. Claro que essa preocupação ontológica, distintiva e fundante aflo-
ra muito antes da invenção geopolítica da América "latina", inclusive antes dos primeiros
rebentos anticolonialistas e/ou republicanos no continente e nas suas ilhas. Testemunhos dis-
so são os textos de cronistas, missionários (em particular os jesuítas), poetas e viajantes
que passaram por estas terras. Não obstante, é a partir da segunda metade do século XIX
que a referida preocupação ontológica, ou o que mais apropriadamente chamaria de her-
menêutica da identidade latino-americana (brasileira, mexicana, argentina, cubana etc.),
detona com maior intensidade na literatura e na exegese de cientistas sociais, impondo-se
como tópico central no pensamento intelectual e político em diversos países que hoje
constituem a América (já não tão "latina"). E vemos, em síntese, que a referida hermenêu-
tica trata de explicar - e nesse processo vai construindo -~ aquilo que constitui nosso perfil,
nossos mecanismos de funcionamento social, político e cultural e, sobretudo, nossas singu-
laridades e nossos traços distintivos perante a outros espaços físicos e modelos culturais.

O IDEOLOGEMA DA MESTIÇAGEM2

1880-1910: "To be or not to be"
Dentro do contexto delineado no parágrafo anterior, chama a atenção o que pode-

ríamos denominar ideologema da "mestiçagem", com suas diferentes variantes nacio-
nais, regionais e de época. Tal ideologema tem ocupado o centro de eloqüentes e
inteligentes análises da história e da literatura de "nossa" América. No Brasil das últi-
mas duas décadas do século XIX e da primeira do XX, por exemplo, a mestiçagem tor-
na-se ponto central para a compreensão dos destinos da nação. Nessa virada de século,
por exemplo, são evidentes as personalíssimas elaborações que dele fizeram Silvio Ro-
mero, Euclides da Cunha, Graça Aranha, entre outros. Profundamente influenciados pelo
positivismo, que teve nos tópicos "degeneração", "barbárie" e "enfermidade social"
unidades básicas de análise, estes autores viam no cruzamento racial e na educação, se
bem que por vezes até de forma conflitiva e incoerentes,3 uma possível solução para os

2 Neste trabalho uso, junto com Irlemar Chiampi, o termo ideologema, e não ideologia, para enfatizar a
recorrência da mestiçagem como uma das unidades básicas de análise na interpretação dos processos de
identidade da América Latina. Agradeço a meu colega do Departamento de Lingüística da Universidade
da Califórnia/Santa Cruz, professor William Ladusaw, por seus valiosos comentários acerca da aplicação
da terminologia e metodologia da lingüística estrutural a outros sistemas sociais ou textuais, como, por
exemplo, o sistema ideológico, representado neste trabalho pelos discursos acerca da identidade cultural-
nacional na América Latina e do racismo científico positivista do século XIX, entre outros.

3 A respeito da atitude incoerente destes pensadores acerca da mestiçagem, gostaria de compartilhar com o
leitor um comentário de Antônio Cândido sobre Silvio Romero, comentário este que se aplica a muitos
outros: "Não se pense, porém, que [Romero] tivesse a respeito uma atitude coerente. Ora achava o mes-
tiçamento um bem, pois de outro modo não haveria adaptação do branco ao trópico, ora, com mais pessi-
mismo, julgava-o um mal inevitável, quase humilhante. As mais das vêzes, contudo, tomava-o como fato
consumado e se alegrava com as perspectivas de branqueamento final" (Cândido, 1963:106-107).



males do Brasil - quer dizer, uma das poucas saídas possíveis para o triunfo e regenera-
ção da etnicidade branca no País (vide Lima & Hochman, neste volume; Martínez-Echa-
zábal, 1984, 1990, 1996; Ventura, 1991; Schwarcz, 1993),4 assim como uma "forma de
dar aos elementos africanos e indígenas uma expressão nacional, incorporados a projetos
pretensamente sincréticos, que constituíram formas de hegemonia dos setores tidos como
superiores em termos étnicos ou culturais" (Ventura, 1994:1).

Em contrapartida, havia outros intelectuais mais radicais que consideravam a mes-
tiçagem um verdadeiro perigo para a boa saúde do País e da etnicidade branca. Entre eles
acha-se Nina Rodrigues, que promoveu a tese da degeneração racial provocada pela mes-
tiçagem. Acreditava que na mistura de raças muito distanciadas encontrava-se a razão
para certas doenças, tais como as epidemias, ou a loucura, cujas origens deviam-se a uma
"fraqueza biológica" ou ao "subdesenvolvimento psicopsicológico" inerente ao mesti-
ço, o brasileiro nato.5 Portanto, para os estudiosos da história das mentalidades na Amé-
rica Latina os leit motifs do ideologema da mestiçagem elaborado nas últimas décadas do
século XIX mostram-se extremamente ricos do ponto de vista analítico na medida que
revelam não só o impacto do desenvolvimento nas ciências e na tecnologia na virada
do século XIX mas, sobretudo, a terrível ansiedade das elites em assimilar os avanços do
mundo civilizado, o "ser moderno", e fazer parte da grande comunidade ocidental.

A reinvenção da raça: 1910-1920
Com a entrada do século XX, o discurso do racismo científico sofre um desloca-

mento e, por influência da antropologia cultural boasiana, começa a ser gestada na escri-
ta e nas artes da América "latina" a dissociação entre raça e cultura. Com ela emerge
uma série de paradigmas que tem como meta a regeneração e reivindicação da identidade
mestiça do homem latino-americano no contexto ocidental.6 Nos discursos elaborados
com base no ideologema da mestiçagem emergentes nos anos 20 já não se fala, em geral,
de raças ou culturas "inferiores" para efeito de exclusão, se bem que isto esteja implíci-
to; pelo contrário, enfatiza-se uma inevitável e "natural" síntese de culturas baseada no
contato e na cooperação entre as diversas civilizações.

Ou seja, as primeiras décadas do século XX representam um momento chave no
desenvolvimento do pensamento ocidental moderno, momento em que "[o]s europeus,
norte-americanos e latino-americanos estavam descobrindo que o mundo estava povoado
por poucas raças, muitas mesclas e um sem número de culturas [...]" (lanni, 1993:23).

4 Vide também o seguinte comentário de Silvio Romero: "Esta são as idéias que propagamos para que,
pelos meios educativos, pela instrução, pela seleção, pela mescla de bons elementos étnicos de contin-
gentes imigratórios superiores, espalhados em todo o Brasil, especialmente nas magníficas terras do Cen-
tro e do Norte, nos regeneremos" (Romero, 1980:1549).

5 Diz Nina Rodrigues; "Dos mestiços, eu não pretendo certamente que sejam todos irresponsáveis. Tanto
importaria afirmar que são todos degenerados [...]. Mais acredito e afirmo que a criminalidade do mesti-
ço brasileiro 6, como todas outras manifestações congêneres, sejam biológicas ou sociológicas, de fundo
degenerativo e ligada às más condições antropológicas do mestiçamento no Brasil" (Nina Rodrigues,
1938:215-216).

6 Emprego o termo "homem" conscientemente pois a mulher, até muito recentemente, ficou sempre à mar-
gem enquanto sujeito nos processos identificatórios e nos de formação nacional.



Portanto, não é de surpreender que, a partir dos anos 20, a mestiçagem, percebida como
elemento fundante e favoravelmente diferenciador, funcione como suporte das novas in-
terpretações culturalistas. Contudo, o problema racial da "nossa América mestiça"7 não
desaparece; pelo contrário, persiste através do preconceito social, quer dizer, através da
identificação de posições de classe socialmente construídas e materialmente determina-
das com base em raça. Voltarei a este tema adiante.

Discutir as raízes locais desta mudança retórica e pretensamente conceitual iria
além do permissível, ou aceitável, num ensaio desta natureza. Conformo-me em assi-
nalar que, ainda que o termo "étnico" tenha ganhado uso mais generalizado no pe-
ríodo do pós-guerra com a finalidade de evitar o uso do termo raça,8 a reinvenção
da raça qua etnicidade começou a ser gestada nas primeiras duas décadas do século
XX nas várias performances das culturas primitivas postas em voga pelas vanguardas
européias, sobretudo nas artes plásticas e na música. Por sua vez, no continente ame-
ricano, a Revolução Mexicana de 1910 com seus exércitos de camponeses índios e
mestiços ocupando um primeiro plano visual nos jornais da época (e mais tarde nos
murais de Diego Rivera e outros representantes da arte nacionalista mexicanos, tais
como Orozco, Siqueiros e até o próprio Rufino Tamayo) também forma parte deste
processo de gestação de um conceito que marcou definitivamente o pensamento so-
cial latino-americano. Estética e política juntaram-se num ato de inclusão e "pene-
tração" até então impensável no âmbito da cultura ocidental e da polít ica
latino-americana, tendo por agentes indivíduos, temas e problemáticas excêntricos a
elas, e até então considerados "primitivos" e "bárbaros". A meu ver, este ato de in-
clusão e "penetração" é o que prepara o terreno para a subseqüente teorização do
conceito de raça enquanto etnicidade na escrita latino-americana.

O discurso da etnicidade: dos anos 20 aos 50
A escrita de sociólogos, antropólogos, políticos e literatos latino-americanos nos

anos 20 e 30 testemunha esse processo que estava sendo gestado no interior do pensa-
mento ocidental a partir da primeira década do século XX. As reflexões metacríticas de
Fernando Ortiz, o sociológo, antropológo e teórico da cultura afro-cubana, assim como
as de seu contemporâneo Arthur Ramos, reconhecido antropólogo do negro no Brasil e
"continuador incansável da obra de Nina Rodrigues" (Valente, 1977:3), são ilustrativas
dessa transformação. Nos anos 30 estes dois intelectuais refletiram sobre a obra de duas
figuras importantíssimas do pensamento cubano e brasileiro de finais do século XIX:
José Martí e Nina Rodrigues, respectivamente.

Em um trabalho apresentado originalmente em 1934, e publicado em 1941,
intitulado Martí e as Raças, Ortiz sugere que a chave para a compreensão das refle-
xões de Martí em relação à questão racial encontra-se na forma em que ele "reduz" a
noção de raça (biológica):

Frase célebre utilizada por José Martí para se referir ao continente americano.
Segundo Stolcke (1991:106), configurava-se numa tentativa de enfatizar que "os grupos humanos eram
um fenômeno histórico e cultural e não categorias de pessoas biologicamente determinadas exibindo tra-
ços hereditários comuns em termos morais e intelectuais" (vide também Santos, neste volume).



significado social de ser um grupo humano histórico, mais cultura do que natureza
~..]. [Martí] sabe que 'nossa América' não é "nossa raça" no sentido biológico, pois
é composta de uma variedade de diversas cores, crânios e cabelos; de um emaranha-
do de todas as raças do mundo, não importando quais sejam ou como a antropometria
mais arbitrária queira defini-las. [Na escrita de Martí], raça quer exoressar cultura.
como atualmente se diz, ainda que esta aceoção do vocábulo não estivesse em uso há 60
anos, quando Martí escrevia. (Ortiz, 1993:121 )

Cinco anos mais tarde, seguindo a linha traçada por Ortiz, as palavras introdutórias
de Arthur Ramos em livro póstumo de Nina Rodrigues -As Collectividades Anormaes
(1939) -também dizem respeito a disassociação entre raça (biológica) e cultura:

Uma única ressalva podemos fazer aqui, ao trabalho do mestre bahiano.9 E quan-
do faz intervir o slogan da época. a degenerescência da mestiçagem como causa pre-
cípua dos desajustamentos sociais [...]. Essas idéias são inaceitáveis para os nossos
dias. O pretenso mal da mestiçagem é um mal [...] mais social do que orgânico. Se,
nos trabalhos de Nina Rodrigues, substituirmos os termos raça por cultura, e mesti-
çamento por aculturação, por exemplo, as suas concepções adquirem completa e per-
_feita atualidade. (Ramos, ! 939:12-13)

Aceitar, sem ressalvas, as propostas de Ortiz e Ramos significaria colocar Martí e
Nina Rodrigues no topo da lista de precursores da mudança paradigmática mencionada
anteriormente e que na América Latina materializou-se exemplarmente na obra de Gil-
berto Freyre, e nos escritos de Ortiz e Ramos, entre muitos outros. Antes de prosseguir,
valeria a pena, em nome de uma maior complexidade crítica, questionar a "tradução"
que Ortiz e Ramos fazem das idéias de José Martí e Nina Rodrigues. Segundo Ortiz,
Mart[ rejeita o conceito estrito de raça biológica mediante uma conceptualização dos
grupos humanos enquanto raças, digamos, históricas, cuja essência pode ser definida
como "mais cultura que natureza". De fato, Ortiz parece indicar que, se o termo cultura
não é empregado, isto decorre de uma falha do sistema lingüístico, ou seja, do próprio
processo de significação, na medida em que a correspondência entre o significante "ra-
ça" e o significado "cultura" ainda não havia sido elaborada teoricamente. Ou, como
afirmou Ortiz em outro momento,"a acepção do termo ainda não estava em uso". Ra-
mos, por sua vez, considera que o "problema" na obra de Nina Rodrigues pode ser eli-
minado facilmente através da substituição de um termo por outro. Apesar de eticamente
preocupante, o caráter simplista e mecânico da fórmula de Ramos é bastante revelador,
uma vez que implicitamente sugere que a chamada dissociação entre raça e cultura foi
mais um deslocamento retórico que conceitual.

A meu ver, o que tanto Ortiz como Ramos buscavam era reatualizar a obra de seus
antecessores (e pais intelectuais) ante às novas tendências da antropologia cultural dos
anos 30, que explicitamente rejeitava posturas racistas como as que caracterizavam a
obra de Nina Rodrigues em particular. No caso de Ramos, tratava-se também de defen-
der a obra do mestre das críticas de alguns de seus contemporâneos que, aparentemente,
"entendiam mas não compreendiam" o verdadeiro significado de sua obra. Para tanto,

Segundo Sacramento Blake (1969), Raymundo Nina Rodrigues nasceu no Maranhão e não na Bahia, no
dia 4 de dezembro de 1862.



era inicialmente necessário convencer os leitores que o equívoco foi mais da ciência e
das idéias filosóficas dominantes da época do quede Martí ou Nina Rodrigues. Nesse
processo de resgate e/ou defesa, ainda que Ortiz e Ramos tenham contrariado o paradig-
ma de "raça" biológica através da glorificação da mestiçagem cultural, o que remete à
rejeição dos postulados do racismo científico de finais do século XIX, utilizaram crité-
rios culturalistas racializados na sua argumentação. Ou seja, findaram por aceitar e utilizar
acriticamente o discurso da etnicidade.

O discurso culturalista da etnicidade encontrou solo fértil para seu florescimento na
América Latina. Entre os vários paradigmas culturais baseados no ideologema da mesti-
çagem que abrem novos horizontes interpretativos da cultura latino-americana a partir
dos anos 20 podemos citar Os seguintes: a "antropofagia" no Brasil na década de 20; a
"raça cósmica", miolo da utopia tropicalista do mexicano José Vasconcelos (1925)
(Vasconcelos, 1982); a "cor cubana", metáfora através da qual o poeta cubano Nicolás
Guillén textualiza e teoriza em 1931 a idéia de mestiçagem cultural (Guillén, 1981); a
"transculturação", contrapartida teórica da noção de "aculturação", teoria desenvolvida
pelo sociólogo cubano Fernando Ortiz em 1941 (Ortiz, 1978); o "real maravilhoso", pa-
radigma elaborada pelo novelista e ensaísta cubano Alejo Carpentier no prólogo de um
de seus romances publicado originalmente em 1949 (Carpentier, 1971). Estes são alguns
dos tantos modelos interpretativos da cultura e da identidade latino-americana com base
no ideologema da mestiçagem que surgem a partir dos anos 20 com o objetivo de reivin-
dicar o mestiço e a mestiçagem e postular a cultura latino-americana como "cadinho de
raças" de onde sairia uma cultura (racializada) capaz de eliminar o conflito entre os
opostos, entre os antagonismos tradicionais, como região/nação, branco/não branco,
(neo)colônia/metrópole, cidade/campo, civilização/barbárie. Contudo, subjacente a todos
estes modelos encontra-se a idéia de raça biológica travestida em etnicidade ou em classe
social. Um outro ponto de suma importância é que em todos estes ideologemas aconte-
cem simultaneamente uma culturalização da raça e uma racialização da cultura.

Vários são os críticos que nos últimos anos têm assinalado o deslocamento de raça
à cultura no pensamento latino-americano. Pessoalmente, ao me aproximar uma vez mais
deste tema, o faço com cautela, consciente que raça é um conceito fluido e transforman-
te, embora historicamente específico, de modo que seu significado é fruto das teorias, in-
teresses e discursos sociais da época em questão (Golberg, 1993:74). Daí que raça, como
um modo socialmente construído de identificação e diferenciação da espécie humana,
possa ser qualificada mediante o uso de inúmeros adjetivos, tais como biológica, históri-
ca, cultural ou social. Segundo a época, estes termos, por sua vez, podem assumir outros
valores retóricos e/ou conceituais em relação ao substantivo que modificam. Tal é o caso
ao nos referir, junto com Goldberg (1993), à raça qua cultura, qua classe, e qua nação, l0

Uma viagem de ida e volta: cultura, cor e classe
Na sociedade latino-americana, os conceitos "cultura", "cor" e "classe" adqui-

rem uma desmesurada importância a partir da década de 20 com a rearticulação e afirma-

Para uma nitida discussão da raça qua cultura, classe e nação, vide Goldberg (1993), em particular o ca-
pítulo intitulado "As máscaras da raça".



ção do ideologema da mestiçagem e frente aos discursos edificantes de reconstituição do
Estado-nação, e suas respectivas culturas nacionais. No caso brasileiro, por exemplo, sua
relevância faz-se patente a partir dos anos 20, através do choque conceitual, na luta pelo
poder interpretativo e definidor da brasilidade entre o modernismo paulista e o nordesti-
no; entre o discurso heterofóbico, corporativista e anti-regional de Oliveira Vianna, e o
discurso heterofílico, tradicionalista e regionalista de Gilberto Freyre;11 entre a poética
cosmopolita e paródica dos manifestos e a poesia de Oswald de Andrade e a regionalista, à
marxista, de um novelista como Jorge Amado; ou, visto de uma outra maneira, entre o dis-
curso da "brasilidade bem-nascida" (aquela que foi imaginada tradicionalmente como soma
de três raças) e aquele dos "novos brasileiros" que emergia das áreas agrícolas e industriais
do Sul e Sudeste do País" (Guimarães, 1994:21).

Por não ser possível abordar devidamente estes inúmeros autores neste ensaio, en-
focarei dois em particular: Gilberto Freyre e Jorge Amado. Além de enfocar as peculiari-
dades na elaboração do ideologema da mestiçagem por ambos, pretendo analisar que
relações guardam as versões brasileiras com aquelas elaboradas em outros países latino-
americanos como, por exemplo, a "raça cósmica" do José Vasconcelos e a "cor cuba-
na" do Nicolás Guillén. Assim, qual é o valor discursivo e ideológico atribuído à raça, à
cor, à classe e à cultura?12 Colocada em outros termos, a questão central é a seguinte: a
dissociação entre raça e cultura, assim como a euforia culturalista que marca a escrita la-
tino-americana a partir da década de 20, resulta de desiocamento retórico, de mudança
conceitual ou de ambos?

Vejamos como se deu a "reinvenção", ou rearticulação, do conceito de raça no pe-
ríodo em questão. Se no Brasil dos anos 20 o que parecia prevalecer era o ideário racista
com que Retrato do Brasil (1928), de Paulo Prado, "culminara a visão desfavorável das
raças que integram o povo brasileiro" (Chiampi, 1980:123), no México José Vasconce-
los - escritor filósofo e político, secretário de Educação Pública entre 1921-1924, e ideõ-
logo por excelência do então recentemente formado Partido Revolucionário Institucional
(PRI) - publica A Raça Cósmica (1925). Segundo a crítica, esta obra iniciou em nível
continental a valoração da mestiçagem. Fortemente influenciado pelas idéias de Nietzs-
che, como bem assinalado por Jorge Schwartz (1995:531), Vasconcetos profetiza a fusão
étnica dos opostos numa "raça sintética", numa "quinta raça universal". A tese central
é que "as distintas raças do mundo tendem a se misturar cada vez mais, até formar um
novo tipo humano, composto da seleção de cada um dos povos existentes" (Vasconce-
los, 1982:9). Um dos aspectos que mais chama a atenção nesta passagem é a afirmação
de que da mestiçagem entre as diversas raças sairá um "tipo humano" e não um "tipo
nacional". Este é um ponto importante, dado que para a maioria dos teóricos da mestiça-
gem, profundamente comprometidos com ideários nacionalistas, a mestiçagem repre-

11 Neste contexto o termo heterofóbico denota a fobia a diferenças raciais, regionais e culturais. Daí resulta
o impulso arianizante e centralizador que caracteriza o discurso de Oliveira Vianna em Evolução do
Povo Brasileiro. Em contraste com o discurso de Oliveira Vianna, o de Freyre é heterofilico na medida
em que proclama a influência e celebra, pelo menos no nível cultural, as contribuições das diferentes ra-
ças, religiões, e regiões à formação do povo brasileiro.

12' A pergunta anterior tem como pano de fundo um questionamento de caráter mais geral sobre "se 'etnici-
dade' [classe] e 'raça' são fenômenos interligados (por um denominador comum de caráter essencial] ou
referem-se a sistemas distintos de classificação social" (Stolcke, 1991:107).



sentava o m6todo oportuno para a formação do "tipo nacional" (vide Seyferth, neste vo-
lume, e Ramos, também neste volume). Ainda que o cristianismo de Vasconcelos rela-
cione-se estreitamente à dimensão humanista e universalista de sua teoria, seu lado
inovador poder-se-ia explicar, também, pelo fato de que para Vasconcelos "o trópico",
e não o México, seria o "locus privilegiado" dessa nova "raça sintética", portadora de
"uma civilização refinada e intensa" (Vasconcelos, 1982:34).13 Na utopia tropicalista
de A Raça Cósmica, a terra prometida ficaria localizada na região que hoje compreende
os territórios do Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador, partes do Peru e da Bolívia e o
norte da Argentina.

Ora, se Vasconcelos não chega a abandonar a idéia de raça biológica, nem tampou-
co rompe com o darwinismo social, com o determinismo geográfico ou com o evolucio-
nismo que caracterizaram as várias elaborações do ideologema da mestiçagem no século
XIX, ao menos desenvolve um aspecto que o distingue de outros formuladores. Distinti-
vo em seu discurso é precisamente o processo através do qual esta "síntese feliz" acon-
tecerá, qual seja, "a misteriosa eugenia estética" prevalecerá sobre a eugenia científica
(Vasconcelos, 1982:41):

[o]s tipos inferiores da espécie serão absorvidos pelo superior. Assim poderia remir-
se, por exemplo, o negro, e pouco a pouco, por extinção voluntária, as estirpes mais
feias irão cedendo espaço às mais belas. As raças inferiores, ao se educarem, tornar-
se-iam menos prolíferas. [Deste modo], os melhores espécimens ascenderão numa
escala de melhoramento étnico, cujo tipo máximo não é precisamente o branco, mas
essa nova raça, a que os próprios brancos terão que aspirar com o objetivo de con-
quistar a síntese. (Vasconcelos, 1982:42-43)

A propósito, qual seria o tipo étnico e a cor dessa "nova raça" a qual até os bran-
cos terão que aspirar para conquistar a "síntese"? Creio que uma das possíveis chaves
para a compreensão da passagem anterior e, conseqüentemente, da utopia futurista de
Vasconcelos, encontra-se no uso do advérbio "precisamente". Na medida que a "nova
raça" não é exatamente branca (mas poderia ser), o uso do advérbio coloca a ambigüida-
de como figura central no texto, relativizando o uso da cor branca (a "nova raça" pode-
ria ser, também, "quase" branca).14 Em suma, a "raça cósmica" foi pensada como uma
raça espiritual, inclusive fisicamente mestiça, mas de uma cor clara, a mais clara possível.

Retomemos ao Brasil. Na década de 20 coube a Oswald de Andrade proceder a
ruptura - se é que podemos falar de uma - com o paradigma de raça em favor de uma vi-
são culturalista/nacionalista. Mas foi o discurso simultaneamente moderno e conservador
de Freyre em Manifesto Regionalista (1926), em Casa-Grande & Senzala (1933) e, pos-
teriormente, em Sobrados & Mucambos (1936) o que mais chama a atenção por causa de

1 3 Em 1922, por ocasião da comemoração do Centenário da Independência do Brasil, Vasconcelos visitou o
Brasil como chefe da delegação mexicana. Foi tal a impressão que o pais lhe causou - "os esplendores
de uma Natureza cheia de potências, generosa de hábitos, resplandecente de claridades" (¥asconcelos,
1982:34) -, que três anos mais tarde escreveu em A Raça Cósmica: "[ol panorama do Rio de Janeiro
atual ou o de Santos com a cidade e a sua baía podem-nos dar uma idéia do que será esse empório futuro
da raça cabal, que está por vir" (Vasconcelos, 1982:34).

1 4 Uma outra forma possível de nos aproximarmos do discurso de Vasconcelos - se bem que relacionada
com a anterior - é a partir da análise de sua caracterização da etnicidade branca latino-americana. Trata-
se de um tópico cuja extensão não permite tratamento adequado neste trabalho.



seu impacto (e permanência) tanto nos discursos políticos e acadêmicos quanto no ima-
ginário popular. Talvez não seja novidade dizer que, sobretudo, Casa-Grande & Senzala
é a obra que desmente aquela "verdade" assentada na obra de Oliveira Vianna (1923),
preocupada com a "evolução do povo brasileiro" e sua projeção futura em termos ho-
mogêneos. Reconstituindo a história social de uma sociedade heterogênea e pretensa-
mente harmônica, a obra de Freyre marcou de forma iniludível as relações inter-raciais
no Brasil. Se concordamos com a afirmação de que o "cenário do século XIX mostrava
no conflito dos opostos a própria crise da sua identidade cultural" (Chiampi, 1980:107),
então poderíamos ler Casa-Grande & Senzala como uma tentativa neo-romântica de har-
monizar, de encontrar um equilíbrio entre opostos, convertendo-os em elementos consti-
tutivos de uma totalidade cujas partes mantêm uma relação dialética.

O discurso de Freyre é marcado tanto pela continuidade como pela ruptura. A dis-
tinção que o autor estabelece entre raça e cultura caracteriza uma ruptura com os discur-
sos sociais de sua época, temperados ainda pelo pensamento científico e filosófico do
século XIX, que promovia conceitos racistas e deterministas acerca da relação e depen-
dência entre raça e cultura. Não obstante, encontra-se em Freyre, bem como na maioria
dos pensadores latino-americanos das décadas de 20 a 50, a permanência de uma lógica
racial que, embora explicitamente culturalizada, mantem alguns nexos com o passado.15
Tal lógica racialista, como mais recentemente demonstrou Ricardo Benzaquen de Araújo
(1994:31-32) no contexto de Casa-Grande & Senzala, reside no interior mesmo da lin-
guagem. Em minha opinião, contudo, tal lógica já havia sido explicitada no Manifesto
Regionalista, através de sua apologia de um Nordeste em decadência, assim como em
seu elogio da cultura crioula, berço da chamada "democracia racial" e, segundo o autor,
"a principal bacia em que se vêm processando essas combinações, essa fusão, essa mis-
tura de sangues e valores que ainda fervem [...]" (Freyre, 1955:48) Assim, as tradições da
região apresentam-se não só racializadas como também "brasileiríssima[s]" (Freyre,
1955:48). 16 Por sinal, o próprio Manifesto Regionalista ilustra o que foi dito:

A verdade é que não há região no Brasil que exceda o Nordeste em riqueza de tra
dições ilustres e em nitidez de cardcter. Vários de seus valores regionais tornaram-
se nacionais depois de impostos aos outros brasileiros menos pela superioridade eco-
nômica que o açúcar deu ao Nordeste durante mais de um século do que pela sedução
moral e pela fascinação estética dos mesmos valores... Como se explicaria, então, que nós
filhos de região tão criadora, é que fôssemos agora abandonar as fontes ou as raízes de
valores e tradições de que o Brasil inteiro se orgulha ou de que se vem beneficiando como
de valores basicamente nacionais?

1 5 A pretensa dissociação entre raça e cultura, o deslocamento retórico no âmbito destes conceitos e os pro-
cessos de racialização da cultura e da culturalização da raça na escrita latino-americana - incluída par-
cialmente a obra de Freyre --, são alguns dos temas com os quais tenho trabalhado nos últimos doze anos,
tanto em cursos de pós-graduação como em pesquisas e publicações (Martínez-Echazábal, 1984, 1988,
1990a, 1990b, 1992, 1996). Acerca de alguns destes tópicos vale mencionar a articulada e inteligente análise
de Ricardo Benzaquen de Araújo (1994) em seu recente livro sobre Casa-Grande & Senzala e a obra de
Gilberto Freyre nos anos 30.
Este comentário de Freyre lembra-me a caracterização do Brasil em uma música populartssima do com-
positor Ary Barroso, qual seja, "Aquarela do Brasil": "... esse Brasil lindo e ~ é o meu Brasil



[...] Apenas nos últimos deeênios é que o Nordeste vem perdendo a tradição de
criador ou recriador de valores para tornar-se uma populacão quase parasitária ou
uma terra apenas de relíquias: o paraíso brasileiro de antiquários e de arqueólogos.
(Freyre, 1955:19-21)

A passagem acima deixa entrever uma marcada ansiedade por defender os valores
tradicionais do Nordeste e conservar seu papel de protagonista no cenário nacional no
que tange à formação da brasilidade e da cultural nacional, se não no nível ecônomico e
político, pelo menos no simbólico. O papel de "criador ou recriador de valores" come-
çou a ser disputado, primeiro, pela brasilidade mineira e, mais tarde, por aquela dos "no-
vos brasileiros", cuja influência econômica, política e simbólica passou a se desenvolver
por volta de 1900 em tomo da economia cafeeira no Sul e Sudeste e que em poucos anos
transformou a paisagem urbana da cidade de São Paulo a ponto de convertê-la em capital
financeira e cultural do País.

A apologia do Nordeste representa também um elogio à mestiçagem e à cultura
crioula, tópico que será mais amplamente elaborado por Freyre (1936, 1957) em Sobra-
dos & Mucambos e Casa-Grande & Senzala. Freyre caracteriza a cultura crioula como
uma cultura de "antagonismos em equil~rio", autárquica, de natureza híbrida e muito
plástica, na qual existe uma "zona de confraternização" onde brancos, negros, mestiços,
mulatos, amos e escravos conviviam num clima de intimidade e mútua cooperação. Uma
cultura caracterizada pelo excesso que, desdobrando-se a partir da natureza tropical e do
sistema escravista, adentrava-se nos costumes e, sobretudo, na conduta sexual. Aliás, se-
gundo Benzaquen de Araújo, "o excesso sexual, é, de fato, o principal responsável pela
constitução daquelas 'zonas de confraternização' que contrabalançavam, até certo ponto,
o despotismo típico da escravidão" (Araújo, 1994:64-65).

É importante ressaltar que esse "retrato do Brasil" não é peculiar a Freyre nem
aos anos 30. Seis décadas após a publicação de Casa Grande & Senzala, o legado
freyreano persiste e se faz presente em reflexões contemporâneas sobre a nacionali-
dade e o papel da sexualidade e da mestiçagem, algumas delas marcadas por exces-
sos retóricos e patriarcais. Recentemente, por exemplo, num ato de ventriloquismo
freyreano, Darcy Ribeiro afirmou: "[n]ós, brasileiros, [...] somos um povo [...] mesti-
ço na carne e no espírito [no "sangue" e na "alma", segundo Silvio Romero, em
"corpo" e "alma", segundo Freyre], já que aqui a mestiçagem jamais foi crime ou
pecado" (Ribeiro, 1995:447).

Por meio de uma reciclagem simbólica, Ribeiro rearticula a poética freyreana (do
mesmo modo que Freyre rearticulou alguns dos postulados básicos da poética romeria-
na) sobre a relação entre sexualidade, mestiçagem, criador e essa "zona de confraterni-
zação", outorgando-lhe, através do advérbio de lugar ("aqui"), um locus de influência
ainda mais amplo. Quer dizer, se para Freyre o Nordeste em geral, e a Plantação17 em
particular, constituem os limites de suas reflexões - se bem que por meio deles estabele-
ce uma relação metonímica com a nação -, com Ribeiro esse marco geoconceitual esten-
de-se e passa a ocupar explicitamente todo o território nacional.

Utilizo o termo "Plantação" em maiúscula seguindo a definição de Antonio Benitez Rojo "para indicar
não s~ a existência de plantações senão tamb6m do tipo de sociedade que resulta do uso e abuso delas"
(Benitez Rojo, 1989:xii).



Por mais que se possa discordar de suas idéias no presente, uma vez situado em seu
próprio contexto político, econômico e social, não surpreende o fato de Freyre - filho da
oligarquia açucareira e do Nordeste -ter escrito em 1936 uma apologia proustiana da
mestiçagem e do Nordeste. Mas certamente causa surpresa que, em 1995, um antropoló-
go e romancista reconhecido intemacionalmente afirme que "a mestiçagem " motsm~ foi
crime ou pecado", o que me parece um lastre desnecessário num momento em que, teó-
rica e politicamente, procura-se desarticular os discursos coloniais da mestiçagem e as
relações "confratemizantes" entre amos e escravos, particularmente no que tange ao
sexo feminino. Ao se referir à mestiçagem como uma prática social santificada pela so-
ciedade brasileira e ao ignorar os meios de extrema violência e sadismo com que, por ve-
zes, os "senhores" submetiam as mulheres das "raças inferiores", Ribeiro não só toma
os brasileiros cúmplices de um crime coletivo como também coloca-se no contrafluxo da
crítica contemporânea.

Mas certamente não é minha intenção neste trabalho polemizar com Darcy Ribeiro,
senão examinar a rearticulação ou "reinvenção" do conceito de raça na década de 30 na
América Latina, e em particular no Brasil. Retomemos a Freyre. Segundo sua argumen-
tação em Sobrados & Mucambos, com a decadência do patriarcado rural a cultura criou-
la deixa de ser o centro de gravidade e, com isto, esvai-se a conceitualização da
mestiçagem como simbiosis.18 Os antagonismos, outrora em equilíbrio, começam a se
manifestar de maneira direta em oposições binárias; "ou" passa a substituir à eufemísti-
ca "&", quer dizer, casa-grande ou senzala, sobrados ou mucambos, amos ou escravos,
brancos ou negros. Porém, não sendo possível manter por mais tempo uma situação de
precário equil~rio, recai sobre o mulato o papel de eliminar e sintetizar os antagonismos en-
tre as diversas raças, "castas" e classes sociais próprias das sociedades de Plantação. Aliás,
certas passagens da obra de Freyre podem ser lidas quase como uma extensão dos argumen-
tos de Silvio Romero, um dos mais destacados intelectuais de um outro importantíssimo mo-
mento (1880-1910) para a formação intelectual da nação brasileira, para quem a mestiçagem
era "a forma nova de diferenciação nacional" e o mestiço (leia-se mulato) o "agente trans-

f o ' ' " ~  " ' " ' 'rmador ~or excelencla da cultura nacional. Assim, a teoria freyreana torna a mestiçagem
em sintesisl~e o mulato em lcone da democracia racial e social. Tal democracia, "pela sedução
moral e pela fascinação [...] (Freyre, 1955:19)" humanista de suas proposta, estabelece-se
como ideal do qual até hoje "o Brasil inteiro se orgulha" e através do qual o Nordeste logrou
se perpetuar no imaginário nacional, eternizando "a tradição de criador ou recriador de valo-
res" que, segundo Freyre, a região" vem perdendo" (Freyre, 1955:21).

Possivelmente o aspecto mais importante da obra de Freyre para uma discussão da
"reinvenção" - ou mascaramento, seguindo a linha de análises traçada por Goldberg

Na "simbiosis" as diversas influ~3ncias não se fundem numa outra entidade; pelo contrário, mantêm-se
lado a lado num equilíbrio passível de ruptura. Para uma discussão deste conceito no âmbito da literatura
latino-americana, vide Martinez-Echazábal (1990a:capítulo 5) e Araújo ( 1994:154-155).
Na "siutesis", ao inverso da "simbiosis", dá-se a fusão das diversas influ~ncias, resultando numa pre-
tensa entidade estável, fixa e acabada. Em minha opinião, a elaboração do ideologema da mestiçagem
enquanto "sintesis" - que, segundo Araújo (1994:30), "daria ao Brasil a oportunidade de superar o
'inacabamento' [...] que habitualmente o caracterizava" - choca-se frontalmente com esta outra concep-
tualização do ideologema da mestiçagem no qual a mistura racial é o próprio ceme do processo evolutivo
de branqueamento, de um vir-a-ser que, no futuro, redimirá o País (Cam) da "maldição" de Noé.



(1993) - da raça qua cultura e qua classe nos anos 30 é aquela premissa básica enuncia-
da num dos parágrafos mais citados de Casa-Grande & Senzala, e de sua obra em geral:

Todo o brasileiro, mesmo o alvo, de cabelo louro, traz na alma, quando não na
alma e no corpo [...] a sombra, ou pelo menos a pinta do indígena ou do negro [...].
[E, mais concretamente], [n]a ternura, na mímica excessiva, no catolicismo em que
se deliciam nossos sentidos, na música, no andar, na fala, no canto de embalar meni-
mos pequenos, e em tudo que é expressão sincera de vida, trazemos quase todos a
marca da influência negra. (Freyre, 1957: 279)

Esta passagem esvazia a "cor" de seu significado biológico e a resignifica cultural
e espiritualmente em "corpo" e "alma". Tal resignificação, segundo Freyre, aconteceu
na sociedade escravocrata brasileira e permitiu que se criasse a ilusão de uma maior mo-
bilidade na estratificação social, de uma "quase perfeita igualdade de oportunidade para
todos os homens a despeito de raça e cor" (Freyre, 1963:7). Assim, Freyre faz com que a
idéia de "raça social" seja incorporada ao imaginário social brasileiro, se bem que este
conceito teve que esperar mais duas décadas para ser elaborado de forma paradigmática
ao discurso das ciências sociais no Brasil,2° embora não na literatura.

Já os romances de Jorge Amado (1977, 1978, 1980), em particular aqueles origi-
nalmente publicados entre 1935 e 1937 -Jubiabá, Mar Morto e Capitães de Areia -, ba-
seiam-se num projeto artístico-político-cultural que conjuga compromisso sociopolítico
(de corte marxista) com interesse pela cultura afro-brasileira (baiana), dois sistemas com
pressupostos diferentes -um científico, outro mítico. Amado, seguindo o impulso antro-
pofágico delineado por Oswald de Andrade (1972) em seus manifestos, constrói um pro-
duto artístico mestiço que, como a obra de Freyre, nega a cor (física) como elemento
endêmico da noção de raça, colocando em seu lugar a noção de cor espiritual, corporifi-
cada nos conceitos de cultura afro-brasileira e classe social. A exemplo de Freyre, Ama-
do outorga à raça um valor espiritual - bem como social -, uma vez que o ser negro ou
branco ou mulato afirma-se não através da cor da pele, e sim mediante diversas formas
social e culturalmente determinadas de apreender o mundo.

Creio que, para os fins deste trabalho, o resumo temático de Brookshaw dos três
romances de Jorge Amado acima mencionados - mais que num estudo detalhado das
obras - ajuda-nos a compreender a relação entre raça, classe e cultura, assim como as no-
ções de raça qua cultura, e qua classe deste autor:

Ao contrário dos proletários e instruídos heróis de Cacau e Suor, a personagem
principal de Jubiabá, O negro Antonio Balduíno, recorre àquela tradição que está
mais próxima a ele no desenvolvimento de sua consciência política. Ele não segue os
exemplos de Marx ou Lenin, mas o exemplo de Zumbi dos Palmares, [...]. Mar Morto
focaliza a vida de pescadores do porto de Salvador, cujos destinos são guiados pela

Já antes de Freyre sabia-se que riqueza, titulo acadêmico ou uma brilhante carreira militar podiam trans-
formar a noite em dia e que a pobreza, mesmo as práticas "fetichistas" afro-brasileiras, podiam transfor-
mar a própria noção de "etnicidade branca" (Nina Rodrigues, 1935:185). Todavia, essas crenças consti-
tuíam núcleos isolados do pensamento social brasileiro, situados à margem da retórica oficial do poder
(vide Sansone, neste volume). No Brasil o termo "raça social" passou a formar parte do léxico das ciên-
cias sociais a partir da coletânea da UN~SCO (1952), onde o antropólogo norte-americano Charles Wa-
gley introduz o conceito que, a propósito, já havia sido utilizado anteriormente por sociólogos latino-
americanos (Wright, 1990).



deusa da água, Iemanjá, a despeito de serem brancos e negros. Em Capitães de
Areia, Jorge Amado aborda o tema de crianças abandonadas. O herói, Pedro Bala,
atinge um nível de consciência social através de sua identificação com a mitologia
africana, de modo semelhante a Balduíno. A diferença é que Bala é branco [...].
(Brookshaw, 1983:132)

Vistos em conjunto, como tríptico das "classes" marginais de Salvador (estivado-
res, pescadores, e meninos da rua, respectivamente), percebe-se nestes três romances um
deslocamento explícito no âmbito da "cor". Fenotipicamente, observa-se o deslocamen-
to da cor negra (de Balduíno) à branca e negra (dos pescadores) à branca (de Bala); no
ãmbito social, todavia, esse deslocamento implica um "enegrecimento" dos brancos, na
medida em que estes passam a compartilhar uma consciência de classe. Embóra esses
deslocamentos não sejam gratuitos, curiosamente o elemento mediador, o fator catalisa-
dor, é a cultura (e mitologia) afro-brasileira (baiana). Com um gesto simultâneo de acei-
tação e rejeição, os três romances de Amado, vistos em conjunto, confirmam, por um
lado, a frase célebre de Nina Rodrigues em relação ao poder "corrosivo" da religião
afro-brasileira: "pode-se afirmar que na Bahia todas as classes [leia-se raça], mesmo a
dita superior, estão aptas a se tomarem negras" (Nina Rodrigues, 1935:185),21 embora,
simultaneamente, a destitua do sentido negativo e de eminente perigo com que fora pen-
sada por este "precursor das Ciências Sociais no Brasil" (Ortiz, 1983:13). Portanto, ain-
da de acordo com Brookshaw, poderíamos sugerir que "a mensagem de Amado nesse
momento é que na Bahia a cultura negra pertence tanto aos negros quanto aos brancos"
(Ortiz, 1983:132). Indubitavelmente, para Jorge Amado o "ser negro" reside além da
pele na consciência de pertencer a uma classe social e acreditar numa mitologia africana:
a cor é social e cultural.

Proposta similar é veiculada pelo discurso da "cor cubana" elaborado por Nicolás
Guillén no prólogo a Songoro "Cosongo, publicado em 1931. Ao refletir sobre seus "ver-
sos mulatos", Guillén empreende uma viagem de ida e volta desde a noção de raça. bio-
lógica até a de raça cultural. Ao longo do percurso, aproveita para refletir sobre a
condição étnica em Cuba, concluindo que:

[a]s duas raças que na ilha vêm à tona, distantes no que se vê, lançam-se um gancho
submarino, como essas pontes fundas que unem em segredo dois continentes. O espí-
rito de Cuba é mestiço. E do espírito à pele nos virá a cor definitiva. Algum dia se
dirá: 'cor cubana '. (tradução de Schwartz, 1995:596-597)

GuiIlén parece indicar que a mestiçagem, além de criar novas fisionomias, gera
também um espírito ao qual corresponde, e do qual emergirá um dia, a verdadeira
identidade cubana. Pergunto-me, contudo: por ser essa identidade expressa em ter-
mos de cor, corno é possível que uma abstração (o espírito) possa gerar um fenótipo?
Já que, segundo o poeta, esta transmutação é possível, podemos especular sobre a to-
nalidade dessa "cor cubana" em formação. Será "café com leite", morena clara»
branca, negra? Não! Que falha! Negra seria impossível, pois a mestiçagem como forma

É interessante observar como já na última década do século XIX, Nina Rodrigues estabelecia uma corre-
lação entre classe e cor independente da noção de raça biológiea. Ou seja, um branco (membro da classe
"dita superior") poderia se tornar um negro na medida em que atravessasse a linha invisivel, mas extre-
mamente rígida, que separa os civilizados dos não-civilizados, geralmente pessoas de cores escuras.



de engenharia social (e na qual se baseia a ideologia do embranquecimento) nega essa pos-
sibilidade cromática.

Das colocações do prólogo, podemos abstrair que para Guillén a cultura alto-cuba-
na, como para Freyre e Amado a afro-brasileira, é parte integral da cultura nacional e,
como tal, pertence espiritualmente tanto a negros quanto a brancos. Disso resulta que
nestas três variantes do ideologema da mestiçagem a cor seja usada simbolicamente
como marca cultural-nacional. Daí também que tanto o discurso como a prática da de-
mocracia racial nestes dois países revelem semelhanças surpreendentes. Adernais, a rela-
ção entre "espírito" e cor estabelecida por Guillén nos faz pensar, concretamente, nas
manifestações psicoculturais da mestiçagem referidas por Freyre em Casa-Grande &
Senzala, assim como na negritude espiritual dos personagens de Jorge Amado. Existe,
sem dúvida algurna, um diálogo culturalista-essencialista e transnacional que abrange os
discursos de Freyre, Amado e Gui[lén.

CONCLUSÃO

Faz mais ou menos uns três anos quando, ao entrar na sala do programa "A Cor da
Bahia", do Mestrado em Sociologia da Universidade Federal da Bahia, defrontei-me
com o lindo cartaz de divulgação da exposição fotográfica Color Cubano, patrocinada
pelo Folkens Museum de Estocolmo, entre 20 de outubro de 1993 e 27 de fevereiro de
1994. Longe da minha própria terra encontrei-me face a face, neste momento, com a
"cor cubana". Confesso que fiquei perplexa ante minha descoberta. À guisa de conclu-
são, gostaria de realizar uma brevíssima leitura do cartaz comemorativo da exposição
que, no meu entender, não só celebra e dá publicidade ao evento, como também registra
uma mensagem tanto visual como textual que remete de imediato, assim como resignifi-
ca, o prólogo de Guillén discutido anteriormente neste trabalho.

Pessoalmente teria muito interesse em saber se as autoras do pôster -aphotograp-
her e a texter, segundo as categorias apresentadas no próprio cartaz - tinham conheci-
mento prévio da genealogia do conceito, bem como de sua relevância para a
interpretação da cultura cubana, e quais foram os critérios por elas utilizados no processo.
de criação da parceria, nada inocente, entre imagem visual e texto. Para fins da crítica
desenvolvida neste ensaio, contudo, é mais produtivo focalizar no nível fenomenológico,
quer dizer, no âmbito da percepção, da recepção em termos de leitura, do que ficar ten-
tando decifrar a intencionalidade das autoras-criadoras deste texto cultural.

Conforme já assinalei anteriormente, um dos traços característicos da "cor cuba-
na", assim como de todas as variantes do ideologema da mestiçagem, é a expectativa
frente a um futuro, frente a um vir-a-ser. Quando escreveu seu prólogo em 1931, é óbvio
que para Guillén a "cor cubana" ainda não havia se concret]zado, estando em processo
de formação. A escolha do título da exposição, reproduzido no cartaz, parece cumprir a
profecia do poeta. Claro que visto por um outro ângulo é um cumprir entre aspas, pois,
ao se contrapor o texto visual do cartaz com a mensagem ideológica do prólogo, o que
resulta é uma paródia da "cor cubana", a negação da profecia tal corno anunciada por
seu criador. Isto porque a personagem do cartaz desmente a relação de semelhança esta-
belecida por Guillén entre cor "mulata" de seus versos e "cor ubana . A cor negra re-

C ' 'tinta da personagem destoa do tom "café com leite" aludido pelos qualificativos



"mulato" e "mestiço". De fato, através do cartaz fica claríssimo que a imagem que
atualmente expressa a "cor cubana" é a da mulher negra e não mulata, imagem que, in-
dubitavelmente, coloca-se no contrafluxo dessa outra auto-imagem nacional, na qual a
cor negra da nossa cultura é percebida mais como uma cor espiritual que física, que faz
com que Cuba, assim como o Brasil, seja também um país "lindo e trigueiro" em "cor-
po e alma".

Por outro lado, chama também a atenção a imagem fotográfica de um casal de me-
ninos com evidentes traços caucasóides, imagem esta aparentemente superposta, mas
que na realidade faz parte do tecido da camiseta que veste a mulher negra (cubana). Esta
imagem pode ser lida ideologicamente como uma referência à mestiçagem biológica
afro-hispânica celebrada por Guillén através da metáfora dos continentes que, se bem se-
parados na superficie, estão secreta e espiritualmente unidos na profundidade dos oceanos.

A meu ver, as considerações acima mostram até que ponto os deslocamentos retó-
ricos, tanto no âmbito da escrita como nos textos visuais, mudam e permanecem, alteram
e reiteram, articulam e desarticulam e, sobretudo, resignificam os discursos culturais e
seus ideologemas fundantes.

Esta discussão poderia continuar ad infinitum. Retorno, contudo, à questão que
suscitou inicialmente as reflexões aqui contidas. Considero que a suposta ruptura episte-
mológica que se cristaliza na década de 30 representa um deslocamento dentro do dis-
curso da mestiçagem na América Latina, e não uma mudança de discurso. Este
deslocamento, se bem que retórico, teve um impacto conceitual significativo na fenome-
nologia das relações raciais e étnicas nos diversos países do continente e em suas ilhas,
se bem que sua ontologia, em outras palavras, seus princípios norteadores, sua estrutura
básica, sua poética, tenham permanecidos congelados nas rígidas hierarquias sociais que
tomam possíveis a percepção fluida dessas relações. Não obstante, tal deslocamento re-
tórico tem marcado e contribuído para mudar conceitualmente o discurso da identidade
(cultural, nacional, regional) na América Latina até os dias atuais.
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