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Na~ao, DissemiNat;ao E VIAGENS ANTROPOFAGICAS

Sergio Luiz Prado Belle/'

Introdut;ao
conceito de na<;;ao, pensado tradicionalmente em termos de identidade e essencialidade, pode, e talvez deva, ser pensado hoje em termos de
multiplicidade e hibridismo. E que 0 momenta historico da segunda metade
do stkulo atual, marcado, de um lado, pela memoria de "identidade", "essencialidade" e "na<;;ao" enquanto conceitos tambem associados it formas de
imperialismo cultural e, de outro, pela crescente for<;;a dispersiva da globaliza<;;ao que se expressa cada vez mais como fragmenta<;;ao cultural e prolifera<;;ao
de diferen<;;as, ia aos poucos tornando necessario um pensamento alternativo
para a questao da identidade nacional. A na<;;ao come<;;a assim a ser pensada,
em Benedict Anderson, por exemplo, mais como narrativa cultural imaginada
e imaginaria do que como fato historico a ser simplesmente aceito, e, em
Homi Bhabha, mais como dispersao e hibridismo do que como identidade
monolitica. 0 que interessa examinar mais de perto no presente trabalho e 0
tratamento que Bhabha da ao problema em um contexto que se quer politicamente progressivo, ja que a na<;;ao hibrida se percebe tambem como 0 local
de resistencia do marginal sem patria. Nao e, evidentemente, tarefa faeil dizer
se a perspectiva proposta e realmente progressista ou nao. Mas uma forma
de problematizar a questao e, como se tentara mostrar mais detalhadamente
adiante, imaginar de que forma uma perspectiva desavergonhadamente conservadora apresentaria suas duvidas sobre 0 poder de emancipa<;;ao do hibridismo em situa<;;5es historicas concretas.
o esfor<;;o teorico de Bhabha, evidentemente e apesar dos protestos do
autor, esta fortemente calcado na obra de Jacques Derrida. Coube a este
ultimo pensar primeiro 0 conceito de dissemina<;;ao como dispersao incontrolavel do semen que, ao se perder produtivamente espalhando-se no jorro,
questiona 0 poder e a identidade do pai dono e disseminador e 0 deixa na
incerteza daquele que nao pode conter e controlar a sua semente. Apropriando-se do conceito de "dissemina<;;ao" alterando apenas 0 "n", que passa de
caixa baixa para caixa alta ("DissemiNa<;ao") I Bhabha pouco acrescenta ao
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conceito, ja que a palavra nao se modificou. Vale dizer, Bhabha nao diz nada
que Derrida nao tivesse dito antes e, portanto, nao comp/ementa Derrida. Por
outro lade, ao magnificar 0 "N", acrescenta um suplemento de significado a
um sentido ja completo, e dissemiNa<;ao come<;a a significar tambem a na<;ao
que ao mesmo tempo dissemina e se torna disseminada e dispersa, e na qual
come<;a a se desfigurar e estar ausente a figura paterna.

A nac;ao, ontem e hoje
Porque tenta explicar narrativas nacionais que se tornaram excessivamente complexas para serem explicadas pelos paradigmas anteriores, 0 paradigma da na<;ao hibrida pode ser melhor compreendido quando analisado em
contraste com as limita<;5es de paradigmas mais tradicionais e conhecidos.
Tais limita<;5es aparecem daramente, por exemplo, no historiador liberal
norte-americano Arthur Schlesinger. Ao tratar do problema da fragmenta<;ao
multiculturalista nos Estados Unidos, diz 0 historiador:
Neste nosso mundo cada vez mais confuso, e precise tentar, por todos os
meios, compreender outros continentes e civilizac.;5es. Antes, porem, vamos
compreender a nossa historia. A crenc.;a em nossa propria cultura nao implica
em desprezo par outras. Mas uma coisa de cada vez: nenhuma cultura pode ter
a esperanc.;a de absorver ("ingest") outras culturas de urna so vez, e certamente
nao antes de absorver a sua propria. A partir do momenta ern que comec.;amds
a dominar a nossa propria cultura poderemos entao explorar 0 mundo.
(Schlesinger, 1991, 136).

e

a "rnundo cada vez mais confuso" a que se refere 0 historiador a sociedade global que se esfacela e fragrnenta tanto nacional como internaciotitulo do Iivro de SChlesinger, The Disuniting of America, ("A
nalmente.
Desunifica<;ao da America") aponta especificamente para a fragmenta<;ao
multicultural norte-americana dos nossos dias, mas esta ocorrendo tambem
em outras paltes do que se convencionou chamar de "sociedade global." Para
Schlesinger, 0 sentido e 0 destino historico da sociedade norte-americana
devem ser definidos por um percurso no qual a diversidade foi sempre assimilada e controlada pela unidade de certos valores comuns, <;omo 0 liberalisrno e a democracia. Trata-se do principio do "melting pot". Imigrantesde
ra<;as, etnias, credos e cores diferentes vieram para os Estados Unidos nao
com 0 ideal separatista de preservar suas origens, mas com 0 ideal sintetiza.:
dor de se tornarem "Americanos" por um processo de assimila<;ao no qual as
diferen<;as particulares deixariam sempre entrever as semelhan<;as e 0 "universal". Formarse-ia, assim, uma sociedade em que os grupos humanos se
integrariam harmoniosamente com 0 grupo humane maior, todos unidos pelo
principio do "e pluribus unum". Eesse destine historico que e hoje ameac;ado
pela prolifera<;ao incontida de etnias e minorias que vai aos poucos transformando a civiliza<;ao norte-americana em uma na<;ao de grupos separados sem
a for<;a unificadora do grupo maior. Na perspectiva de Schlesinger, 0 que
ocorre e a fragmenta<;ao separatista que ao fim e ao cabo resultaria na tribaliza<;ao da sociedade. A na<;ao, na origem unificada, cederia lugar na<;ao es-
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facelada e ao caos. Trata se, como se disse, de processo de multi-etnia desagregadora que afeta tambem outras na«;oes, como 0 que era a na«;ao sovietica, ou a india, ou 0 Canada.
o remedio para tal situa«;ao e, para Schlesinger, 0 controle da prolifera«;ao e da dispersao por meio do retorno aos valores comuns, que se daria
pela implantar;ao de uma logica de constitui«;ao da identidade fundamentada
na oposi«;ao tensional entre um nos unificador e um outro desagregador, 0
segundo devendo sempre ser subordinado ao primeiro. "E preciso... compreender outros continentes e civiliza«;oes." Antes de tudo, porem, "a nossa historia". Trata-se evidentemente de logica em que 0 estabelecimento de fronteiras e fundamental. Se impossivel, de um lado, nao simpatizar com a boa
vontade liberal de aceita«;ao da alteridade, igualmente impossivel nao perceber as limita«;oes do paradigma binario. 0 problema em tal logica de forma«;ao de identidades e produtora de fronteiras e que "a nossa historia" constitui
uma abstrac;ao que necessariamente exciui mais do que inclui, e um numero
cada vez maior de grupos minoritarios, ao se sentirem excluidos, constituem
grupos alternativos e preferem nao se submeter camisa de for«;a de uma
totaliza«;ao. 0 resultado e a na«;ao disseminada e dispersa e, na visao de
Schlesinger, condenada a se perder se insistir no percurso do "pluribus" desprovido do "unum". 0 paradigma do "e pluribus unum" e, assim, fundado em
uma oposi«;ao binaria e tensional entre 0 "nos" e 0 "outro" na qual a na«;ao
estara sempre em perigo de dissolu«;ao a menos que se instale uma ordem
hierarquica na qual a identidade abstrata e totalizadora do "nos" incorpore e
absorva ("ingest" 0 termo usado por Schlesinger) as identidades dos Qutros.
Ea um tal paradigma que teoricos como Bhabha tentam propor uma
alternativa que passe agora a examinar brevemente. Parece-me que, ao rescrever Derrida ressaltando, atraves do "N" maiusculo, 0 conceito de na«;ao
enquanto parte inseparavel do conceito de dissemina«;ao, Bhabha propoe que
estes conceitos sejam pensados nao em termos de uma logica de "ou um ou
outro", como ocorre em Schlesinger, mas em termos de uma logica de "tanto
um como 0 outro", ou seja, uma logica de inclusao mutua, nao totalizante, e
problematica em contraste com uma logica de exciusao simplificadora. 0 que
em Schlesinger "a nossa cultura" ou "a nossa historia" e em Bhabha a narrativa pedagogica da na«;ao, que tem sua existencia em um tempo abstrato,
vazio e homogeneo de presente passado e futuro, mas que nao pode jamais
ser isolada da narrativa performativa do presente em sua variedade, multiplicidade e imprevisibilidade, ou seja, em sua diferen«;a. Nao podendo ser separada da contamina«;ao do presente em sua diferen«;a, a nan'ativa pedagogica perde desde sempre sua pureza homogenea e se torna processo e
devir em negocia«;ao permanente com a dispersao do aqui e agora. Nessa
negocia«;ao, cada narrativa micronacional de diferen«;a nao e jamais absorvida
ou assimilada pela narrativa pedagogica, mas permanece lade a lado com
muitas outras narrativas alternativas, contaminando-as, sendo por elas contaminada e, sobretudo, resistindo sempre a toda e qualquer totaliza<;ao. Na
negociac;ao entre a narrativa pedagogica e performativa, para usar os termos
de Bhabha, nao ocorre jamais uma totaliza«;ao, mas uma soma (um "adding
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to" que jamais chega a ser "adding up"), 0 que significa que as diferen<;as da
na<;ao performativa nao sao jamais apagadas, mas preservadas no contagio e
na hibridizac;ao negadora de fronteiras. A nac;ao torna-se, assim, inseparavel
da disseminac;ao, estruturando-a em sua trama ao mesmo tempo em que e
por ela estruturada e desestruturada. Nesse contexto, a na<;ao ja nao pode
repetir a pergunta expressa no c1assico "What is an American?". Nao pode
portanto perguntar "0 que sou?", mas apenas, "0 que estou sendo neste
momenta em meu confronto com 0 que nao sou e que esta sendo agora?".
paradigma da narrativa nacional hfbrida de for<;a performativa e
for<;a pedagogica, que Bhabha desenvolve a partir de Derrida, diferencia-se
do paradigma de Schlesinger sobretudo na medida em que propae uma redefini<;ao do sentido de fronteira enquanto exclusao mutua do dentro e dolora.
Essa redefini<;ao de fronteiras e, por excelencia, 0 desejo e a missao domigrante. Razao por que e necessario agora, apos ter assinalado a relevancia da
obra de Derrida para 0 trabalho de Bhabha, assinalar tambem a relevanciade
sua propria experiencia como nomade e viajante. Bhabha come<;a seu textb
sobre a
"DissemiNation" corn uma referenda a esse duplo legado:

o

a titulo deste capitUlo -

a
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DissemiNac;ao - deve alguma coisa perspicacia e
sabedoria de Jacques Derrida, mas bem mais a minha propria experiencia de
migrac;ao. Eu vivi aquele momenta da dispersao dos povos que, em outn>s
tempos e lugares, nas nac;fies dos outros, se torna um tempo de reuniOes
("gathering"). reunifies dos exilados e emigrados e refugiados; reunifies. nas
margens de culturas "estrangeiras"; reunifies nas fronteiras; reunifies nos guetos e cafes de centros metropolitanos; reunifies na vida incompleta e na luz incompleta de linguas estrangeiras, ou na estranha fluencia da linguagem do outro; reunindo os sinais de louvor e aprovac;ao, titulos, discursos, disciplihas;
reunindo as memorias do subdesenvolvimento, de outros mundos vividos em
retrospectiva; reunindo 0 passado em ritual de renovac;ao; reunindo 0 presente.
Tambem a reuniao dos povos na diapora: marcados, migrantes, enclausurados;
a reuniao de estatisticas incrimitatorias, de performance educacional, de status;
legal, de status de imigrante. A reuniao de nuvens a partir das quais 0 ppeta
palestino Mahamodu Darwish indaga 'para onde devem voar os passaros apos 0
ultimo ceu. (Bhabha 1994, 139)

o depoimento de Bhabha assinala 0 mesmo "momento da dispersao
dos povos" definido por Schlesinger como este "mundo cada vez mais confuso". Mas enquanto para Schlesinger a dispersao e uma amea<;a a ser controlada por uma logica totalizante de fonna<;ao de identidade, para Bhabha a
diaspora e um momento historico ja vivido pelo migrante que dele nao pode
escapar. E esse momenta e descrito nao enquanto fobia, mas ern termos de
uma experiencia hfbrida que e ao mesmo tempo dispersao e reuniao ("dispersion" e "gathering"). E no momento da dispersao, em que 0 migrante esta
nao apenas fora de Jugal; mas tambem e principalmente sem Jugar (ou seja,
no lugar e na na<;ao do outro, nas margens, nas fronteiras, na sala de imigra<;ao) que se produz a reuniao de grupos ao mesmo tempo marginais e integrados. Se 0 migrante e um marginal, porque vive na margem, e tambem um
48

integrado, porque se agrega a um grupo que recebe confirmac;oes de identidade proporcionadas pela outra nac;ao na qual esta e com a qual se relaciona
sem ser absorvido. Recebe, por exemplo, sinais de louvor e titulos. E e ainda
um integrado porque recebe confirmac;oes dos mundos que ja nao habita,
mas dos quais se recorda "em rituais de renovac;ao" que reunem e constituem
o presente: sao as recordac;oes do 'subdesenvolvimento' e de "outros mundos
vividos".
o migrante, que e hoje legiao (avalia-se 0 numero de pessoas que vivem fora de sua nac;ao, hoje, em cerca de cem milhoes), nao tem alternativa
senao constituir sua identidade naquele nao-Iugar de quem esta em transito e
que se dirige para lugar nenhum. Nao e a identidade de um ser, mas de um
estar/devir no mundo, e que nao e jamais estruturada por forc;as do exterior
mas sim em um processo de estruturac;ao provisoria que vai acontecendo
enquanto se caminha. A logica da constituic;ao de tal identidade nao implica,
como em Schlesinger, a adoc;ao de uma narrativa pedagogica essencial,
atemporal e simplificadora que instaura significados no binarismo do "ou isto
ou aquilo", mas a 16gica de um narrar performativo que tenta sempre dizer
"tanto isto como aquilo", Logica fundada, portanto, nao no complemento,
mas no suplemento. Logica que deve ser estendida as dimensoes do espac;o e
do tempo para que acontec;a uma moradia no mundo em que 0 morador esta
tanto dentro quanta fora, e tanto no passado quanta no presente. Razao por
que e possivel dizer que 0 migrante, no sentido de Bhabha, e um (nao-) ser
na fronteira e nunca um ser de fronteiras. 0 texto citado de Schlesinger, por
exemplo, propoe enfaticamente um ser de fronteiras que tambem, em seu
Iiberalismo e liberalidade, se redime na construc;ao de pontes a serem atravessadas. E a partir do conhecimento previo e preparatorio da pilastra do
"nos" e da "nossa cultural' que acontece a ligac;ao com 0 outro com 0 qual
eventualmente se dara 0 intercambio e 0 comercio. Ja 0 (nao-) ser em transito marcado pela condic;ao de vivencia na fronteira, por estar desde sempre
desprovido da opc;ao por um la ou por um
nao constroi pontes em um
mundo globalizado em que as pontes ja foram construidas. E, nao construindo pontes, recusa-se a atravessa-Ia para movimentar-se de uma origem
para um destino. Antes, agrupa-se para viver na ponte. a migrante e, em
resumo, aquele que, como no conto de Guimaraes Rosa, escolheu viver permanentemente na terceira margem do rio e em permanente e precaria viagem. Edessa viagem e dessa experiencia na fronteira que nos falam tambem
os viajantes antropofagos.

ca,

Viagens antropofagicas
Ebem possivel que a ideologia da viagem formadora de identidade rigorosamente sistematizada pelo migrante Bhabha tenha side praticada, de
forma menos sistematica, por viajantes antropofagos no sui do Equador, Os
viajantes antropofagos brasileiros, dos quais 0 santo padroeiro e Sao Oswald,
viajam para constituir a sua identidade devorando, em transito, outras culturas. Como Bhabha, estes viajantes sao marcados pelo desejo de abolir fronteiras, de estar ao mesmo tempo dentro e fora, e de constituir uma identi49

dade mais como suplemento do que como complemento. 0 antropofago em
transito, portanto, partilha com 0 migrante uma certa ideologia de viagem
que pode ser compreendida em termos da transitoriedade que marca tanto 0
antropofago brasileiro do modernismo como 0 de outras epocas e culturas.
Em todos os casos, 0 que 0 nomade subaltemo procura e um lugar ao sol a
ser obtido na identificac;ao de uma nacionalidade marcada nao pela pureza,
mas pelo hibridismo.
Se, como querem alguns, a antropofagia cultural modernista foi mais
descoberta do que inventada por Oswald, e corresponde na verdade a uma
pratica cultural exercitada antes, durante e depois do modernismo, entao ela
merece a denominaC;ao que Ihe da Augusto de Campos de "a unica filosofia
original brasileira" (Campos, 1975, 124). Isto significa que e preciso caracteriza-Ia nao so como uma forma e uma formula cultural original, como querelll
os irmaos Campos, mas como uma forma produzida em condic;6es materiais
de atraso e domina~Jo, que e como a define Roberto Schwarz. (Schwarz,
1987). Enessas condic;6es materiais de atraso e dominaC;ao, das quais a antropofagia uma interpreta~ao triunfalista, que mais facil perceber as analogias entre 0 antropofago brasileiro e 0 migrante como compreendido por
Bhabha. Sao ambos nomades e errantes e andam pelos cafes e pelas mar~
gens do mundo porque, sendo colonizados, sao, de saida, habitantes de urn
espac;o geogrMico que nao sentem seu, e do qual estao alienados. Estranhos
em sua propria terra, viajam sem 0 respaldo de uma identidade cultural anterior. Sao, como Bhabha, viajantes que partem nao de urn lugar, mas de urn
vazio e de uma ausencia mais do que de uma presenc;a. Nesse sentido,diferem radical mente do viajante emersoniano que visita a Europa no seculo XIX,
ou de certos intelectuais europeus que visitam a America no final do seculo
XX. Emerson faz as malas e vai para a Italia para encontrar aquela presenc;a
de si mesmo da qual nao consegue jamais se libertar. "Vou em busca do
Vaticano e dos palacios. Finjo embriagar-me com espetaculos e provocac;6es,
mas na verdade nao estou embriagado. Meu gigante vai comigoonde quer
que eu va." (Emerson 1950, 3). Jean Baudrillard, 0 teorico da modernidade
que visita a America, nao faz por menos. Em sua visita aos Estados Unidos,
antes mesmo de cruzar 0 oceano, ja tinha descoberto a America em sua lmaginaC;ao. Nao admira, portanto, que so tenha encontrado a America pos-modema. E tam bern nao surpreende muito ouvir de Baudrillard que a verdadeira
realidade nos Estados Unidos a Dysneilandia, apresentada como ilusao que
legitima enganosamente a realidade do resto da civilizac;ao norte-americana.
(Baudrillard, 1986.) Como viajantes, embora em contextos diversos, tanto
Emerson como Baudrillard viajarn para descobrir-se a si mesmos na produc;ao
de uma identidade especular. Nao 0 caso do viajante antropofago, interessado rna is em consumo de geografias e culturas outras do que em pl'Oduc;ao
de uma identidade totalizante.
Ao viajante que parte do vazio e da ausencia, so resta tentar reforc;ar a
identidade por meio de uma devorar-ao problematica que questiona a no~ao
de identidade ao mesmo tempo que a produz. E que a logica produtora de
identidade do canibal, quer se trate do canibalismo para suprimento de pro-
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teinas, quer do canibalismo ritual e cultural, e sempre e necessariamente uma
logica que complica e questiona a no<:;ao comumente aceita do conceito de
fronteira ou de ponte. Questiona radicalmente, portanto, a no<:;ao de que deve
existir sempre um dentro e um fora e um la e um ca clara mente separados
por uma Iinha divisoria. A logica do canibal
assim, uma logica mais proxima
da teoriza<:;ao de Bhabha do que da teoriza<:;ao de Schlesinger. Digamos, para
simplificar, que a questao sempre colocada, mas nunca reso/vida, pelo canibalismo a questao escandalosa de quem come e quem comido e de quem
esta dentro e quem esta fora. 0 canibal, ao comer, torna-se sempre em certa
medida aquilo que come. "Diz-me 0 que comes e dir-te-ei quem es". Vale
dizer, 0 canibal nunca apenas come, e sempre um pouco comido, e pode ter
indigestao, como mostra 0 episodio do conto de William Faulkner em "Red
Leaves". 0 conto apresenta dois indios comparando os velhos e bons tempos,
em que so se comia carne de branco, com os novos tempos (sempre piores,
em Faulkner), ern que aparecia no cardapio indigena tambem carne de negro.
A carne negra, argumenta um dos indios, tem pior sabor do que a do branco
porque, sendo 0 negro escravo obrigado ao trabalho for<:;ado e ao suor que
dele resulta, a sua carne tem um sabor amargo.(Faulkner 1994, 444). Por
outro lado, a ingestao de proteina animal, ao mesmo tempo que compromete
o cor-po e a identidade, traz consigo a possibilidade do seu fortalecimento e
enriquecimento. A incorpora<:;ao do outro, sempre resultando em uma nova
forma hibrida radical, confirma a identidade ao mesmo tempo que a compromete. E por este motivo que, no canibalismo ritualizado, 0 vigor do outro
refor<:;a e regenera aquele que 0 incorpora. Como mostra 0 ritual catolico, 0
canibalismo nunca esta muito longe da comunhao.
Ao visitar outras terras e outras culturas, 0 viajante antrop6fago brasileiro, a exemplo de Alceu Amoroso Lima e Viana Moog, que visitaram os
Estados Unidos nas decadas de quarenta e cinqUenta, carregam consigo a
obsessao com a 16gica antropofagica como descrita acima. Seu sonho, como 0
sonho de muitos outros colonizados, e viver em um mundo sem fronteiras e
sem dentro e fora, um mundo em que se devora e se devorado sem que
jamais ocorra a assimila<:;ao total. 0 viajante antropofagico ilustra, assim, a
viagem mesti<:;a e, como Bhabha, luta contra a pureza do dentro e do fora, do
ca e do la, e contra a fronteira que os separa.
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Viana .Moog e Alceu Amoroso lima
Viana Moog e Alceu Amoroso Lima estao entre os intelectuais brasileiros que, nas decadas de 40 e 50, deixaram relatos sobre suas experiencias de
contato com a cultura norte-americana. 0 contexto hist6rico e politico
aquele marcado, com maior ou menor intensidade, pela ideologia da boa
vizinhan<:;a (good neighborhood) e do pan-americanismo. Nao custa lembrar
aqui que sao ideologias fabricadas nos Estados Unidos para promover um
certo tipo de (pseudo-)hibridiza<:;ao cultural entre 0 norte e 0 sui, e isto por
conveniencia mais do norte do que do suI. Trata-se, nas relac;5es Brasil-Estados Unidos, do perfodo em que, aos poucos, a polftica exterior norte-americana em relac;ao ao sui substituia 0 exerdcio da for<:;a econ6mica e militar
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pelo exerdcio da coopta9io padfica. Qu, em outras palavras, iam fic;;andq
para tras, como estrategias pouco produtivas para os novos tempos, 0 uso do
cassetete militar ("big stick" e "gunboat diplomacy") e das san~6es econ6micas ( "dollar diplomacy"). Franklin D. Roosevelt prepara 0 terreno para a mudan<;a quando, em 1933, renuncia ao direito de interferir em questoes latinoamericanas e despacha 0 secretario de estado Cordell Hull em viagem para 0
sui proclamando a boa vontade e a arnizade dos Estados Unidos. Nos inicios
da decada de quarenta, a politica de boa vizinhan<;a se intensificaao ser
motivada pela necessidade de urn esfor<;o comum na guerra contra o EixQ.
Em 1940, a administra<;ao Roosevelt cria 0 "Ministerio de Coordena<.;ao das
Rela<;Oes Culturais e Comerciais entre as Republicas Americanas" (office ,for
Coordination of Commercial and Cultural Relations between the American
Republics). "Rela<;oes culturais" significava, no caso, a forma9io de uma pOli-,
tica cultural com pretens5es universais, a ser divulgada nos paises, latinaamericanos, por meio de programas educativos e do intercambio de arte e,
artistas, livros e revistas, e de intelectuais. Ao interromper suas atividades em
1946, 0 "Office" tinha empregado 11.000 pessoas nos Estados Unidos ~ 200
pessoas no exterior. Parte dos recursos do Office foi usada para divulga9io d~,
literatura e sub-literatura que explicitavam os valores pan-americanosa se~
rem partilhados nas Americas. Muitos desses valores come<;avam aser COn;t~.
preendidos para 0 publico leitor menos exigente nas edi<;oes traduzidas do,
Reader's Digest, que sao introduzidas no Brasil em 1942, em historias em
quadrinhos do Pato Donald e de Mickey Mouse, e em filmes como "Saludos
Amigos", produzidos por Walt Disney, estrelando 0 Pato Donald e um esquisito papagaio brasileiro chamado Ze Carioca. Nao faltava, entretanto, embora
em menor escala, um intercambio mais elitista, que estimulava a leitura das
obras de classicos como William Faulkner por intelectuais brasileiros. E nao
faltava, finalmente e com 0 auxilio economico do "Office", urn intenso intercambio de intelectuais, cientistas, jornalistas e editores, artistas populares
(Carmem Miranda, a garota notavel de "bananas is my business") que previa
a visita de brasileiros aos Estados Unidos e americanos ao Brasil.(Moura;
1980, 1986) E nesse intercambio que embarcam, tambem e entre outros;
Alceu Amoroso Lima e Viana Moog.
Em importante estudo realizado sobre as praticas culturais brasileiras
da epoca, Silviano Santiago percebe na produ<;ao intelectual do periodo uma
profunda e problematica ambivah~ncia, representada exemplarmente em dois
episodios da vida do escritor Dionelio Machado. Participando do Primeiro
Encontro Brasileiro de Escritores em 1945, Dionelio opinara que a invasao da
ideologia norte-americana no pais era excessiva, e mostrava-se simpatico ao
clamor de "Yankee go home". Por outro lado, quando convalescente em urn
hospital apos urn ataque cardiaco, tinha em sua mesa de cabeceira uma tradu<.;ao do livro de Faulkner, As I Lay Dying (traduzido por Enquanto Agonizo).
o Norte, diz Santiago, nos mandava entao Faulkner e historia em quadrinhos,
democracia e Rockfeller, coca-cola e desenvolvimento. E a resposta ambivalente do inteleetual brasileiro marcava os livros brasileiros sobre a America,
como Imagens da America, de Edgar Mata Machado, 0. K. America, de OriS2
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genes Lessa, e Cidade Vazia, de Fernando Sabino. (Santiago, 1976, 25-26). E
marcava tambem as dois textos que examinarei brevemente aqui: A Realidade Americana de Amoroso Lima, Bandeirantes e Pioneiros, de Viana Moog.
Mas, tentando ir um pouco alem do trabalho de Santiago, 0 que se tentara
mostrar aqui, talvez com 0 auxflio de Bhabha, e que nesses textos a ambivalencia problematica
tambem a solur;ao h/brida encontrada pelo viajante
antropOfago viajando a partir de um contexto economico-cultural de atraso.
C1odomir Viana Moog, gaucho de Sao Leopoldo, visita os Estados Unidos em 1943, a convite da fundac;ao Guggenheim. A generosidade da fundac;ao nao era, entretanto, despojada de interesse. Antecipando-se a alguns
polfticos brasileiros atuais, e ainda que de forma mais sutil, guiava-se pela
etica franciscana do "e dando que se recebe". Esperava-se que, ao voltar,
Moog escrevesse sobre sua experiencia, talvez um livro sobre os Estados
Unidos, talvez ensaios sobre 0 esforc;o de guerra norte-americano. Apos alguma hesitac;ao, Moog resolve aceitar 0 convite, convencido de que havia um
compromisso possivel a ser viabilizado por meio de uma certa hibridizaC;ao
textual: escrever tanto sobre 0 Brasil como sobre os Estados Unidos, evitando
sempre cair na tenta<;ao da propaganda facil e do elogio irresponsavel. Retorna ao Brasil, em 1944, com ensaios que pretende publicar em uma colec;ao
sob 0 titulo de Pare, O/he, Escute. Curisosamente, ao reler 0 material para
pUblicac;ao, hesita novamente, como acontecera ao enfrentar 0 dilema de
aceitar ou nao a convite pago, e a material vai para a gaveta par um perfodo
de 10 anos. Em 1954, finalmente, encontra urn fio condutor capaz de ordenar
a dispersao dos ensaios e publica Pioneiros e Bandeirantes. 0 fio condutor
resume-se pergunta, ja na epoca pouco original, sabre a atraso brasileiro:
"Como foi possivel aos Estados Unidos, pais rnais novo do que 0 Brasil e menor em superficie continental continua, ... chegar aos nos 50S dias vanguarda
das na<;6es..., quando 0 nosso pais, com mais de um seculo de antecedencia
historica, ainda se apresenta... apenas como 0 incerto pais do futuro?" (Moog
1988, XV) A resposta, tao simples que chega perto do simplorio, esta resumida no titulo do volume. Enquanto a historia da civiliza<;ao brasileira se deu
nos moldes da imagem paradigmatica do bandeirante predador, sernpre nostalgico do litoral leste, a historia americana se deu sob a imagem paradigmatica do pioneiro civilizador que vai para 0 oeste para ficar. 0 primeiro expande
o espa<;o geografico na dire<;ao ao oeste nao para fundar cidades, rnrlS para
extrair riquezas e voltar correndo costa leste para gastar de forma Irresponsavel espolio acumulado. Ja a pioneiro vai para a Oeste para se apossar da
terra e fundar uma civiliza<;ao guiada pela etica do trabalho e da produ<;ao.
Dito isto, 0 deslize para 0 que eu gostaria de chamar a desgastada fabula da
cigarra e da formiga e quase inevitavel. Mas, diga-se de passagem, e para os
que acham que Viana Moog e uma figura academicamente pouco respeitavel
diante de outros mestres da identidade brasileira como Sergio Buarque de
Holanda au Oswald de Andrade, que a fabula da cigarra e da formiga tambem
neles esta presente. Oswald, POI' exemplo, insiste na distin<;ao entre civiliza~6es do acio e civilizac;6es do "nec-otium", ou seja, do negocio. Em Viana
Moog, a fabula serve para produzir a velha listagem dos males da terra sobre
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a qual disse Caminha que "nela, em se plantando, tudo da". a problema da
terra em que se plantando tudo da que, como diz a canc;ao popular, "plantando nasce, mas nao planto nao." Viana Moog vai, a seu modo, repetindo a
canc;ao popular ao falar, referindo-se
cultura brasileira, da incapacidade
para 0 trabalho sistematico e perseverante, da falta de organizac;ao para
trabalho tecnico e cientffico, da crenc;a no sucesso e na fortuna mais como
resultado da sorte e da esperteza do que do trabalho, etc., etc., etc...
Ao tratar 0 trabalho de Moog como, em certo sentido, mais uma versao da fabula, quero assinalar que nao e pela exatidao e pelo rigor teorico
que se deve avaliar os conceitos de "bandeirante" e "pioneiro". Nesse contexto, 0 que se pode dizer hoje de tais metaforas e que sao apenas mais urn
exemplo, com validade apenas historica, da velha pratica essencialista e imperialista usada por grupos dominantes para produzir identidade pela redu~o
ideologica e violenta da variedade unidade. Mas se olharmos a produc;ao de
metaforas em sua estrutura dialetica, 0 seu significado, me parece, e rele;vante para a reflexao teorica contemporanea, inclusive para aquela apreseotada por Bhabha. De forma simplificada, 0 jogo metaforico em Viana MOog
pode ser descrito como um esforc;o para produzir uma logica de construc;ao
de identidade na qual urn suplemento acrescentado ao todo anterior comec;a
a funcionar como forc;a de resistencia capaz de desconstruir e de reformular 0
signit1cado previa mente dado. Trocando em miudos, 0 "bandeirante" e um
significado suplementar que funciona lade a lade com 0 "pioneiro", em ligac;ao
hfbrida na qual nenhum dos dois perde a identidade por assimilac;ao porque
ambos se revelam em sua incompletude e precariedade. a bandeirante nao e
jamais, como quereria Schlesinger, 0 representante da "nossa cultura" encarregado de dar infcio ao processo de absorC;ao da "outra cultura", ou viceversa, mas um sistema de significado incompleto e pronto para devorar partes de outros sistemas, adaptando-se e perdendo-se parcial mente sem entretanto jamais desaparecer na e pela forc;a do sistema oposto. E por esse
motivo que, para Moog, 0 bandeirante, apesar de todos os seus defeitos, tern
uma energia que falta ao pioneiro, enquanto este tem uma perseveran<;il que
falta ao primeiro. a bandeirante, alem disso, em sua precariedade predat6ria
e nomade, poderia dar algumas lic;6es ao pioneiro. Poderia, por exemplo,
ensinar ao pioneiro como por um freio na etica do trabalho, da prodU<;aoe do
acumulo, 0 que poderia talvez evitar que 0 pioneiro se transformasse no que
Moog chama de 0 "Yankee" do seculo XX. Este, para 0 intelectual conservador
gaucho, ja nao e mais um civilizador mas sim um adepto do capitalismo e do
imperialismo, e pOrtanto um predador analogo ao bandeirante. 0 bandeirante, por sua vez, teria que ter sua identidade predatoria redimida por uma
certa dose de forc;a fundadora de civilizac;6es e de capacidade de fixac;ao ao
solo.
Alceu Amoroso Lima, intelectual que abrac;ou a religiao catolica, visita
as Estados Unidos em circunstancias semelhantes a Viana Moog, e produz
metMoras com logica de formac;ao de identidade analoga a de seu antecessor. Alceu viaja pelos Estados unidos em 1951 e 1952, a convite do Departamento Cultural da Associac;ao Panamericana, e dessa experiencia de viajante
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surge urn livro, A Rea/idade Americana (1954). Como Viana Moog, Alceu tambern prop5e conceitos complementares para definir as duas realidades nacionais, s6 que, neste caso, marcados nao tanto pela historia como par urn certo
idealismo catolico que tenta entrever, alem das definic;5es do ideal humano de
nacionalidades diversas, urn certo ideal universal de homem. Usando a ja
conhecida estrategia binaria de fon;as, que ele chama de "complementares",
mas que venho chamando aqui de suplementares, Alceu pensa a Brasil e gs
Estados Unidos como "duas nac;5es complementares, duas civilizac;5es em que
existe urn equilibria de forc;as opostas". Existe a forc;a civilizatoria norte-americana centrada no que Alceu chama de "ethos", na qual par assim dizer todD
pensamento e pragmatico e deve ser dirigido para a ac;ao, e a civilizac;ao
brasileira centrada no "logos", na qual se privilegia a pensamento e a contemplac;ao como valores autonomos e independentes da ac;ao concreta. Feita
esta generalizac;ao, as explicac;5es faceis para as diferenc;as entre as duas
culturas repetem as sugest6es de Moog. Em uma sociedade em que a pensamento se volta para a ac;ao e natural 0 desenvolvimento tecnologico e a
produc;ao cumulativa de bens de consumo. Em uma sociedade em que predomina a enfase cultural no logos e na contemplac;ao, nunca na ac;ao, a
atraso tecnologico e produtivo e a regra. Mas tanto a atraso contemplativo
como a dinamismo produtivo sao, para Alceu, marcados positiva e negativamente, a atraso contemplativo produzindo indigencia mas tambem preservando, na enfase contemplativa, urn valor que resiste ao materialismo e ao
acumulo capitalista; e a dinamismo produtivo gerando riqueza mas tambem a
desumanizac;ao do hornern. Eneste contexto de valores alternativos que AIceu, de forma analoga a Moog, sugere que as marchas civilizatorias brasileira
e norte-americana deveriam submeter-se a urn processo de hibridismo sem
perda de identidade. A civilizac;ao brasileira seria enriquecida com a devorac;ao
de certos valores pragmaticos, a norte-americana com a devorac;ao de certos
aspectos culturais inerentemente negadores do acumulo capitalista.
Como em Viana Moog, a que interessa aqui nao e a moralismo em
certa medida ingenuo da fabula da cigarra e da formiga, mas a articulaC;ao de
urn jogo metaforico entre as conceitos de "logos" e "ethos" que permite pensar a produc;ao de uma identidade hibrida que ganha forc;a na devoraC;ao
discriminada do outro. Mas em Alceu, mais do que em Moog, e possivel perceber como essa identidade constituida pelo viajante antropofago e devorador
de culturas e sempre problematica e utopica, ja que so pode ser pensada sem
problemas na medida em que se ignora a contexto de poder em que se realiza a banquete antropofagico. Tudo se complica quando se indaga a respeito
de quem come quem, e de quem tem poder de esco/ha sobre os me/hores
pratos. E essa a pergunta que Viana Moog nao faz, mas que nao escapa
acuidade de Alceu. Diz a intelectual cat61ico nas paginas finais do livro: "Nao
tenhamos ilus5es. 0 americana jamais vira ao Brasil au a qualquer pais da
America Latina para procurar modelos de civilizaC;ao. Estao lanc;ados num
caminho de onde nao ha retrocesso. Sao grandes demais. Fortes demais."
(Lima 1954, 243)
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Falando em 1954, Alceu nao podia evidentemente prever a queda do
muro de Berlim e a diaspora global. Razao porque e hoje possfvel indagar !)e
o seu vatidnio foi real mente correto. 0 que se tornou evidente com a diaspora e com 0 nomadismo de cerca de cem milh5es de pessoas e que, mesmo
que seja verdade que 0 americana tenha seguido 0 conselho de Emerson e
viajado para ver a si mesmo, evitando ter a sua identidade contaminada por
outras culturas, as outras culturas se encarregaram de ir contamina-Io em
casa. 0 Terceiro Mundo, como acreditam alguns, parece estar em toda a
parte, apesar da diligencia dos servi<;os de irnigra<;ao, e e bern provavel hoje
que, ao se tornar urn taxi em New York, se encontre urn rnotorista de Valadares, Minas Gerais, falando portingles. Alceu Amoroso Lima, bern comO Viana Moog, escrevem em urn tempo em que era ainda possivel pensar a narrativa pedagogica do nacional corn paradigrnas de constru<;ao de identidade
redutores que, ao que tudo indica, sao hoje insuficientes para pensar'ana~o
dispersa. E, no entanto, na medida ern que fala neles, ja nessa epoca, a voz
do nomade e do migrante que aponta para a condi<;ao de existencia do colonizado sem lugar, conseguiram os dois brasileiros precursores de teorias
hfbridas nos anos quarenta e cinquenta, em certa medida, antecipar a reftexao mais sistematica daqueles que, como Bhabha, ja vivenciaram a epoca da
diaspora. Alem disso, anteciparam ainda problemas relativos
identidade
hfbrida que nao devem ser esquecidos, e que poderiam talvez representar
uma contribui<;ao a esfor<;os teoricos como os de Bhabha. Razao por que,
tendo iniciado meu texto com Bhabha, quero termina-Io com urn diillogo
imaginario entre Alceu Amoroso, 0 viajante antropofago, e Horni Bhabha, 0
migrante da diaspora.
Diria, nesse dialogo, 0 migrante Homi Bhabha: "Os filhos da diaspora,
hoje, disseminacionalizados pelo mundo e agrupando-se nos encontros de
cafes, das salas de imigra<;ao, e das nac;5es dos outros, falamos com a voz
hfbrida ja inserida na, e misturada com, a cultura do outro que nao e nunca
uma cultura pura, mas contaminada com a nossa voz, e na qual aparecemos
e temos identidade. Falamos e existimos, por assim dizer, na necessaria ambivah~ncia da voz dominante que nunca
apenas dominante, mas sempre um
POliCO dominada pela nossa "impureza". E ao falarmos, eXistimos, temos
identidade, somos ouvidos."
Ao que Alceu, rnagicamente ressuscitado no final do rnilenio, responderia: "Em 1954, no tempo da nac;ao pre-diasporica e do pan-americanismo,
nos, os nomades de entao, queriamos falar e ter identidade partilhando com
outros a nossa voz e esperando que 0 outro nos ouvisse tambem, em um
mundo que, em nassos sonhos, era sempre sem fronteiras. Mas sabfamos
entao que, ao falar em situac;5es desiguais de forc;a, falavamos mais do que
eramos ouvidos. Agora, nos tempos da naC;ao diasporica, tudo mudou realmente ou sera que, mesmo na mistura de vozes, alguns ainda falam mais
alto? Dizer que ja existirnos e falamos nos intervalos do discurso dominante
nao sera, de saida, ignorar desigualdades sabendo que elas existem e, 0 que
e pior, acomodar-se a elas?"
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Que sutja de um fantasma, de um sanha au de um deliria,
a canibal/sma constitui a canteuda mltica da ilusaa em que a
incansciente faz a jaga selvagem na gaza melancdlica de devarar 0 abjeta da amar aa qual a eu esta ligada par esta identifica~ao primitiva que traz em si a ameafa de sua propria ruptura. Quanda Freud ''reeanstruiu'' a pracessa pela qual , na
melancalia, a libida, reeusanda-se a cansiderar qua/quer objeta
sUbstitutiva, ''fai recalhida na eu" e ''serviu entaa para estabeleeer uma identificac;ao. da eu cam a abjeta abandanada'; pareee subestimar a papel da angtJstia nessa identifica~aa da eu
cam a abjeta aa qual se esta ligado pela ameac;a de que ele
seja de todo perdido. Dito de autra farma, a canibalisma - que
designa a eontetJdo mitico da fantasma /igado a angtJstia da
separa~aa - esta inserita na natureza mesma dessa identifiea~ao: a peafa do abjeta (separa~aa, abandano...) naa eamporta
senaa uma amea~a sab esta candi~aa de canduzir a destrui~aa
da eu. A identifica~aa narcisista primitiva tal que a angustia
da perda da abjeta da amar se de/xa interpretar cama a angtJstia da eu de naa poder sabreviver aa desaparecimenta da
objeto: a me/anealia e menas a rea~aa regressiva a perda da
abjeto que a capacidade fantasmatica (ou a/udnatdria) de
mantEHo vivo como objeto perdido. A ambivalencia da canibalisma se esclareee se se diz correlativamente que a angustia
melanedl/ca e eanibal e que ela diz respeita, nesse sentida, a
dependencia do eu da amea~a da perda de seu abjeto: esta
ambivaleneia signifiea que 0 mais segura meia de de se preservar da perda do abjeto destrU/:la para mante-Io vivo.
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