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Resumo: Trato, primeiramente, do pós-colonial que nasce na segunda metade do século 20 longe da
América Latina nas guerras de libertação em África e Ásia, cujo efeito epistêmico é a desconstrução
da metanarrativa da modernidade que havia inventado a “diferença colonial” como subalternidade. Em
seguida, provoco o diálogo com o pensamento latino-americano, retomando José Martí, Manoel
Bonfim e, mais contemporaneamente, Darcy Ribeiro, que se fez herdeiro do legado anterior e
promoveu uma releitura dos processos de colonização na América Latina. Minha hipótese é de que o
atual “giro decolonial”, encabeçado pelo grupo Modernidade/Colonialidade (M/C), que tem por um de
seus expoentes Walter Mignolo, possui uma linhagem intelectual que exige desde a retomada do
pensamento anti-colonial das lutas independentistas na América Latina até o diálogo recente com o
pós-estruturalismo, ambos capazes de formular densa crítica ao eurocentrismo. Na combinação de
vertentes da crítica temporalmente díspares e aparentemente conflitantes, noto uma potencialialização
do pensamento emancipatório hoje.
Palavras-chave: crítica pós-colonial; giro decolonial; América Latina; intelectuais; Darcy Ribeiro.
Abstract: I examine, first, the post-colonial born in the second half of the 20th century out of Latin
America in wars of liberation in Africa and Asia whose epistemic effects is the deconstruction of metanarrative of modernity that had invented the "colonial difference" as subordinate. Then tease the
dialogue with the Latin American thought returning José Martí, Manoel Bonfim and more
contemporaneously with Darcy Ribeiro who became heir of the previous legacy and promoted a
reinterpretation of the processes of colonization in America Latina. My hypothesis is that the current
"working decolonial", headed by Modernity / Coloniality group (M / C), whose one of the exponents
is Walter Mignolo has an intellectual pedigree that demands since the resumption of anti-colonial
thought of the independence struggles in Latin America by the recent dialogue with post-structuralism,
both able to formulate dense critique of Eurocentrism. In combining temporally disparate strands of
criticism and seemingly conflicting, I notice a potencialialização of emancipatory thinking today.
Keywords: post colonial critical; decolonial turn; Latin America; intellectuals; Darcy Ribeiro.

Apresentação

As epistemologias do Sul vêm a questionar certo tipo de produção intelectual que
eliminou a autorreflexão acerca do contexto cultural e político do qual emergem. Boaventura
de Sousa Santos e Maria Paula Meneses (2010) assim intitularam uma de suas coletâneas,
destacando que as experiências sociais mormente tomadas como “universais” são não menos
“locais” que quaisquer outras, ainda que seu poder de enunciação e de conquista de audiência
seja maior, uma vez que é proveniente de países que detêm a direção dos processos de
globalização econômica e cultural.
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Falar de validação do conhecimento é também falar de legitimação de práticas sociais
autorizadas pelo conhecimento validado. Tenho insistido em artigos anteriores
(MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2012, 2013, 2014a, 2014b, 2014c) que não se trata de mero
capricho a aposta na crítica pós-colonial (e decolonial) para o aprofundamento das teorias
sociais em fins do século 20, mas de trazer à luz abordagens capazes de alargar a percepção
das possibilidades de existência no mundo e, também, de aprofundar a competência analítica
da ciência. Não entendo, por isso, a reescrita pós-colonial como paroquialista e provinciana,
ao contrário, a pretensão é bem mais ousada: expandir o universalismo mediante
aprendizados em outras línguas que não a hegemônica e a partir de modelagens teóricas que
não aquelas que tendemos a importar acriticamente. E, ousadia maior, o pós-colonial
ambiciona produzir teorizações a partir da periferia, a fim de serem lidas igualmente nos
centros de produção do conhecimento científico.
Nada há de surpreendente no fato de que um significativo número de intelectuais póscoloniais e decoloniais tenha se estabelecido nas universidades do Norte e que seu primeiro
idioma seja o inglês. Talvez seja o único modo encontrado para serem reconhecidos além de
suas comunidades originais. A provocação de Dirlik (1997), de que seria um contrasenso a
ocupação pelos pós-coloniais de cátedras em universidades dos países centrais, portanto,
parece frágil ao ponto de Stuart Hall preferir não responder em prol de considerações críticas
mais relevantes1. Observo que alguns desses intelectuais vêm efetivamente de sociedades das
quais, nos casos mais graves, foram literalmente expurgados. Outras vezes, não foram
submetidos a perseguições, mas a aspiração aos estudos pós-graduados impôs a diáspora. O
dado é revelador de um planeta de oportunidades assimétricas também na ciência, dependendo

Segundo Arif Dirlik a crítica pós-colonial é empregada “principalmente por intelectuais deslocados do Terceiro
Mundo, que estão se dando bem em universidades americanas prestigiadas” (apud HALL, 2009, p. 96). Stuart
Hall remete tal crítica a “cheiro de metralha politicamente correta” e não lhe dá atenção, exceto ao que identifica
como “questões maiores”, que se aproximam das críticas formuladas por Ella Shoat e por Anne McClintock
acerca do pós-colonialismo, nas palavras da última, uma “suspensão arrebatada da História” (Op. Cit.). Também
atenta à crítica desta abordagem como perigosamente conservadora, por obscurecer distinções nítidas entre
colonizadores e colonizados e um suposto menosprezo pela análise da estruturação capitalista do mundo moderno,
aposta num ambíguo “pós-moderno” que, para Dirlik, resvalava num tipo de “culturalismo”. Hall responde todas
as críticas de maneira bem fundamentadas. Em primeiro lugar, recusa a interpretação do “pós”, do pós-colonial
como periodização cronológica, substituindo-a pelo exclusivo sentido epistemológico de abrigar perspectivas
inéditas da construção da subalternidade e de sua reprodução hoje. No que concerne à virada linguística e cultural,
faz o mea culpa e lamenta que o inequívoco ganho trazido pelo pós-estruturalismo seja ainda subutilizado na
discussão contemporânea da acumulação de capital e no exame das novas subjetividades a partir das
transformações objetivas no mundo do trabalho. O autor afirma que, na impossibilidade de se negar as mutações
no capitalismo global, deve-se requisitar dos pós-coloniais a retomada da atenção à nova divisão internacional do
trabalho, às novas tecnologias de informação global, à transnacionalização da produção, dentre outros temas,
diante dos quais o olhar pós-colonial tem o que acrescentar (HALL, 2009, p. 95-120).
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de que parte do globo em que você nasce e de qual é sua língua materna. Na prática, a maioria
dos intelectuais diaspóricos vive a “dupla inscrição” e faz seu trabalho lá e cá. Híbridos, por
excelência, fortalecem o argumento de que a ciência, como artefato humano, é um poderoso
instrumento para dar visibilidade ou, ao contrário, invisibilizar realidades, povos e culturas.
Empreendo aqui um exercício teórico, a fim de postular que mais de um século antes
de se falar em “pós-colonial”, a partir das experiências de libertação em África e em Ásia,
as guerras independentistas na América Hispânica se processaram e, nesse contexto, as
narrativas decoloniais nasciam em solo latino-americano. O atual movimento intelectual
conhecido como “Modernidade/Colonialidade” (M/C), contudo, é que promove um belo
trançado, ao retomar o pensamento crítico latino-americano e fazê-lo dialogar com as
inspirações recentes do pós-estruturalismo francês e dos estudos culturais britânicos,
contidas no “grito” pós-colonial que passa a ser recepcionado nas terras ameríndias. Por isso,
é vazia tal recepção se negligenciadas as raízes ameríndias que em nosso continente fizeram
germinar o anti-colonialismo desde há muito. Contudo, à luz das contribuições de José Martí,
Manoel Bonfim e, destacadamente, Darcy Ribeiro, podemos pensar no poder do “giro
decolonial” latino-americano. Walter Mignolo, um de seus representantes, bem nota a
relevância da articulação das vozes dissonantes a partir do Sul:
Diversamente da Ásia e da África, a América tornou-se ‘filha’ e ‘herdeira’
da Europa, durante o século 18. Por isso, o pós-ocidentalismo dá uma
melhor ideia do discurso crítico da América Latina sobre o colonialismo
[...]. Os três legados coloniais, espanhol/português, franco/britânico e o dos
Estados Unidos, foram claramente descritos, uns trinta anos depois de José
Martí em Cuba, por José Carlos Mariátegui no Peru [...]. Eu sugeriria que,
apesar das dificuldades que implicam os termos pós-colonial – e o menos
familiar pós-ocidentalismo – não deveríamos esquecer que ambos os
discursos contribuem para uma mudança na produção teórica e intelectual,
que descrevi como ‘gnose liminar’, ligada à subalternidade e à ‘razão
subalterna’. Não é tanto a condição histórica pós-colonial que deve reter
nossa atenção, mas os loci pós-coloniais de enunciação como formação
discursiva emergente e como forma de articulação da racionalidade
subalterna (MIGNOLO, 2003, p. 138-9).

Mignolo entende o que denominou “razão subalterna” como um conjunto diverso de
práticas teóricas que emerge dos e responde aos legados coloniais na interseção da história
euro-setentrional moderna (MIGNOLO, 2003, p. 139). Marcar as divergências entre o póscolonial “além mar” e o “decolonial” latino-americano é pertinente, mas nem tanto quanto
perceber os aportes em comum da crítica ao sistema colonial de opressão por parte daqueles
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que estiveram sob o domínio dos impérios modernos, sem omitir as especificidades dos
processos geo-históricos, aqui, na América Latina, e lá, na África e na Ásia.
As lideranças mestiças dos novos Estados-Nação acreditaram-se “brancas” quanto
ao lugar social ocupado e recriaram o “colonialismo interno”, conceito proposto apenas em
1960 pelos sociólogos mexicanos Pablo González Casanova e Rodolfo Stavenhagen,
silenciando os povos afrodescendentes e os indígenas. Por sua vez, as guerras de libertação
em África não tinham dúvidas quanto à afirmação da negritude e viam com profunda
desconfiança a mestiçagem. Em sua descolonização, o “inimigo de cor” (brancos e mulatos)
pareceu mais nítido do que um século antes, nas repúblicas fundadas nas Américas. Fato é
que, como disse Klor de Alva, citado por Mignolo (2003, p. 148), o México não é a Índia, o
Peru não é a Indonésia e os latinos nos Estados Unidos não são argelinos. Ainda assim, nem
lá nem cá a questão social foi satisfatoriamente resolvida e as elites nacionais negras de lá,
como as brancas-mestiças de cá, impuseram novos colonialismos recriando enredos
conhecidos. Não por outro motivo ainda é necessário falar em “racionalidade subalterna” e
buscar aprendizados recíprocos nas experiências distintas do Sul do globo.

1. Intelectuais pós-coloniais e a razão subalterna

Disse em Africanidades e brasilidades: desafios epistemológicos ou sentidos da crítica
pós-colonial para as ciências sociais hoje (MIGLIEVICH-RIBEIRO, 2014a) que Michel
Foucault, Jean-François Lyotard, Gilles Deleuze, Jean Baudrillard, Jacques Derrida, Guy
Debort, dentre outros, ao recusar de forma jocosa qualquer noção unitária de razão e ao
explicitar o totalitarismo nela contido, promoveram uma salutar desconstrução da
metanarrativa da modernidade a partir da experiência europeia. Tal movimento de
desconstrução epistemológica foi útil aos pós-coloniais em África e Ásia que, naquele
momento, a partir de lutas concretas, enfrentavam o sistema colonial que insistia em mantêlos aprisionados ao estigma da subalternidade e corroborava relações de poder e dominação.
Mas há uma peculiaridade nada negligenciável na crítica pós-colonial ao pós-moderno, aquela
que emerge nas colônias como discurso de contra modernidade. Nas palavras de Mignolo:

A razão subalterna, ou como queiram chamá-la, nutre e é nutrida por uma
prática teórica estimulada por movimentos de descolonização após a
Segunda Guerra Mundial, que em seu início tinha pouco a ver com
empreendimentos acadêmicos (Césaire, Amílcar Cabral, Fanon) e tinha em
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seu centro a questão da raça. Se o pensamento marxista pode ser descrito
como tendo a classe em seu cerne, a teoria pós-colonial pode ser descrita
como tendo-o na raça [...]. A razão subalterna é aquilo que surge como
resposta à necessidade de repensar e reconceitualizar as histórias narradas
e a conceitualização apresentada para dividir o mundo em regiões e povos
cristãos e pagãos, civilizados e bárbaros, modernos e pré-modernos e
desenvolvidos e subdesenvolvidos, todos eles projetos globais mapeando
a diferença colonial (MIGNOLO, 2003, p. 143).

O ganês Kwane Anthony Appiah, ao discorrer sobre o pós-colonial, ensina que este,
influenciado pela virada linguística, tem, em sua criação própria, algo a ensinar ao genérico
pós-moderno, dado que sua crítica à razão iluminista não se motivava por dilemas teóricos
com Hegel ou Weber, mas expressava a resistência concreta ao massacre de seus povos.
Nesse sentido, Mundibe, Soyinka, Achebe, Farrah, Gordimer, Labou Tansi e tantos outros
fizeram da contestação pós-colonial, diferentemente do pós-moderno ocidental, uma
concreta, urgente e consequente advertência “em nome das vítimas sofredoras de ‘mais de
trinta repúblicas’” (APPIAH, 1997, p. 216). O pós-colonial afasta-se, assim, de qualquer
pós-moderno celebratório e de tom individualista. Nele, há projetos coletivos em questão.
Trata-se de povos que buscam se legitimar como partícipes simétricos de um inédito
“universal ético, em nome do humanismo”: outro humanismo, provisório, historicamente
contingente, antiessencialista, nem por isso, menos exigente em sua preocupação vigorosa
de “evitar a crueldade e a dor” (APPIAH, 1997, p. 216).
Frantz Fanon, um dos fundadores do pós-colonial, martiniquense, diaspórico,
revolucionário em Argélia – psiquiatra que atuou e descobriu a insuficiência da clínica em
contexto de dominação colonial, quando a alienação experimentada pela pessoa era sintoma
de uma estrutura social adoecida, na qual todos estavam condenados à “despessoalização”
(desumanização) –, escreveu em Pele negra, máscaras brancas (2008 [1952]) sobre a neurose
do racismo a atingir negros e brancos. Em linguagem psicanalítica, Fanon revelou o regime
do delírio nas relações cotidianas entre colonizador e colonizado, em que um é chamado à
existência pelo olhar do outro, maniqueísta, que não dá espaço às vidas reais. Suspendem-se
as relações pelas representações redutoras da dicotomia que escraviza negros e brancos,
respectivamente, em suas supostas inferioridade e superioridade. Acerca do medo que preside
a relação, Fanon remete ao caso do negro e de sua corporeidade em um mundo de brancos:

Depois tivemos de enfrentar o olhar branco. Um peso inusitado nos oprimiu.
O mundo verdadeiro invadia o nosso pedaço. No mundo branco, o homem
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de cor encontra dificuldades na elaboração de seu esquema corporal. O
conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de negação. É um
conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina uma atmosfera
densa de incertezas. Sei que, se quiser fumar, terei de estender o braço direito
e pegar o pacote de cigarros que se encontra na outra extremidade da mesa.
Os fósforos estão na gaveta da esquerda, é preciso recuar um pouco. Faço
todos esses gestos não por hábito, mas por um conhecimento implícito. Lenta
construção de meu eu enquanto corpo, no seio de um mundo espacial e
temporal, tal parece ser o esquema. Este não se impõe a mim, é mais uma
estruturação definitiva do eu e do mundo – definitiva, pois entre meu corpo
e o mundo se estabelece uma dialética efetiva (FANON, 2008, p. 104).

Noutro espectro, Edward Said – nascido palestino em Jerusalém, cidadão norteamericano por herança do pai que lutou na I Grande Guerra pela Força Expedicionária
Americana – expõe o estereótipo do “árabe” em Orientalismo. O Oriente como reinvenção
do Ocidente (2007[1978]), tido como obra fundante da crítica pós-colonial, a par dos escritos
de Fanon. Na obra, explora a falácia das ideias-força “ocidente” e “oriente”, falsas
sinonímias de civilização e barbárie. Redescobre os mitos compilados e reforçados em uma
vasta literatura designada “orientalismo”, que compõe os currículos de universidades e as
estantes das bibliotecas do “mundo ocidental”, o qual se inventa na exata medida em que
furta os atributos humanos do “outro”, obscurecendo-o.

No início do século XIX, as teses do atraso, degeneração e desigualdade
orientais em relação ao Ocidente associavam-se muito facilmente a ideias
de sobre as bases biológicas da desigualdade racial [...]. A essas ideias era
acrescentado um darwinismo de segunda categoria, que parecia acentuar a
validade “científica” da divisão das raças em adiantadas e atrasadas, ou
europeias-arianas e orientais-africanas. Dessa forma, toda a questão do
imperialismo, assim como era debatida no final do século XIX tanto por
pró-imperialistas como por anti-imperialistas, levava adiante a tipologia
binária das raças, culturas e sociedades adiantadas e atrasadas (subjugadas)
(SAID, 2007, p. 280).

Podemos afirmar que os pós-coloniais, ao rediscutir a diferença colonial em seus
desdobramentos contemporâneos, realizam algo como uma geocrítica do conhecimento. Disto
nos fala Inocência Mata, em Estudos pós-coloniais: desconstruindo genealogias eurocêntricas
(2014), ao notar que os estudos pós-coloniais inauguram um desvio ou um redirecionamento
rumo a uma epistemologia alternativa, de maneira a relativizar o peso das “mediações
metropolitanas” (referências bibliográficas, quadros analíticos e conceitos) na legitimação da
produção intelectual que emerge nos países periféricos. Há neste empenho um exercício
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antropofágico2 de revisão dos cânones e um alargamento, por conseguinte, dos sujeitos e do
loci de enunciação. Isso nos remete aos intelectuais críticos latino-americanos, desde inícios
do século 19, em que pesem as especificidades, em sua tarefa de afirmação do direito a narrar
sua própria história e discernir acerca do mundo no qual participam.

2. Os anti-coloniais: Martí, Bomfim e Darcy Ribeiro

A América Latina experimentou, em seu período pós-independência, o sonho de uma
“Pátria Grande” que ganhou maior evidência na vida e na obra do cubano José Martí, em especial
a partir de Nuestra América (1993), publicado pela primeira vez em 1891 e da qual não somente a
América Espanhola fazia parte, mas também o Brasil e “para a qual ainda caminhamos no sentido
de uma maior integração cultural, política, econômica, acadêmica, filosófica” (BRUCE, 2012, p.
1). O texto veio a se tornar profundamente significativo, de maneira que, sobre ele, Boaventura de
Souza Santos comenta: “Martí expresó [...] una serie de ideas que otros – como Mariátegui y
Oswald de Andrad, Fernando Ortiz y Darcy Ribeiro – han continuado” (SANTOS, 2004).
A proposta de Nuestra América dirigia-se ao esforço em interpretar a América Latina
a partir dela própria. Para Rodríguez (2006), o pensador cubano firmava simultaneamente
seu latino-americanismo e seu anti-imperialismo no entendimento de que aqui nascia “um
povo novo, diferente do aborígene e do espanhol” (RODRÍGUEZ, 2006, p. 12), que requer,
na criação de sua vida, soluções específicas.
A crítica martiniana remetia, também, ao padrão de modernidade e desenvolvimento
econômico e social norte-americano, sugerindo, em oposição, um caminho próprio para a
América Latina. Pode-se perceber a essa altura uma mudança de eixo nas preocupações
martinianas, em que o “outro” da América Latina deixava de ser fundamentalmente a Europa
e passava a ser “o gigante das sete léguas” (MARTÍ, 1993, p. 121), ou seja, a política
intervencionista dos Estados Unidos na área latino-americana.
Martí contrapunha-se ao capitalismo desenfreado que fazia a vida material sobreporse à espiritual, apostando em um caminho alternativo, que acreditava corresponder à
originalidade histórica de “la América nueva!” (MARTÍ, 1993, p. 127). Sua concepção de
unidade continental, assim como a de construção de uma identidade latino-americana, é
2

O poeta brasileiro Oswald de Andrade (1990) trouxe à baila a metáfora da antropofagia como capacidade de
assimilar ou, ainda, “anabolizar” criticamente uma dada formação cultural. Essa perspectiva canibal, aqui
positiva e inovadora, permitiria, na esfera da cultura, a apropriação crítica de ideias estrangeiras.
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coetânea ao amadurecimento de sua crítica às metanarrativas modernas, tanto na perspectiva
do liberalismo quanto do republicanismo, como também ao positivismo e a certas ideias de
progresso técnico e científico, antecipando o atual “giro decolonial”.
Seguindo as trilhas de Martí, reconhecemos também a ousadia do brasileiro Manoel
Bomfim, cuja “relevância reside na singularidade de seu pensamento na história das ideias no
Brasil – que não tinha uma tradição de pensadores preocupados com o tema latino-americano”
(NEVES, 2008, p. 3). Bomfim, por isso, pode ser considerado um pensador de vanguarda, a
influenciar aqueles que também se recusavam a reproduzir teorias exógenas acriticamente, de
maneira que é válido afirmar sua presença na construção de um pensamento autônomo a partir
da América Latina, colocando em xeque a superioridade ocidental-setentrional e
descortinando a face oculta da modernidade iluminista: a colonialidade.
Na época de Bomfim, a erudição que se enaltecia era tanto maior quanto mais distante
se fazia da realidade latino-americana (e brasileira). Os eruditos não transmitiam nada de
novo, simplesmente reproduziam copiosamente o que liam nos livros que vinham de alémmar, manifestando explícito desprezo pela produção de uma ciência adequada a explicar sua
própria sociedade.

Para Bomfim os intelectuais latino-americanos, estavam impregnados de
uma “cultura livresca”, que era a busca da interpretação da realidade no
senso comum ou através da importação de teorias gerais elaboradas em
livros estrangeiros, utilizados como resposta para a realidade social desses
países. O erro desses intelectuais era tomar a causa como sintoma,
estabelecendo sempre a visão consagrada nos livros, perpetuando-se um
sentimento de mal-estar, em decorrência da aplicação dessas ideias
importadas à realidade brasileira (BECHELLI, 2009, p. 78).

Maria Nunes (1997, p. 20) indica o intelectual sergipano como “um dos primeiros
estudiosos brasileiros a fazer a distinção entre cultura e raça, confusão comum entre nós até
o florescimento da antropologia cultural”, o que lhe possibilitou, num tempo em que pensar
otimistamente os “povos novos” era quase tão herético como a crítica pós-colonial é ainda
contemporaneamente, recusar qualquer teoria racista, apontando o sistema colonial e os
neocolonialismos como causas principais dos obstáculos à superação do atraso. Bomfim foi,
pois, um dos primeiros teóricos a valorizar a mestiçagem assim como antes fora José Martí.
Seu “biologismo sociológico”, produto da formação em medicina e da atmosfera
positivista do início do século XX, não o levou, ao contrário, a pactuar com as teses racistas de seu
tempo, tendo servido para a formulação da metáfora do “parasitismo social” e para a compreensão
2524

I CONACSO
I Congresso Nacional de Ciências Sociais: desafios da inserção em contextos contemporâneos
23 a 25 de setembro de 2015, UFES, Vitória-ES

da relação perniciosa da metrópole para com suas colônias e do senhorio para com seus escravos.
Praticamente esquecido no pensamento social brasileiro, talvez de Bomfim se possa dizer:

A verdade é que Manoel Bomfim elaborou uma síntese intelectual
particular e diferenciada – tendo como marco de referência os mesmos
elementos históricos, sociais, culturais e políticos postos à disposição dos
demais intelectuais da sua época. Em suma, o pensamento e a obra de
Manoel Bomfim (com todas as suas virtudes e contradições) se inscreve
perfeitamente no interior do campo intelectual do seu tempo, diferenciandose, no entanto, como um contradiscurso (ou como um discurso crítico), do
discurso ideológico dominante, ao qual, com singularidade, matizes e
características próprias, a obra e o pensamento da maioria dos seus pares
estavam atados (AGUIAR, 2000, p. 33-34, grifo do autor).

Darcy Ribeiro contraria uma longa história de marginalização de Manoel Bomfim no
cenário intelectual brasileiro, alçando-o ao posto de “grande intérprete do processo de
formação do povo brasileiro” (RIBEIRO, 1993, p. 15). É fato que, anos depois de escrever
América Latina. Males de Origem, publicado pela primeira vez em 1905, Manoel Bomfim
viu a unidade latino-americana se transfigurar numa ardilosa armadilha dos interesses
exógenos para aviltar as “unidades nacionais soberanas” no continente, uma vez que tal
terminologia era mormente utilizada como “epíteto condenatório”, em sua premonição da
Guerra Fria e não como uma referência positiva acerca da “unidade política e culturalmente
constituída” (AGUIAR, 2000, p. 26, apud ROMERA Jr., 2014, p. 30). Darcy Ribeiro, por
sua vez, retomando o debate no auge da Guerra Fria, nos anos 1960, constata a
irreversibilidade da classificação dos países ao Sul dos Estados Unidos da América como
América Latina e busca, na criação ainda que alheia do conceito, uma estratégia de
autoafirmação dos povos latino-americanos como “uniformidade cultural [...] prometendo
concretizar amanhã sua unidade sócio-política e econômica” (RIBEIRO, 1996, p. 22).
O estudioso sabia, pois, da diversidade interna dos povos americanos, tanto que se dedicou
a tipologizá-los. Escreveu, para falar do mundo extraeuropeu, sobre os “povos transplantados”, ao
se referir às culturas ameríndias que sobreviveram ao contato com os ibéricos, francófonos e anglosaxões, chamando-as de “povos testemunhos”. Chegou até África para designar os “povos
emergentes”3 e concentrou-se, em sua obra, em enaltecer, na convergência tensa dos processos
Os Povos-Testemunho correspondem, no sistema classificatório darcyniano, àqueles que são “os
representantes modernos de velhas civilizações”, assolados pelo “impacto traumatizador da expansão europeia,
de que começam a recuperar-se agora partindo das mais precárias condições de empobrecimento” (RIBEIRO,
1983, p. 539). Os Povos-Transplantados – resultado da migração de grandes contingentes populacionais,
majoritariamente europeus, para novas geografias – reeditam apenas os velhos contextos europeus” (RIBEIRO,
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civilizatórios, “a formação de um conjunto de povos, não só singular frente ao mundo, mas
também crescentemente homogêneo” (RIBEIRO, 1996, p. 23), a partir da América Latina, fruto
da fricção interétnica dos portugueses e dos espanhóis com os povos indígenas, de um lado e, de
outro, com os africanos trazidos como mão de obra escrava para o “Novo Mundo”.
Em As Américas e a Civilização: processo de formação e causas do desenvolvimento
desigual dos povos americanos (1983), Darcy Ribeiro elaborou de modo original uma teoria
explicativa para a América Latina, que o obrigou a relacioná-la à história da expansão da
Europa Ocidental, constituindo-se em núcleo de um novo processo civilizatório e lançandose sobre todos os povos em ondas sucessivas de violência, de cobiça e de opressão.
Do ponto de vista político-social, os empreendimentos coloniais escravistas nas
Américas produzem a dita nova população, nascida e integrada nas plantações e nas minas,
a qual “já não era europeia, nem africana, nem indígena, mas configurava protocélulas de
um novo corpo étnico” (RIBEIRO, 1975, p. 29). Em sua análise antropológica, o sistema
econômico europeu conformou “cada povo e até mesmo cada pessoa humana, onde quer que
houvesse nascido e vivido”, aos “ideais de riqueza, de poder, de justiça, ou de santidade” de
seus colonizadores (RIBEIRO, 1983, p. 51).
Apesar disso – e esse é o vigor de sua tese – a aculturação não se daria sem o recurso
das hibridizações, que não deixam intacta a cultura em tese mais forte, com base em seu
potencial bélico. Por isso, sua ênfase nos “povos-novos”, configuração histórico-cultural
oriunda da conjugação, da deculturação e do caldeamento das matrizes étnicas distintas e que
se reinventam no Brasil, no Paraguai, na Venezuela, na Colômbia e no Chile, assim como nas
Antilhas e em parte da América Central e do Sul dos Estados Unidos (RIBEIRO, 1975).

Os Povos-Novos constituíram-se pela confluência de contingentes
profundamente díspares em suas características raciais, culturais e linguísticas,
como subproduto de projetos coloniais europeus. Reunindo negros, brancos e
índios para abrir grandes plantações de produtos tropicais ou para a exploração
mineira, visando tão-somente atender aos mercados europeus e gerar lucros,
as nações colonizadoras acabaram por plasmar povos profundamente
diferenciados de si mesmas e de todas as outras matrizes formadoras.
Postos em confronto nas mesmas comunidades, estes contingentes básicos,
embora exercendo papéis distintos, entraram a mesclar-se e a fundir-se

1975, p. 43). Os Povos-Emergentes, que recebem menos atenção do antropólogo se comparados aos demais,
estão representados por nações “que emergem da condição tribal à nacional” (RIBEIRO, 1983, p. 539),
sobretudo em África e Ásia, nos processos de descolonização da segunda metade do século 20.
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culturalmente em maior intensidade do que em qualquer outro tipo de
conjunção (RIBEIRO, 1983, p. 92).

Darcy Ribeiro reconhece, contudo, que uma ideia de “unidade étnica” era frágil demais
para garantir a integração latino-americana. Há de se explicar que o colonialismo gera
subalternidades e as distintas implantações coloniais das quais nasceram as sociedades latinoamericanas mantiveram-se, por largo tempo, de costas uma para as outras, “cada uma delas se
relacionava diretamente com a metrópole colonial” (RIBEIRO, 1986, p. 11). Efetivamente, as
nações latino-americanas mantiveram-se voltadas para os centros econômicos mundiais europeus
e norte-americano, dos quais dependiam, de maneira a subestimar as potencialidades das alianças
entre vizinhos. Para se incorporarem à modernidade-mundo, tais nações foram conduzidas por
elites associadas ao imperialismo que se sentiam como se fossem seu prolongamento. Convictas,
tal como no bovarismo, de que não eram também “povo novo”, acreditavam que manteriam seus
privilégios quanto mais próximas estivessem dos países centrais, inclusive no que se refere a gostos
e costumes. Nascia daí a mais perversa dominação, com o silenciamento da “diferença colonial”.
Em que pese a evidência da transculturação, o discurso legitimador afirmava, nas práticas e nas
instituições, a superioridade da cultura euro-setentrional:

Em sua expansão, as fórmulas europeias da verdade, da justiça e da beleza se
impõem progressivamente como valores compulsórios. Tão poderosos pela
força persuasiva de sua universalidade, quanto pelos mecanismos coativos
através dos quais de difundiam. No mesmo passo se espraiam pelo mundo as
línguas europeias, originárias todas de um único tronco, que passam a ser
faladas por maior número de pessoas que qualquer grupo de línguas
anteriormente existente. Seus vários cultos, nascidos de uma mesma religião,
se tornam ecumênicos. Sua ciência e as tecnologias delas decorrentes se
difundem também pela terra inteira. Seu patrimônio artístico com a
multiplicidade de estilos em que se exprime transforma-se em cânones
universais de beleza. Suas instituições familiares, políticas e jurídicas,
moldadas e remoldadas segundo as mesmas premissas, passam a ser
ordenadoras da vida social da maioria dos povos (RIBEIRO, 1983, p. 62-63).

O autor explicava com base, de um lado, na imposição de um modelo cultural e, de outro,
em “como fator contingencial, e não como uma etapa ou apenas um estado ‘atrasado’ em
contraposição a modelos avançados de sociedade” (MATTOS, 2007, p. 135), o “atraso” impingido
aos povos latino-americanos. Aqui o atraso não se apresentava, portanto, como antípoda da
modernidade, ao contrário, era seu coetâneo, produzido por ela, uma modernidade exógena,
imposta, negadora da autonomia e da integridade étnica das populações da América Latina.
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Darcy Ribeiro chamou de “atualização histórica” (ou modernização reflexa) essa
pseudomodernidade que se dá como cópia, não orquestrando os diversos matizes em pluralismo
virtuoso, mas excluindo as diferenças em razão de algum discurso homogeneizador e totalitário.
Propõe, em contrapartida, a “aceleração evolutiva” como a potência afirmativa de nações ciosas
de seu destino a enfrentar os receituários vindos dos dominadores. Ao contrário das leituras mais
superficiais, a evolução, para Darcy Ribeiro, opera-se empiricamente na tensão e na luta entre
civilizações, de modo que chegamos ao sistema colonial conhecido.
Contudo, transformações históricas são inevitáveis e inéditas, evoluções se
processam sob a ideia de um multievolucionismo jamais linear, que mostrará outros modos
de produção social. A utopia darcyniana é que a América Latina ainda possa anunciar ao
mundo, num futuro remoto, uma sociedade de outro tipo, não mais submetida aos antigos e
novos colonizadores, também não mais reprodutora do datado imperialismo e tampouco da
atual opressão do capitalismo internacional sobre os países periféricos.
Como Manoel Bomfim, Ribeiro sabia que nem a unidade geográfica nem a “racial”
funcionariam aqui como fator de unificação, mas, distintamente daquele, via a construção da
unidade latino-americana a partir da objetividade da condição de subalternidade a unir seus
povos, submetidos a plantation, cujos trabalhadores – filhos e netos da mão de obra escrava a se
somar, depois, às levas de imigrantes aqui chegadas em condições rudimentares – se formaram
historicamente como “proletariado externo”. A integração latino-americana não recusaria,
portanto, a rica pluralidade étnico-cultural existente, porém se faria projeto político de autonomia
e libertação: “A América Latina existiu desde sempre sob o signo da utopia. Estou convencido
mesmo de que a utopia tem seu sítio e lugar. É aqui” (RIBEIRO, 1986, p. 65).
Darcy Ribeiro participou, muito antes de se falar nisso, da expansão dos loci de
enunciação do conhecimento, anteriormente situados com exclusividade no mundo europeusetentrional. A partir da América Latina, desenhava uma nova teoria dos processos
civilizatórios em nível mundial, desestabilizando narrativas e confrontando saberes.
3. A “gnose liminar” a partir da América Latina e o “giro decolonial”

Walter Mignolo reconhece na obra de Darcy Ribeiro um esforço pioneiro de
deslocamento de formas hegemônicas do conhecimento ao traduzir “um sangrento campo de
batalha na longa história da subalternização colonial do conhecimento” (MIGNOLO, 2003, p.
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35). Na percepção da subalternização do conhecimento, elabora sua crítica seguindo as
pegadas daquele que nomeia “antropologiano”,4 Darcy Ribeiro. Chama de “gnose liminar” a
emergente e poderosa perspectiva do subalterno que “está absorvendo e deslocando formas
hegemônicas de conhecimento” (MIGNOLO, 2003, p. 35) e associa o empenho de Darcy
Ribeiro, por sua vez, leitor de José Martí e de Manoel Bomfim, à participação ativa nessa
produção de conhecimento em sua audácia de teorizar, a partir do Terceiro Mundo, sobre a
história universal, dando também o protagonismo às civilizações do Sul.
Mignolo incorpora a força da contribuição darcyniana ao movimento teórico de
raízes andinas, “Modernidade/Colonialidade”, que projeta, em nível mundial, os intelectuais
latino-americanos, a exemplo de Ramón Grosfoguel, Arturo Escobar, Fernando Coronil,
Maldonado-Torres e Castro Gómez, para repensar os loci de enunciação do conhecimento,
destacando que as teorias construídas a partir do “Terceiro Mundo” não são apenas para o
Terceiro Mundo, como se se tratasse de uma “contracultura ‘bárbara’ perante a qual a ciência
do Primeiro Mundo tem de reagir e acomodar-se” (MIGNOLO, 2003, p. 417), mas são
produtos intelectuais tão legítimos quanto os que vêm do hemisfério Norte. Uma vez
entrelaçada nas tensões das ideologias e do poder que quiseram em vão separar império e
colônia, em sentido real ou metafórico, a “gnose liminar” provoca efetivamente releituras e
reescritas da história, novas cosmologias, inéditas compreensões e não isenta a academia de
sua responsabilidade nessa tarefa, pois: “Remapear a nova ordem mundial implica remapear
as culturas do conhecimento acadêmico e os loci acadêmicos de enunciação em função dos
quais se mapeou o mundo” (MIGNOLO, 2003, p. 418).
Amplificar as vozes e a audição das vozes em todo o planeta, abranger um mundo de
histórias locais e propor inusitadas articulações da “diferença cultural” implica assumir a
“diversalidade como projeto universal” (MIGNOLO, 2003, p. 420). Há de se entender, pois,
o “giro decolonial” tanto como um discurso crítico que traz à luz o lado colonial do sistema
mundial moderno, explicitando a colonialidade embutida na própria modernidade, quanto
como um discurso que altera a proporção entre os locais geo-históricos (ou histórias locais)

Assim preferia Darcy Ribeiro se denominar no lugar de “antropólogo, segundo Mignolo (2003, p. 35), para
se deixar conhecer como um antropólogo do Terceiro Mundo que escrevia em fins dos anos 1960, em plena
Guerra Fria, e nas primeiras décadas de consolidação daqueles que se chamariam “estudos de área”. Entendia
nesta forma de traduzir o termo antropólogo um marcador de sua alta consciência da subalternização do
conhecimento produzido a partir da América Latina. Diga-se, de passagem, que isto nunca inibiu o intelectual
brasileiro, ao contrário, deu-lhe a certeza de sua escrita como forma de combate.
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e a produção de conhecimentos. Segundo Mignolo, o reordenamento da geopolítica do
conhecimento manifesta-se em duas direções diferentes, mas complementares:

1. A crítica da subalternização na perspectiva dos estudos subalternos; e 2.
a emergência do pensamento liminar como uma nova modalidade
epistemológica na interseção da tradição ocidental e a diversidade das
categorias suprimidas sob o ocidentalismo, o orientalismo (como
objetificação do lócus do enunciado enquanto ‘alteridade’) e estudos de
área (como objetificação do “Terceiro Mundo”, enquanto produtor de
culturas, mas não de saber) (MIGNOLO, 2003, p. 136-137).

Não se trata de retomar o simplismo de uma suposta propensão automática à crítica
quando erigida pelos subalternos. Há distintas competências em jogo para validar ou
invalidar o conhecimento produzido por quem for e onde for. Ainda assim, é bom que se
possa atentar para uma assimétrica localização dos centros produtores de saber, sobretudo,
sob a alcunha de ciência, que tende não casualmente a subestimar a periferia do sistema
global. É também crível que a vivência da subalternidade traga à tona perspectivas de análise
até então desconhecidas, uma vez que não se nega “a cumplicidade das teorias pós-coloniais
com as ‘minorias’” (MIGNOLO, 2003, p. 165-166).
Para Mignolo, o continente latino-americano é uma localização geo-histórica central do
ponto de vista da produção de “pensamento liminar”, aquele nascido em um horizonte cognitivo
inédito, fruto da atitude descolonizadora da ciência em face de seus cânones que, por séculos,
calaram as culturas não letradas e quaisquer saberes que a ciência moderna não conseguia
classificar. Descentrando a Europa, ao localizá-la em um brevíssimo instante dos dez milênios
até então percorridos por diversos povos e culturas na história da humanidade, Darcy Ribeiro
inspira Mignolo que, então, vê no pensamento liminar um acúmulo de saberes silenciados,
retomados conscientemente na forma de uma emergente e poderosa gnosiologia contra o
discurso único, que oculta a multifacetada história de modernidades híbridas e entrelaçadas.

Considerações Finais
Como diz Bhabha (2007, p. 101), “relembrar nunca é um ato tranquilo de
introspecção. É um doloroso se relembrar, uma reagregação do passado desmembrado para
compreender o trauma do presente”. Contudo, se conhecer é preciso, admitir que a cultura,
ciência e, portanto, a cultura científica, existem, também é, como campo de luta.
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Quisemos propor a força da articulação entre o pós-colonial em África e Ásia e o “giro
decolonial” latino-americano. Recordamos Fanon, Said e Appiah com a intenção de ver neles
um apelo ético irrefutável: um humanismo crítico e, por isso, ampliado. Disto resulta que o
pós-colonial, ao desconstruir com as ferramentas teóricas que recepcionam antrofagicamente
as instituições e os discursos da modernidade ocidental, não refuta exatamente as “energias
utópicas” – sabemos, por exemplo, que na luta sul-africana contra o apartheid, havia ideais
humanistas presentes –, mas submete-as à crítica, sobretudo, em seu conteúdo teleológico.
Trouxemos Walter Mignolo, expoente do contemporâneo “giro decolonial” latino-americano,
descobrindo nele a aposta em “outro pensamento”, efetivamente cosmopolita, não mais o
provinciano eurocentrismo – um falso cosmopolita –, porém, levando a sério sua competência
descolonizadora, transdisciplinar, transcultural e, por isso, transmoderna, de modo a garantir
“a retirada da colonialidade dos subterrâneos do imaginário da modernidade (e da pósmodernidade como sua crítica)” (MIGNOLO, 2003, p. 286). No entanto, o diálogo entre os
pós-coloniais e a “Modernidade/Colonialidade” deixaria muito a desejar se não se restituísse
o valor das reflexões pioneiras dos filhos da terra, mormente esquecidos, os estudiosos da
América Latina e de sua diversidade. Darcy Ribeiro é um deles.
Desmistificando o universalismo em abstrato, revelando-o como “ocidentalismo” e
acentuando a hibridez da modernidade-mundo, em que há dos “povos testemunhos” aos
“povos novos”, Darcy Ribeiro pode ser projetado ao status de autor precursor do póscolonial, o que reitera nossa percepção de que, ao contrário do propalado, a crítica póscolonial não é conivente com o relativismo pós-moderno, senão no crucial aspecto da
aceitação da contingência que torna a ideia de destinos inelutáveis indefensável.
As conexões entre a utopia darcyniana e o “giro decolonial”, no que se refere à
inspiração pós-colonial, por isso, vêm ao encontro da esperança de um “humanismo ético”
revisitado, capaz de articular várias e diferenciadas vozes elevadas, enfim, à evidência.
Conforme também observou Bhabha (2007), a crítica a partir das ex-colônias vem a subverter
as relações de mando e obediência ainda hoje existentes, quebrando e mesclando coleções
organizadas e sistemas culturais, desterritorializando processos simbólicos, fazendo nascer e
expandir os gêneros “impuros” e redefinindo temporalidades, atores e espectadores. Nesse
cenário, talvez, seja possível ressintonizar a América Latina sonhada, íntegra porque diversa,
palco contemporâneo da criatividade humana, como escreveu Darcy Ribeiro.
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COLONIALISMO INTERNO E DEPENDÊNCIA: UM DEBATE TEÓRICO
SOBRE A SUBORDINAÇÃO DOS PAÍSES LATINO-AMERICANOS
Camilla dos Santos Nogueira
Doutoranda do PPGPS - UFES. Bolsista FAPES.
Resumo: Os estudos sobre o colonialismo interno, realizados por diferentes acadêmicos, analisam o
fenômeno que se dá de forma intranacional, ou seja, dentro de uma mesmo Estado-nação, sendo,
portanto distinto do colonialismo. Já a Teoria da Dependência, em sua vertente marxista apresenta
as circunstâncias socioeconômicas da América Latina, entendendo que há uma relação de dominação
de uns países sobre outros, precisamente nas relações econômicas entre a periferia e o centro.
Segundo os novos autores da dependência, a fase atual do capitalismo, ocorre a partir da ascensão do
neoliberalismo. Esta nova fase da dependência pode ser entendida como a atual face do colonialismo,
agora considerado como interno, internacional e transnacional. As consequências estruturais que
determinam esta nova dependência são a dominação mundial dos mercados e o aumento da
superexploração dos trabalhadores através da transnacionalização dos mercados.
Palavras-chave: teoria da dependência; colonialismo interno; América Latina.
Abstract: Studies of internal colonialism, conducted by different scholars, analyze the phenomenon
that takes place in intranational form, in the same nation-state, and therefore distinct from
colonialism. Already the theory of dependence, in the Marxist perspective presents the
socioeconomic circumstances of Latin America, understanding that there is a relationship of
domination of some countries over others, precisely in economic relations between the periphery and
the center. According to new authors of addiction, the current phase of capitalism occurs from the
rise of neoliberalism. This new phase of dependence can be understood as the current face of
colonialism, now considered as internal, international and transnational. The consequences structures
that determine our new dependence is world domination of markets and the increased exploitation
of workers by globalization of markets.
Keywords: dependency theory; internal colonialism; Latin America.

Introdução

Desde o início do século XX, o conceito de dependência tem sido utilizado para
descrever a situação latino-americana num contexto de economia capitalista globalizada,
cuja superação, para autores como José Carlos Mariátegui (2011), deveria necessariamente
passar por um projeto socialista construído a partir das classes nacionais, trabalhadores
urbanos, camponeses e indígenas; excluindo a aristocracia fundiária e a burguesia, cujos
interesses, de resto, já estavam alinhados com o imperialismo norte-americano. No entanto,
será a partir da década de 1960, através de uma importante produção intelectual que o
conceito de dependência será desenvolvido naquilo que foi denominado como Teoria da
Dependência latino-americana.
2534

I CONACSO
I Congresso Nacional de Ciências Sociais: desafios da inserção em contextos contemporâneos
23 a 25 de setembro de 2015, UFES, Vitória-ES

Nesse contexto, a preocupação com o colonialismo interno, foi desenvolvido com
especial atenção por Pablo Gonzalez Casanova (1969, 2006), Rodolfo Stavenhagem (1969)
e Bomfil Batalla (1972), no final da década de 1960. Já nos anos 80 o colonialismo interno
foi recuperado por autores como Aníbal Quijano (2005), que analisou a situação de
colonialidade do poder1. Abundantemente utilizada, sobretudo na década de 1970 esta ideia
permitia caracterizar as formações sociais do México, Bolívia e Equador.
No entanto, torna-se relevante recuperar o conceito de colonialismo interno e relacionálo com o conceito de dependência, na tentativa de entender as partes, diga-se aspectos
econômicos, políticos e culturais, e assim resgatar o todo. Este, portanto será o objetivo do
presente ensaio, que está divido em três partes. A primeira parte trata a relação entre o
colonialismo e o colonialismo interno, através de uma digressão sobre ambos conceitos do ponto
de vista histórico e do ponto de vista teórico. Na segunda parte o leitor encontrará as ideais dos
teóricos da dependência pertencentes à vertente marxista, sendo eles André Gunder Frank, Ruy
Mauro Marini, Theotônio dos Santos, e Vânia Bambirra. Finalmente, na terceira e última parte,
encontra-se o aporte do presente ensaio: estabelecer uma relação teórica entre o conceito de
colonialismo interno e da dependência no que diz respeito aos aspectos da superexploração e
dos aspectos da globalização neoliberal. Aqui o objetivo é mostrar como estes conceitos, que
possuem diferenças teóricas, apresentam também convergências que nos permitem analisar a
situação de subordinação dos países latino-americanos.
Neste sentido a hipótese do estudo parte do entendimento de que as categorias
dependência e colonialismo interno permitem o entendimento mais completo, e representam
dois dos paradigmas das ciências sociais latino-americanas que dão conta de explicar as
condições de subordinação da região, buscando imaginar outro sistema social mais justo e
solidário, que contribua a construção de um projeto libertário que possa superar a
fragmentação analítica entre as esferas econômicas, políticas e culturais. Ao mesmo tempo,
se postula uma posição que combate a recuperação imitativa dos processos de
desenvolvimento operados nos países centrais, portanto problematizando o estudo desde
uma perspectiva das ideias latino-americana.

1

Quijano pensa América Latina a partir das culturas indígenas e afrodescendentes e das relações materiais que
se constroem com esta população, relações mediadas por valores racistas e eurocêntricos. No presente trabalho
não discutiremos os conceitos apresentados pelo autor.
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1. Do colonialismo ao colonialismo interno

Como fenômeno concreto, o colonialismo faz referência à relação de dominação e
exploração na qual uns países – geralmente potências econômicas e militares –, submetem a
outros países apropriando-se inclusive de seu território. Os primeiros são conhecidos como
metrópoles, enquanto que os demais são chamados de colônias. Para Casanova (1996):
[…] la colonia es: 1º Un territorio sin gobierno propio; 2º Que se encuentra
en una institución de desigual respecto de la metrópoli donde los habitantes
sí se gobiernan a sí mismos; 3º Que la administración y la responsabilidad
de la administración conciernen al Estado que la domina; 4º Que sus
habitantes no participan en la elección de los más altos cuerpos
administrativos, es decir, que sus dirigentes son designados por el país
dominante; 5º Que los derechos de sus habitantes, su situación económica y
sus privilegios sociales son regulados por otro Estado; 6º Que esta situación
no corresponde a lazos naturales sino “artificiales”, producto de una
conquista, de una concesión internacional, y 7º Que sus habitantes
pertenecen a una raza y a una cultura distintas de las dominantes, y hablan
una lengua también distinta (CASANOVA, 1996, p. 230).

O colonialismo como processo histórico encontra dois grandes momentos: 1) a
colonização da América, com a qual Espanha, Portugal, Grã-Bretanha e França foram os
principais beneficiados, e 2) a colonização de algumas regiões da África, Ásia e Oceania,
durante os séculos XVIII, XIX e parte do XX, por parte da Grã-Bretanha, França, Alemanha,
Portugal, Bélgica e Itália. É fundamental destacar que esta segunda onda colonizadora conta
com um novo ingrediente produto da revolução industrial: o capitalismo como sistema
político e econômico dominante. Sobre o aspecto da expansão de países centrais a países da
periferia, Casanova (1996) afirma que:

El desarrollo internacional ocurre dentro de una estructura colonial: la
expansión de la “civilización”, del progreso social y técnico de la
occidentalización del mundo, de la evangelización, de la difusión de las ideas
liberales y socialistas, ocurre en un cuadro de relaciones desiguales entre los
países desarrollados y subdesarrollados. Y los motivos o motores de la
colonización no sólo son económicos, como es obvio, sino militares,
políticos, espirituales. Pero la función económica y comercial de las colonias
es inmediata y general, marca un tipo de tendencias, de constantes en el
fenómeno colonial, que ya apuntaba (CASANOVA, 1996, p. 231).

Para Casanova, no entanto as definições do colonialismo não são suficientes, por se
tratarem de uma explicação jurídico-política, formalista, além de não permitirem uma análise
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dinâmica da estrutura colonial dependente, não explicando o objeto de domínio, a função da
dominação e a forma como o domínio funcionam.
Feita esta primeira aproximação histórica do colonialismo, entramos no tema deste
trabalho, a noção de colonialismo interno, que é uma tentativa de precisar conceitualmente
o desenvolvimento histórico da questão colonial nos Estados-nacionais do terceiro mundo,
especificamente na América Latina.
A origem da categoria do colonialismo interno se remonta a uma proposta secundária,
e de certo modo circunstancial, que o sociólogo norte-americano Charles Wright Mills fez
no Brasil em 1960 e foi revitalizado em uma antologia postumamente recopitalada por Irving
Horowitz em 1964. O sociólogo mexicano Pablo González Casanova (1963) retoma o
conceito de Wright Mills ampliando e aprofundando a análise da América Latina,
particularmente o México. Paralelamente o sociólogo germano-mexicano Rodolfo
Stavenhagen (1963), aplica a noção ao estudo os povos indígenas, extrapolando
posteriormente ao contexto africano.
Existem significativas diferenças, por parte de seus principais pesquisadores na
conceitualização, tratamento e utilização da categoria de colonialismo interno relacionadas
às noções de sociedade e de estrutura social. Por um lado, Rodolfo Stavenhagen (1969)
tratará a categoria colonialismo interno dentro de uma totalidade social inter-relacionada e
não como uma ou várias estruturas sociais homogêneas e/ou fechadas que coabitam dentro
do mesmo Estado-Nação; mas sim como estruturas ou conjuntos sociais vinculados entre si
que constituíram uma formação histórico-social comum, mesmo que segmentada. Estas
diferenças têm importantes implicações nos usos de colonialismo interno, sobretudo no que
diz respeito à análise das dinâmicas sociais na América Latina.
Por outra parte, Casanova (1963) se refere ao colonialismo interno como um
fenômeno que atua em uma sociedade dual ou plural, isto leva a um modelo de sociedade na
qual os grupos que atuam nela, se encontram separados com diferenças, no entanto
apresentam-se de uma forma homogênea e sem contradições aparentes.
Pablo González Casanova descreve o colonialismo interno como “relaciones sociales
de dominación y explotación entre grupos culturales distintos, cada uno con sus propias
estructuras de clase. El colonialismo interno implica una forma de explotación y dominación
combinada” (CASANOVA, 1996, p. 67), una mistura entre “feudalismo, esclavismo, trabajo
asalariado y forzado, aparcería y peonaje, servicios gratuitos”. Dessa forma afirma que:
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sociales de dominio y explotación entre grupos culturales heterogéneos,
distintos. Si alguna diferencia especifica tiene respecto de otras relaciones
de dominio y explotación (ciudad-campo, clases sociales) es la
heterogeneidad cultural que históricamente produce la conquista de unos
pueblos por otros, y que permite hablar no sólo de diferencias culturales
(que existen entre la población urbana y rural y en las clases sociales) sino
de diferencias de civilización. La estructura colonial se parece a las
relaciones de dominio y explotación típicas de la estructura urbano-rural
de la sociedad tradicional y de los países subdesarrollados, en tanto que
una población integrada por distintas clases (la urbana o la colonialista)
domina y explota a una población integrada también por distintas clases (la
rural o colonizada) (CASANOVA, 1996, p. 240).

O colonialismo interno unicamente se faz perceptível quando as antigas colônias
conquistam sua independência (ao menos no aspecto formal) e se convertem em Estadosnacionais independentes, o que permite a chegada ao poder de uma nova classe social.
A categoria de inspiração marxista, procura caracterizar a continuidade colonial das
estruturas sociais dos territórios que outrora foram colônias europeias, baseando-se na distinção
diacrônica da espacialidade global do colonialismo como um fenômeno simultaneamente
internacional e intranacional. Segundo esta proposta conceitual, a dupla espacialidade do
fenômeno colonial se faz necessária uma especificação da natureza e características do aspecto
colonial dentro no espaço das novas repúblicas, que dê conta de maneira concreta das relações
entre os Estados, as classes dominantes nativas (crioulas) e os povos indígenas.
Essas relações geridas dentro do Estado-nação seriam esclarecidas sobre a categoria de
colonialismo interno designando uma estrutura prolongada de relações sociais de domínio e
exploração entre grupos culturais heterogêneos dentro das sociedades duais ou plurais
(CASANOVA, 1965). Desta forma, as classes ou grupos dominantes nativos, exercem controle
colonial sobre o restante dos grupos sociais preexistentes à formação do Estado-nação.
Assim, se configura uma estrutura social colonial onde os setores hegemônicos
dominam culturalmente e exploram materialmente os povos indígenas, reproduzindo
internamente as dinâmicas coloniais globais associadas a modalidades especificas de
acumulação de capital. Da mesma forma em que as áreas desenvolvidas do planeta mantêm
os países periféricos em uma condição de subdesenvolvimento, as classes dominantes
crioulas manteriam no subdesenvolvimento os setores dominados dentro do âmbito nacional.
Desta forma, fenômenos próprios do capitalismo internacional como a formação de áreas
periféricas marginalizadas fornecedores de matérias-primas e mão-de-obra, que dependem
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estruturalmente dos centros econômicos e políticos, se produziriam a escala intranacional
como reflexo de padrões do colonialismo imperial (externo).
Neste sentido, os padrões de diferenciação social não se restringem ao âmbito
exclusivo das classes sociais como nos países do Primeiro Mundo, pois segundo o
colonialismo interno as hierarquias sociais estariam também organizadas por diferenças
étnicas e raciais que justificariam a existência da estrutura social colonial. Por este motivo, as
análises de classes sociais utilizadas para explorar as realidades latino-americanas seriam
insuficientes para dar conta das dinâmicas internas das ex-colônias (STAVENHAGEN, 1969).
O processo de descolonização da África e Ásia iniciado no final da década de 1950
e a necessidade de encontrar uma definição geral que dê conta das dinâmicas históricas de
formação das estruturas sociais dos Estados-nacionais no Terceiro Mundo, encontrou um
importante correlato na categoria de colonialismo interno.
As ciências sociais hegemônicas e vários expoentes do pensamento crítico, muitas
vezes colocam o problema do colonialismo interno como um fenômeno puramente cultural
ou racial resolvido com a “modernização”, a “integração nacional” e a construção de um
estado homogêneo, com língua e cultura só. Uma leitura crítica das lutas contra o
colonialismo e as lutas internas busca construir um Estado multiétnico. De certa forma, a
noção analítica desenvolvida por González Casanova e Stavernhagen foi também uma
resposta crítica a teoria da modernização de corte weberiano e a sociologia dominante da
época representada no funcionalismo-estrutural.

2. Teoria da dependência

Durante os anos 1960, a Teoria da Dependência mostrou que o subdesenvolvimento
dos países periféricos estava relacionado com a expansão dos países industrializados, de
modo que o desenvolvimento e o subdesenvolvimento apareciam como diferentes aspectos
de um mesmo movimento. Naquela época, a Teoria da Dependência, apresentou aspectos
estruturais

que fundamentaram

as

desigualdades

entre nações.

Até então, o

subdesenvolvimento era visto como uma condição necessária para um processo de
desenvolvimento evolutivo que se pretendia.
Como resultado da complexidade das interpretações sobre o tema da dependência, há
muitas controvérsias a respeito da classificação das vertentes teórcias dependentistas. No presente
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estudo, não temos intenção de estabelecer o debate dentro da Teoria da Dependência, e optaremos
pela corrente marxista da dependência representada por Ruy Mauro Marini, Theotônio dos Santos,
com contribuições de André Gunder Frank e Vânia Bambirra por acreditar que estes intelectuais
apresentam ideias mais condizentes com a realidade latino-americana.
Com a publicação, em 1966, de “The Development of Underdevelopment”, na revista
Monthly Review, André Gunder Frank acunhou a frase “o desenvolvimento do
subdesenvolvimento” que, em certo modo, pode ser considerada como o ponto de partida da
Teoria da Dependência. Neste trabalho, Frank esboça suas primeiras ideais, afirmando que:

Los países que ahora son desarrollados nunca fueron subdesarrollados,
aunque bien pudieron ser no desarrollados. El subdesarrollo contemporáneo
es en gran medida el producto histórico de relaciones económicas y de otras
relaciones pasadas y que continúan, entre los satélites subdesarrollados y los
ahora países metropolitanos desarrollados (FRANK, 1966, p. 18).

A transferência do excedente existe na cadeia onde estão envolvidas metrópoles e
regiões periféricas. Frank afirma que, por meio da transferência, as burguesias locais urbanas
exploraram as sociedades camponesas. André Gunder Frank era um excêntrico teórico, não só
por ser o precursor da temática dependentista e, em seguida, do “sistema mundial”, mas por
ter um pensamento singular, com uma compreensão sensível dos modos de reprodução
capitalista em países subdesenvolvidos, junto com seu compromisso político.
Bambirra define dois tipos principais de estrutura dependente: a tipo A, formado por
alguns países com o processo de industrialização a partir da última década do século XIX; e a
tipo B, onde se agrupam países onde a industrialização começou a partir da Segunda Guerra
Mundial, com uma forte presença de capital estrangeiro. Para a autora, apenas México, Brasil,
Argentina, Chile, Uruguai e Colômbia mostraram uma burguesia industrial nacional incipiente
idealizadora do próprio projeto de desenvolvimento, oferecido ao conjunto da sociedade. Essa
circunstância deu espaço para o surgimento do populismo como um fenômeno político.
Da mesma forma, Bambirra afirma que durante os anos 1950, as burguesias nacionais
tornaram-se “sócias menores das empresas multinacionais, tornando-se classes dominantesdominadas, abdicando das bandeiras anti-imperialistas e nacionalistas populistas”
(Bambirra, 1972) resultado da presença de investimento estrangeiro direto no setor de
manufatura, que desnacionalizava a propriedade privada. Para a autora, este processo
culminaria com muitos golpes durante os anos 1960 e 1970.
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Theotônio dos Santos foi um dos grandes precursores da Teoria da Dependência.
Durante o exílio no Chile, seguido por vários anos no México, Teotônio dos Santos formulou
uma das mais destacadas análises sobre a dependência na América Latina.
Em seus estudos, o autor sintetizou três formas históricas de dependência. A primeira
seria a dependência colonial, dada quando as exportações de produtos primários era a atividade
econômica principal e estava dominada pela aliança do capital comercial e financeiro europeu
com os Estados colonialistas. A segunda forma de dependência se fortalece no final do século
XIX, e é a dependência em relação à área “financeiro-industrial”, caracterizada pela
dominação do capital nos centros hegemônicos, que se expandia por meio de investimentos na
produção de matérias-primas e produtos agrícolas para consumo próprio. Consequentemente,
a produção nos países dependentes é destinada às exportações e determinada pela demanda
dos centros hegemônicos. A estrutura de produção interna é caracterizada pela especialização
rígida e pela monocultura em algumas regiões.
A dependência supunha, portanto, exploração do excedente de países atrasados. Isso
possibilitava o desenvolvimento industrial de alguns países “e limita esse mesmo
desenvolvimento em outros, submetendo às condições de crescimento induzindo pelos centros
de dominação mundial” (DOS SANTOS, 1975, p. 178). Dos Santos diagnosticava que a
dependência da América Latina continuaria na medida em que não pudesse transformasse “em
uma economia autossustentável ou independente” (DOS SANTOS, 1975, p. 180).
Ruy Mauro Marini desenvolve em Dialética da Dependência (1973), uma das linhas
teóricas mais crítica do capitalismo global e sua expressão em países dependentes. Marini
destaca que a história da América Latina não é uma história a parte, sem relação com a dos
países desenvolvidos, mas sim deve ser considerada a partir de um elemento integrador e
inseparável do sentido de totalidade.
O autor define a dependência na América Latina através dos conceitos de “intercâmbio
desigual” e “exploração do trabalho”, observando a inserção da região no contexto do
capitalismo global. Para Marini, o ciclo de dependência da América Latina se intensificou com
o crescimento do comércio internacional e, como resultado das assimetrias geradas pelo
intercâmbio desigual, onde os produtos primários exportados pelos países dependentes não
apresentam grandes ganhos quando comparados com os produtos industrializados altamente
especializados produzidos nos países centrais. Nas condições de mercado, tal desigualdade

2541

I CONACSO
I Congresso Nacional de Ciências Sociais: desafios da inserção em contextos contemporâneos
23 a 25 de setembro de 2015, UFES, Vitória-ES

intensifica a deterioração dos termos de intercâmbio2. Para recuperar a mais-valia perdida nas
relações estabelecidas pelo mercado, em condições de intercâmbio desigual, a solução adotada
pelos países latino-americanos foi o aumento da exploração do trabalho.
De um modo geral, a exploração é entendida como a capacidade de se apropriar do valor
produzido pelo trabalhador por parte do capitalista através de três mecanismos: mais-valia
relativa (expansão da produtividade física do trabalho por meio de mecanização, aumentando o
ritmo de trabalho), mais-valia absoluta (extensão da jornada de trabalho mantendo os salários
constantes) e o pagamento de salários abaixo do valor que garante a reprodução do excedente
dos trabalhadores. Na América Latina, a superexploração é caracterizada pelo uso excessivo dos
três mecanismos mencionados, a partir do pagamento de um salário que não permite a
reprodução adequada da vida do trabalhador. Ou seja, que o superexploração era forma de obter
lucro através do aumento da intensidade do trabalho, aumento da jornada de trabalho-formas
clássica de exploração do trabalho – e a redução do consumo do trabalhador.
A importância deste momento de produção de conhecimento, entretanto, ultrapassa
o projeto de desenvolvimento para América Latina até então determinado pela concepção
industrializante da CEPAL, e pelas teorias neoclássicas do comércio internacional, que
naturalizaram as relações que o colonialismo impôs entre o centro e a periferia.

3. Colonialismo interno e dependência

Los aislamientos de categorías pueden ser la mejor forma de no definir las
categorías. Son la mejor forma de no entender las definiciones históricas
de la clase trabajadora y de la lucha de clases cuidadosamente encubiertas
o mediatizadas por las estructuras actuales y mentales del capitalismo
realmente existente (CASANOVA, 1996, p. 423).

Muito embora a projeção da Teoria da Dependência dentro do marxismo e sua
importância para explicar a situação periférica dos países da região no sistema capitalista, as
contribuições da Teoria da Dependência têm sido celebradas com ênfase especial nos aspectos
econômicos que são de fato relevantes. Assim, a explicação sobre a relação desigual entre os
países deveria ser compreendida especialmente dentro do cenário de comércio global em que
algumas nações se expandem e reproduzem sua situação de dominação sobre outras que, por

2

Tese proclamada por Raúl Prebisch em seus estudos na CEPAL.
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sua vez, somente se reproduzem como reflexo da expansão das primeiras, o que gera um efeito
negativo sobre seu desenvolvimento imediato (DOS SANTOS, 1974).
A escola marxista da dependência foi intensamente criticada por diversos autores por
não considerar os aspectos internos dos países latino-americanos que também podem
ocasionar a dependência econômica. Agustín Cueva, em Problemas e Perspectivas da Teoria
da Dependência (1974) critica os dependentistas por superestimarem os fatores externos, em
detrimento dos internos, e não estender a análise para as classes sociais. Cueva afirma que a
Teoria da Dependência não releva a dinâmica interna dos países, pois explica o
desenvolvimento de uma formação social por sua articulação com outras formações.
Em um nível mais geral, em resposta a Cueva, Bambirra, afirma que Dos Santos, ou
até ela mesma, dão importância a fatores internos e as lutas de classe, não sustentam uma
tese estagnacionistas e reconhecem que a entrada de capital acelera o desenvolvimento
capitalista. Bambirra diz que haviam duas contradições fundamentais na sociedade
contemporânea. Em primeiro lugar, entre o imperialismo e as nações oprimidas, de acordo
com Lênin e a Internacional Comunista; e a segunda, a que existe entre a burguesia e o
proletariado. Desta forma se pode tratar dialeticamente a tensão entre as contradições de
classe e as contradições nacionais, ou seja, aspectos internos e aspectos externos.
O artigo “As desventuras da dialética” (1979), em co-autoria José Serra e Fernando
Henrique Cardoso criticam Marini dizendo que o autor pecou pelo economicismo de sua
análise, e por excessiva interpretação estagnacionistas, e pela tendência em minimizar os
fatores internos na determinação da dependência.
Marini se defende no artigo Las razones del neodesarrollismo (1978) afirmando que,
“reducida a sí misma, la lucha política se vuelve desprovista de cualquier base explicativa sólida”
(MARINI, 2000, p. 231). No sentido marxista, a própria materialidade econômica determina os
termos das relações nos âmbitos político e social. Finalmente, sobre a crítica de que Marini
superestima fatores externos como determinantes da dependência, a resposta é que existe adesão
dos grupos internos a ideologia e projetos dos grupos externos. Deste modo, o fator externo
exerce forte influência sobre o interno, através do estabelecimento de alianças, para satisfazer os
interesses particulares das classes internas. Assim tanto Marini, como Frank e Bambirra
acreditam que as alianças estabelecidas pela burguesia nacional com o capital internacional,
utilizando-se da superexploração como forma de superar as diferenças existentes.
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Apresentado este debate em torno à relevância dos aspectos internos dado pela teoria
dependência, vale, no entanto afirmar que os aspectos culturais da dependência, contudo,
não tiveram a mesma projeção nos estudos que se concentraram no campo econômico. Isto
deve ser compreendido, em parte, pela relevância da correlação imediata observada entre a
circunstância de atraso das forças produtivas da maior parte dos países da América Latina,
com sua situação de dependência econômica em relação principalmente aos Estados Unidos.
Nesse contexto, a preocupação com o colonialismo interno complementa a ideia de
dependência, na medida em que ambas correntes de pensamento buscaram explicar os motivos da
subordinação latino-americana aos países centrais, determinada também por fatores externos.
Esta complementaridade pode ser verificada ao situar o fenômeno no seu contexto
histórico, nota-se que o processo de colonização da América Latina sempre esteve enquadrado
em um sistema “mercantilista-capitalista em expansão”, na qual as metrópoles construíram
seu próprio desenvolvimento. Este desenvolvimento foi obtido à custa do subdesenvolvimento
das colônias que funcionavam como “exportadoras de matérias-primas” nos lugares onde era
obtida mão-de-obra barata o que para Casanova (2006) é reforçado por que: “Siempre que hay
una colonia se da, en efecto, una condición de monopolio en la explotación de los recursos
naturales, del trabajo, del mercado de importación y exportación, de las inversiones, de los
ingresos fiscales” (CASANOVA, 1996, p. 232).
O desenvolvimento de umas regiões a custas do subdesenvolvimento de outras é um
fenômeno que também está presente nas próprias colônias: enquanto que nos centros
mineiros e cidades principais se gerava o desenvolvimento, outras regiões estavam
condenadas ao subdesenvolvimento. Estas relações de exploração e dominação de tipo
colonial subsistiram, seja sobre a forma de metrópole-colônia, centro-periferia ou cidadecampo. Dessa forma Casanova estabelece a relação do estudo do colonialismo interno com
a dependência, afirmando que: “En esas condiciones se puede abordar el estudio del
colonialismo y la dependencia, por el monopolio que un país ejerce sobre outro”
(CASANOVA, 1996, p. 232).
Outro aspecto está relacionado à definição de exploração. Para a Teoria da Dependência
marxista a superexploração é um mecanismo utilizado pelos capitalistas da periferia para
compensar as perdas derivadas das relações econômicas internacionais. Portanto, nos escritos de
Marini, fica claro que a dependência está relacionada com as classes e a superexploração.
Já Casanova, explica a exploração desde um aspecto mais amplo ao afirmar que:
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La estructura colonial y el colonialismo interno se distinguen de la
estructura de clases, porque no son sólo una relación de dominio y
explotación de los trabajadores por los propietarios de los bienes de
producción y sus colaboradores, sino una relación de dominio y
explotación de una población (con sus distintas clases, propietarios,
trabajadores) por otra población que también tiene distintas clases
(propietarios y trabadores) (CASANOVA, 1996, p. 241).

Desta forma nota-se que não há diferença substancial na análise, e sim âmbitos de análise
diferentes que, de certo ponto, se completam. Enquanto Marini dá ênfase ao comportamento
exploratório do capitalista da periferia, Casanova apresenta a exploração da sociedade como um
todo. O raciocínio fundamental, que relaciona tais concepções é a ideia de que a acumulação do
capital no interior dos países dependentes está caracterizada pela existência de um mercado de
trabalho barato, combinado com uma tecnologia capital-intensiva, o que, desde o ponto de vista
da mais-valia relativa e absoluta, junto à redução dos salários de reprodução do trabalhador, resulta
em uma violenta exploração da força de trabalho.
Em “Colonialismo Interno (una redefinición)” (2006), Casanova apresenta o novo
colonialismo interno como sendo internacional, intranacional e transnacional, como triunfo
mundial dos projetos globalizadores e neoliberais. Este novo aspecto do colonialismo é
caracterizado pelo autor como:
[…] el triunfo mundial del capitalismo sobre los proyectos comunistas,
socialdemócratas y de liberación nacional, la política globalizadora y
neoliberal de las grandes empresas y los grandes complejos político-militares tiende a una integración de la colonización inter, intra y transnacional. Esa combinación le permite aumentar su dominación mundial de
los mercados y los trabajadores, así como controlar en su favor los
procesos de distribución del excedente en el interior de cada país, en las
relaciones de un país con otro y en los flujos de las grandes empresas
transnacionales (CASANOVA, 1996, p. 425).

Para Casanova, portanto, com a globalização e as políticas neoliberais, o colonialismo
agora não é só um aspecto interno, mas também internacional e transnacional. Para autores como
Orlando Caputo Leiva, Cristóbal Kay, Adrián Sotelo Valencia e Marcelo Dias Carcanholo, cujas
pesquisas utilizam o mesmo marco de análise da Teoria da Dependência marxista, a partir da
década de 1970 se inicia uma nova fase do capitalismo mundial, a fase neoliberal, que representa
para América Latina uma nova forma histórica da dependência.
O modelo, paradoxalmente orientada pelo Estado, internalizou as exigências do
mercado financeiro, em detrimento da economia nacional e das políticas sociais. O modelo
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representou, em suma, a falta de compromisso com as demandas sociais, por um lado –
dando menos importância a setores como a classe trabalhadora industrial, campesinos e
povos originários –, e por outro lado beneficiando a classe média empresarial e os grupos
financeiros. A vigência da superexploração do trabalho no capitalismo avançado se mistura
com a superexploração do trabalho nas periferias, que retroalimenta a valorização dos
capitais. Que é precisamente a ideia apresentada por Casanova quando afirma que:

La política globalizadora y neoliberal redefine las empresas y los países
con sus redes internacionales, intranacionales y transnacionales. El mundo
no puede ser analizado si se piensa que una categoría excluye a las otras.
En cuanto a las relaciones de dominación y explotación regional, las redes
articulan los distintos tipos de comercio inequitativo y de colonialismo, así
como los distintos tipos de explotación de los trabajadores, o las distintas
políticas de participación y exclusión, de distribución y estratificación por
sectores, empleos, regiones (CASANOVA, 1996, p. 426).

Portanto para Casanova a nessa nova fase da dependência, onde o colonialismo se
reforça por redes internacionais, intranacionais e transnacionais, a exploração dos
trabalhadores é intensificada.
Sotelo explica que a nova lógica da globalização do capital redefiniu a divisão
internacional do trabalho e pressionou as antigas periferias dependentes da América Latina
a adotar mudanças econômicas e políticas de acordo com as novas determinações. Para
Sotelo, do ponto de vista da Teoria da Dependência, tanto a América Latina como as novas
periferias executam funções determinadas pela nova divisão internacional do trabalho. Em
Neo-imperialismo, dependência e novas periferias na economia mundial (2007), Sotelo
apresenta um conjunto de fenômenos que resumem a evolução da lógica das políticas
neoliberais e reestruturação produtiva: a desregulamentação do trabalho, a implementação
da flexibilidade laboral e precarização do trabalho. Para o autor, a articulação desses três
elementos ilustra o regime de trabalho atual adotado em quase todo o mundo.
Uma característica apresentada por Sotelo que se destaca nesse contexto é o aumento
dos empregos informais e temporários. Para Sotelo, predomina em todo o mundo o trabalho
“golondrina” (barco), com contratos de curta duração. O tele trabalho é outra categoria que se
expandiu na última década, até mesmo os trabalhadores qualificados, com altos rendimentos e
graus universitários, se submetem a esse trabalho precário e instável. Segundo Sotelo, a falta de
organizações sindicais e políticas inativas desfavorecem as condições de trabalho.
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Deste modo em meio das grandes mudanças ocorridas desde o triunfo global do
capitalismo, o colonialismo interno, ou intracolonialismo, e sua relação com o colonialismo
internacional, formal e informal, e com o transnacional, é uma categoria complexa que se
reestrutura nas suas relações com as demais, e que reclama ser considerada em qualquer análise
crítica do mundo que se inicie desde o local ou o global e que pode ser complementada pela
análise da dependência econômica que explica os efeitos sócio-políticos estabelecidos entre o
centro e a periferia a forma como a superexploração se intensifica.

Reflexões Finais

Apresentar as ideias presentes na teoria sobre o colonialismo interno e a Teoria da
Dependência, é uma sorte de prosseguir no debate teórico desde o ponto de vista dos
paradigmas que indica que não é mais possível pensar dentro de um paradigma ocidental ou
eurocêntrico, e que agora deve se avançar com as epistemologias que se colocam como
alternativa desde o Sul. Trata-se, em síntese, de valorizar novas conceituações ou
explicações para aquelas visões de mundo e questões outrora obscurecidas e negadas pelo
paradigma científico moderno. Trata-se, finalmente, de questionar a própria noção de
desenvolvimento, tão cara dentro da própria Teoria da Dependência e dos projetos políticos
alternativos pensados nos anos do desenvolvimentismo latino-americano.
Já que ambas teorias defendem que a relação de dependência entre os países do centro e
da periferia, intensificada no período neoliberal mantém os países periféricos em condição de
subdesenvolvimento, com efeitos perversos sobre a classe trabalhadora. Portanto, reconhecer a
enorme importância dos aportes sobre o colonialismo interno e relacioná-lo com a Teoria da
Dependência permite um debate mais substancial sobre a situação de subordinação e exploração
que a América Latina vive há séculos, e que atualmente se configura pela mundialização do capital.
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O PROJETO POLÍTICO-ESTÉTICO DO CINEASTA GLAUBER ROCHA:
TRANSE E DESCOLONIZAÇÃO
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Resumo: Glauber Rocha projeta a mise-en-scène da história da colonização como parte do projeto
revolucionário que objetiva a descolonização cultural, como fundamento para a promoção da
autonomia política e o fim das desigualdades sociais. Parte-se do princípio de que na esfera política
Glauber idealizava a construção de uma cultura revolucionária capaz de romper com as velhas
estruturas coloniais, desde sempre e até hoje, atualizadas. Ele tinha conhecimento do inventário de
fatos da História, que o esclareceram sobre a ausência de entraves que pudessem representar um
rompimento com a dependência gerada pela colonização. O nascimento de uma cultura
revolucionária seria a condição para o estabelecimento de rupturas capazes de obstaculizarem a
atualização do mando, por parte dos colonizadores, e da subserviência, por parte dos colonizados, no
Brasil e na América Latina.
Palavras-chave: revolução; transe; descolonização.
Abstract: Glauber Rocha projects the mise-en-scène of the history of colonization as part of the
revolutionary project that aims at cultural decolonization, as the basis for promoting political
autonomy, and an end to social inequality. It starts from the principle that in the political sphere
Glauber envisioned building a revolutionary culture capable of breaking with the old colonial
structures ever since and to nowadays. He was aware of the inventory fact of history, that accounted
for the absence of barriers that could represent a break with dependency generated by colonization.
The birth of a revolutionary culture would be the condition for the establishment of disruptions able
to prevent updating the command, by the settlers, and subservience on the part of the colonized in
Brazil and in Latin America.
Keywords: revolution; trance; decolonization.

O trabalho de interpretação do projeto político-estético de Glauber Rocha apresentase como a leitura de uma historio-cinematografia, ou seja, investiga-se uma obra em que a
história política e social da colonização é expressa pela forma cinematográfica. Partindo da
relação antagônica entre colonizadores (Europa) versus colonizados (América Latina e
África) e daquilo que o colonialismo legou aos povos do chamado Terceiro Mundo, Glauber
Rocha cria outra representação para essa história, com vistas a fazê-la desenvolver-se
dialeticamente. A cada retorno à historiografia tradicional da colonização, ele se deparava
com uma história marcada pela ausência de rupturas e resolve criar suas próprias referências
na luta pelo estabelecimento da libertação cultural e de uma transição política.
“A revolução é uma mística” porque é a partir da cultura religiosa dos povos
subdesenvolvidos, que Glauber irá se inspirar para dar forma ao seu projeto político e estético.
A questão é pensar a relação entre os pares: transe/revolução e mística política/religião, como
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elementos centrais deste projeto. Glauber se negou a adotar a “razão dominadora”, representante
do pensamento colonialista, como a única capaz de desencadear os processos de conscientização.
O cineasta irá identificar na nossa tradição religiosa, a substancialidade cultural necessária para
construir seu cinema místico, no qual o transe representa a vontade de movimento e a urgência
da ruptura. Glauber se apropria do elemento sobrenatural da religião, na intenção de colher da
factualidade da história dos povos colonizados, que junto à força de sua imaginação, constituem
matéria para dar forma aos arquétipos correspondentes à mística política.
A forma cinematográfica do subdesenvolvimento elaborada por Glauber Rocha
encontrou na tradição do misticismo seu principal tropo, certificando sua estética e
validando sua obra com o sentido da pertença 1. Para fundar o “novo” era imprescindível
retornar ao “antigo”, desvendando as origens na construção permanente da estética da
ruptura. O primeiro passo para a Revolução seria a descoberta da História, ou como
chamava H(eu)storia 2, mobilizando o arcabouço de narrativas da historiografia e da
literatura, juntamente com sua experiência junto à cultura popular, para a montagem
do conjunto de sua obra.
O estudo visa à interpretação da obra fílmica do cineasta Glauber Rocha, de onde
partimos para identificar seu projeto de descolonização cultural. Historicamente este projeto
de dar forma ao fenômeno do subdesenvolvimento ficou conhecido como Cinema Novo. O
Cinema Novo é um movimento vanguardista que por meio da linguagem cinematográfica
retratou a cultura brasileira, primando por uma estética que correspondesse à ontologia do
homem subdesenvolvido, herdeiro da tradição do colonialismo. O objetivo aqui é
compreender de que maneira o maior expoente do cinemanovismo3 pensou a contribuição
do cinema para uma revolução da consciência. Nas palavras de Glauber,

Entenderemos “sentido da pertença” a partir dos horizontes da hermenêutica gadameriana em Verdade e
Método I - traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica, especificando: “o sentido da pertença, isto é,
o momento da tradição no comportamento histórico-hermenêutico, realiza-se através da comunidade de
preconceitos fundamentais e sustentadores. A hermenêutica precisa partir do fato de que aquele que quer
compreender precisa estar vinculado com a coisa que se expressa na transmissão e ter ou alcançar uma
determinada conexão com a tradição a partir da qual a transmissão fala” (2008, p. 390).
2
Ivana Rocha (1997), na apresentação de “Cartas ao mundo”, explica: “A vida privada de Glauber se confunde
e se dissolve na História, ou melhor, na H(eu)storia, fórmula glauberiana que aparece em diferentes textos
indicando essa dissolução das fronteiras entre o individual e o coletivo” (p. 10).
3
Em um artigo em 1962, Glauber viceja, “Nós não queremos Eisenstein, Rossellini, Bergman, Fellini, Ford,
ninguém. Nosso cinema é novo não por causa da nossa idade [...]. nosso cinema é novo porque o homem brasileiro
é novo e a problemática do Brasil é nova e nossa luz é nova e por isto nossos filmes nascem diferentes dos filmes
da Europa. [...] Nossa geração tem consciência: sabe o que deseja. Queremos fazer filmes anti-industriais;
queremos fazer filmes de autor, quando o cineasta passa a ser comprometido com os grandes problemas do seu
tempo; queremos filmes de combate e filmes para construir um patrimônio cultural” (apud GOMES, p. 135).
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[...] a linguagem que o cinema – novo persegue, é a linguagem que
dependerá de fatores sócio-político-econômicos para se comunicar
efetivamente com o público e influenciar na sua libertação não pretende
ser a organização de uma academia, no sentido tão prezado pelos teóricos
que precisam de Deus para se salvar, mas proliferação de estilos pessoais
que coloquem em dúvida permanente um conceito de linguagem,
superestágio da consciência (ROCHA, 1981, p. 117).

Assim, o que Glauber conceitua como Cinema Novo, carrega as marcas de seu
projeto revolucionário e o movimento deveria produzir “filmes de combate e filmes para
construir um patrimônio cultural” (apud GOMES, p. 135). A condição de colonizado era
uma das maiores preocupações do cineasta, e a sede de revolução movia-o na busca por
alguma força política capaz de representar uma oposição a uma realidade em que as
mudanças foram sempre adiadas. Glauber descobre o materialismo histórico como teoria
que o orientaria na construção de seu projeto revolucionário. O principal motor desta
revolução seria o movimento dos contrários, identificado no método dialético, que teria
como consequência uma síntese. O palco dos acontecimentos apresentados pela história
seria a matéria bruta, de onde seriam colhidos os temas para dar forma ao cinema
revolucionário, operado dialeticamente, como o próprio diretor irá enfatizar em diversas
declarações. O projeto é, portanto, político porque toma posição no plano ideológico,
visando uma transformação da sociedade, sendo o cinema a linguagem responsável por dar
a forma a essa ideologia revolucionária.
O trabalho de interpretação do projeto político-estético de Glauber Rocha apresentase como o desafio da leitura do filme histórico. O trabalho do prof. Alcides Freire Ramos
(2002) de investigação da obra “Os Inconfidentes” de Joaquim Pedro de Andrade nos
inspirou na elaboração da metodologia do trabalho de interpretação. Segundo Ramos (2002),
o filme histórico é uma das formas de trabalho mais instigantes que o historiador pode
encontrar em sua relação com o cinema. Esta relação é estabelecida não somente com o filme
em si, mas com um trabalho de interpretação da produção de significados realizado ao longo
da história, por meio, por exemplo, da crítica cinematográfica, também conhecida por
estética da recepção. O crítico seria um produtor de significados, porém, suas considerações
não são mais legítimas, por exemplo, do que as do espectador. A pesquisa de Ramos (2002)
foi fundamental para entendermos a importância de dialogar com outros intérpretes, na
intenção de compreender e problematizar a produção de significados acerca da obra de
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Glauber Rocha. No nosso caso, dialogaremos também com a crítica, mas fundamentalmente,
com a tradição acadêmica que se dedicou a pensar seu projeto político e estético.
Foram selecionados4 cinco de seus longas-metragens: Deus e o Diabo na Terra do
Sol (1964); Terra em Transe (1967); Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1968),
Leão de Sete Cabeças (1970) e Cabeças Cortadas (1971); seus livros: Revisão Crítica do
Cinema Brasileiro (2003), publicado em 1963, e Revolução do Cinema Novo, de 1981. Deste
último destacamos três ensaios: Estética da Fome (1963), A Revolução é uma Eztétyka
(1967) e Eztétyka do Sonho (1971), além de cartas e entrevistas que nos ajudarão a pensar a
reunião de elementos filosóficos e historiográficos, configurados pela estética do transe,
entendido como a potência responsável por desencadear a ação revolucionária,
correspondente ao movimento de descolonização da consciência.
Para ilustrar a principal preocupação do projeto glauberiano, resgatamos uma das
muitas polêmicas que envolvem Glauber. Marcelo Rubens Paiva, no suplemento Mais na
Folha de São Paulo, em 5 de maio de 1996, narra uma situação em que Glauber encontra o
ativista político Fernando Gabeira, na ocasião de sua estadia em Cuba, no início dos anos 70.
Fernando Gabeira observava: “Glauber tinha admiração pela guerrilha,
que aumentou quando chegou em Cuba. Sentia-se um agente
internacional, queria se integrar na luta armada. Tinha uma visão
romântica, queria fazer grandes tarefas revolucionárias como cinegrafista
(sic), filmar sequestro, ações, um combatente com uma câmera na mão.
Queria aderir sem perder seu lado cineasta”. Glauber, pelo contrário,
afirmava que Gabeira era quem pretendia induzi-lo a atos como assalto a
bancos, para que morresse e desse um mártir importante para a guerrilha.
[...] especificamente quanto à Gabeira, Marcelo Rubens Paiva informou:
“Foi na Copélia que Gabeira cobrou de Glauber o filme sobre a revolução
brasileira para fazer finanças e divulgar a luta armada, filme para ser visto
por milhões, com atores populares como Jack Palance (no papel de
Lamarca), Jane Fonda (no papel de Iara Iavelberg, companheira de
Lamarca) e música dos exilados Caetano e Gil. “Gabeira você tem
Hollywood na cabeça e está me pedindo para fazer o que sempre combati.
Você quer meu suicídio” disse Glauber. Gabeira teria respondido que
“você deve se matar como cineasta e renascer como revolucionário”.
Anos depois Glauber deu uma entrevista ao Pasquim com o título
“Gabeira tentou me matar em Havana” (Apud GOMES, 1997, p. 294).

Adotar a estética hollywoodiana representava para Glauber o suicídio de suas ideias.
Caso se matasse como cineasta, enterraria o revolucionário, pois cinema e revolução eram
4

O recorte se refere ao material selecionado para minha pesquisa de doutoramento, que apresento de forma
abreviada para este Congresso.
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duas faces do mesmo projeto, que ao contrário da ação direta com vistas à tomada do poder,
visava combater a dominação imperialista com arte revolucionária, isto é, uma batalha
travada no campo das ideias. A estética que daria forma ao seu projeto revolucionário era
tão importante quanto o conteúdo de teor político e ideológico, assim, se adotasse a forma
do cinema estadunidense invalidaria todo o seu projeto.
O conceito de Revolução concebido por este projeto se caracteriza pelo primado da
independência política e da autonomia artística e intelectual. O principal objetivo do projeto
glauberiano era a descolonização da consciência do homem subdesenvolvido, e para tanto,
era fundamental voltar-se para a tradição. E é na tradição do Misticismo da cultura popular,
que Glauber encontra a referência que singulariza a visão de mundo do povo colonizado,
mais precisamente no fenômeno do Transe, que classifica como a “instabilidade das
consciências”. No Terceiro Mundo o transe teria a função de desestabilizar para promover
uma ruptura capaz de efetivar a descolonização cultural.
Com base na constatação de que ainda não sofremos um processo de descolonização
cultural, pensamos a importância de atualização do ideário glauberiano, sendo esta uma das
motivações, que nos conduziu à investigação de seu projeto de emancipação dos povos
colonizados, com atenção especial para o Brasil. O que se percebe é que desde a morte de
Glauber, em 1981, com a vitória do projeto neoliberal e o crescente alinhamento do Brasil
na nova ordem mundial, representada pelo fenômeno da globalização, é que um projeto de
descolonização na atual conjuntura seria entendido ou como peça de museu. A visão
totalizante que Glauber e seus contemporâneos congregavam sobre a urgência de uma
transição política, com maciço apoio popular, orientados por uma ideologia revolucionária,
cedeu espaço às lutas fragmentadas, dirigidas por grupos conhecidos como minorias
(movimento negro, comunidade LGBT, movimento de gênero, movimentos ecológicos,
etc.). Nas últimas décadas, acompanhamos a inserção do Brasil dentre as maiores economias
mundiais, e no campo político a consolidação dos valores democráticos foi uma das
condições para seu reconhecimento internacional, aumentando o volume de investimentos
que reduziram as desigualdades sociais, mais com o alargamento do poder de consumo e
menos pela redução da dependência cultural.
A obra produzida por Glauber Rocha é a fonte histórica de onde partimos para
investigar o sentido de uma revolução dos povos subdesenvolvidos concebida desde o plano
cinematográfico, diferente daquela idealizada pelos representantes da luta armada. Trata-se
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de diferenciar um pensamento revolucionário, que com a linguagem cinematográfica ganhou
uma forma revolucionária, na qual o movimento da consciência era mais importante do que
a ação direta, por exemplo, por meio dos sequestros e assaltos. O cinema revolucionário teria
a função de expor a forma do subdesenvolvimento, com a finalidade de despertar uma
consciência política e com isso promover a independência cultural dos povos colonizados.
Não se tratava de fazer a revolução para o povo, libertando-o sem sua participação, mas sim,
de educar com as imagens, e com isso despertar a visão e o pensamento para o problema da
dependência cultural, e consequentemente, política.
Parte-se do princípio de que na esfera política Glauber idealizava a construção de
uma cultura revolucionária capaz de romper com as velhas estruturas coloniais, desde
sempre e até hoje, atualizadas. Ele tinha conhecimento do inventário de fatos da História,
que o esclareceram sobre a ausência de entraves que pudessem representar um rompimento
com a dependência gerada pela colonização. O nascimento de uma cultura revolucionária
seria a condição para o estabelecimento de rupturas capazes de obstaculizarem a atualização
do mando, por parte dos colonizadores, e da subserviência, por parte dos colonizados, no
Brasil, na América Latina e na África. Em outras palavras, a cultura revolucionária, sob a
forma da arte revolucionária, seria capaz de dar efetividade ao movimento dialético,
superando-se assim a cultura primitiva do subdesenvolvimento.
A dialética, usada recorrentemente por Glauber, será entendida como uma vontade
de movimento, que é registrado com frequência nas entrevistas, cartas e ensaios, ou seja, a
dialética foi assimilada por ele dentro da perspectiva do materialismo histórico, tão comum
nos anos 60 e 70. Entretanto, iremos problematizar o que Glauber chamou de dialética para
classificar seu projeto, contrapondo suas ideias com um estudo sobre os conceitos modernos
de: revolução, crítica e razão esclarecida, com o reforço da Lógica do disparate, um estudo
filosófico de um pensador brasileiro, o prof. Dr. Bajonas Brito Júnior5. Neste estudo, o autor
inquire a aplicação do método dialético de interpretação da realidade brasileira, afirmando
que nossas relações político-sociais nunca foram alteradas, não se verificando em nossa
história um rompimento com a cultura do mandonismo, estabelecida desde os primórdios da
colonização, com a permanência das oligarquias no poder, revezando-se de tempos em
“Não há aqui [Brasil] um lugar dialético, o olho do absoluto, o fim desde o qual se poss a retornar para
recolher o movimento e suas contradições. [...] A experiência cotidiana, portanto, não porta uma dialética,
porque suas oposições, ao invés de se oporem, se acomodam e se compensam, numa cumplicidade
hierárquica, com a qual, além disso, a consciência e a crítica entram em conluio” (Lógica do disparate,
Bajonas Teixeira de BRITO JÚNIOR, 2001, p. 82).
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tempos, sem nunca ter havido a participação da sociedade nos contextos de transição. Em
suma, a fórmula importada da dialética não se aplicaria aos trópicos, e o que queremos
mostrar é que no conjunto da obra de Glauber também, pois seu cinema político buscou na
tradição do misticismo e não nas teorias modernas o elemento que caracteriza seu aspecto
revolucionário, negando a influência da estética burguesa e europeia como a maior expressão
da ruptura com o modelo colonizador.
O objetivo central desta investigação é identificar o ideal revolucionário no projeto
político Glauber Rocha com base na análise da construção de sua estética, assim sendo, a
forma para expressar suas ideologias era prioridade, ou seja, não era suficiente apenas o
conteúdo político da revolução, mas também a forma da revolução, pois “A Revolução é
uma Eztétyka”. Caso a forma não fosse elaborada levando-se em conta a singularidade da
cultura da colonização, o projeto incorreria no erro de reproduzir os paradigmas importados
dos colonizadores, assim como propôs Gabeira em sua tentativa de aplicar o conteúdo do
pensamento marxista à estética hollywoodiana. Desta maneira, a “Estética da Fome” e a
“Eztétyka do sonho” representariam a radicalização do projeto de Glauber de romper
definitivamente com a dependência cultural, pois a forma do inconsciente era a negação do
racionalismo, marca maior da dominação colonial.
O texto “Estética da Fome”, de 1965, elege a fome como o “nervo” de uma “sociedade
incivilizada”, e inaugura uma série de ensaios cuja proposta central era chamar atenção para o
subdesenvolvimento como marca das nações colonizadas. Em 1967, Glauber escreve “A
Revolução é uma Eztétyka”, descrevendo um possível caminho para a revolução pela via da
arte e cultura revolucionárias, representada por um cinema épico e didático. E em 1971, com
a “Eztétyka do Sonho”, Glauber funda novas diretrizes para a prática revolucionária, e
conclama a ruptura radical com as metrópoles colonizadoras, que ainda atualizavam sua
dominação pela via da cultura e da produção de conhecimento, neste contexto o principal algoz
é a razão, legítima representante do pensamento colonial, ela precisaria ser substituída pela
mística impressa no “sonho libertador”. A série de ensaios representa, portanto, um manifesto
político em defesa da descolonização cultural das nações do Terceiro Mundo. Os textos são
conceituações de Glauber a respeito de uma estética capaz de dar forma ao cinema
revolucionário, concebido em bases cada vez mais autênticas.
Sob a égide dos textos: Estética da Fome e A Revolução é uma Eztétyka, Glauber realiza
Deus e o Diabo na terra do sol (1963), Terra em transe (1967) e Dragão da maldade contra o
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santo guerreiro (1968). Nesta fase, verifica-se a necessidade de estabelecer parâmetros
historiográficos (como o exemplo da Revolução Cubana) e referências conceituais (materialismo
dialético), para fundamentar seu projeto de descolonização, projetado nas obras fílmicas.
Nos idos de 1970, os filmes: Leão de Sete Cabeças (1970) e Cabeças Cortadas
(1971) eram seus mais novos lançamentos, caracterizados por uma abordagem que
valorizava elementos, tais como, o irracionalismo e o inconsciente, discursivizados em
“Eztétyka do Sonho” (1971). Neste contexto a proposta era atacar o racionalismo da tradição
ocidental, ou seja, o ideal revolucionário antes ancorado na concepção da história magistra
vitae, passa a inspirar-se no em uma perspectiva pós-moderna de crise da metafísica,
influenciado pelo surrealismo como base para a crítica à cultura civilizada, a mesma
responsável pelo projeto colonizador moderno. Sobre Leão de Sete Cabeças explica, “O
filme contesta de maneira brutal e honesta a cultura europeia, o cinema, a política. É um
filme humilde e insolente. [...] um filme mágico, primitivo, inconsciente e panfletário”
(ROCHA, 1997, p. 390), e sobre Cabeças Cortadas, “É o primeiro verdadeiro filme
surrealista depois de L’Âge d’Or, um filme contra Shakespeare, contra a concepção clássica
e imutável da tragédia, é um filme irônico [...]” (ROCHA, 1997, p. 390-391).
Sylvie Pierre (1996) ao apresentar uma entrevista6 de Glauber, publicada no Le
Monde em 1971, afirma que o solilóquio serviu para que ele pudesse explicar a nova
empreitada de sua arte revolucionária, cujo esquema representativo dava sinais de
esgotamento, assim passava então a dirigir suas críticas à “velha razão” e se empenhava em
construir um cinema cada vez mais independente, tanto politicamente, quanto esteticamente.
“Rocha estava extremamente preocupado em acertar as contas com o pensamento de
esquerda racionalizado que começava a dominar entre os intelectuais” (PIERRE, 1996, p.
191). Nesta ocasião, Glauber demarca uma fronteira entre seus filmes brasileiros (Deus e o
diabo, Terra em transe e Dragão da maldade) e os filmes do exílio (Leão de sete cabeças e
Cabeças cortadas), e estabelece uma pedra angular em sua obra,

Compreendi que para mim estava encerrada a época em que eu representava
o cavaleiro da esperança, o profeta de uma revolução fracassada, a bandeira
de uma geração em revolta. O Leão de sete cabeças e Cabeças cortadas
representam o fim desta época (PIERRE, 1996, p. 193).

Na verdade, não foi propriamente uma entrevista. O fato é que Glauber “escreveu ele mesmo as perguntas e
as respostas e enviou o texto a Louis Marcorelles, com quem tinha bastante amizade para propor esse
procedimento um tanto impertinente” (PIERRE, 1996, p. 190).
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Isso não quer dizer que Glauber havia sepultado suas intenções em explorar o potencial
revolucionário dos povos subdesenvolvidos, mas que o caminho escolhido pelos intelectuais
de esquerda – tributários do racionalismo europeu e envergonhados da condição de
colonizados – seria substituído por um desvio que levaria ao “sonho libertador” capaz de se
libertar da “velha razão” com a força do inconsciente. Desconfiado das trilhas indicadas pelo
que denominava de “razão dominadora”, e compreendendo as ideologias como armadilhas
desta, ele reafirma seu desejo de revolução, agora livre dos valores ortodoxos,

[...] a criação artística pode articular a História segundo sua ideologia, mas não
tenho mais nenhuma fé nos valores ortodoxos de minha própria ideologia. A
ideologia não me interessa como escapatória ou certificado de boa
consciência. Minha ideologia é um movimento contínuo em relação ao
desconhecido, o que não exclui minha luta contra o imperialismo, o fascismo
e outras deformações políticas (PIERRE, 1996, p. 194) (Destaque meu).

Ao tomar a ideologia como um movimento contínuo em relação ao desconhecido,
Glauber pensa seu próprio pensamento, compreendendo que a privação do homem colonizado
é também a sua própria privação. Ele encara a condição de subdesenvolvimento como algo a
ser superado de forma singular, e não mais calcado em modelos importados dos colonizadores.
O que se nota é que o cineasta não esperava mais compensar a vergonha que sentia por ter
nascido em uma terra em que milhares de seres humanos passavam fome, com um fascínio em
relação à cultura civilizada que lhes legara tal condição, acreditando desta maneira, poder sanar
o problema do terceiro mundo com ideologias revolucionárias, tais como, o comunismo e o
socialismo, calcadas na tradição filosófica liberal. Sua revolução se daria em bases próprias, e
o transe brotaria desta cultura colonizada, servindo como ponto de partida para a elaboração
de um fazer político e uma estética, nascido da mística, “Esta raça, pobre e aparentemente sem
destino, elabora na mística seu momento de liberdade” (ROCHA. Eztétyka do sonho, 1971).
Glauber atualiza seu projeto assumindo a mística como fundamento secreto de seu saber e de
seu agir. Desta forma, o transe será sempre uma potência, cabendo às películas à tarefa de
materializar tal fenômeno, gerando no espectador uma agonia por se debater com algo que
nunca se efetiva, frustrando-o a cada fotograma em que aguarda pela Revolução.
Os ensaios: “Estética da Fome”, “A Revolução é uma Eztétyka” e “Estética do
Sonho”, expressam a vontade de movimento retratada na forma fílmica, enxergando, pois, a
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dialética própria da linguagem cinematográfica7, como aquela capaz de mover também o
real, na busca pela superação do “condicionamento econômico e político”. Assim, o projeto
de descolonização implica a manutenção de práticas revolucionárias que recriem
incessantemente a ideia de movimento e ruptura, tanto nos textos escritos, quanto na forma
do filme “[...] Glauber projetava em seus filmes uma profusão de imagens, a traduzirem um
mundo interior em perpétuo movimento, denso, agitado e trágico como era sua própria
concepção de vida” (GOMES, 1997, p. 401) (Destaque meu).
Glauber reformula o sentido revolucionário, instaurado pelo evento meta-histórico
da Revolução Francesa, na compreensão do historiador Reinhard Koselleck (2006),

Poucas palavras foram tão largamente disseminadas e pertencem de maneira
tão evidente ao vocabulário político moderno quanto o termo “revolução”,
trata-se de uma dessas expressões empregadas de maneira enfática, cujo
campo semântico é tão amplo e cuja imprecisão conceitual é tão grande que
poderia ser definida como um clichê. No entanto, claro está que o conteúdo
semântico de “revolução” não se reduz ao seu emprego potencial como lugarcomum. Revolução alude muito mais a desordem, golpe ou guerra-civil, assim
como a uma transformação de longo prazo, ou seja, a eventos e estruturas que
atingem profundamente o nosso quotidiano (KOSELLECK, 2006:61).

O estabelecimento de um novo absoluto resultou de um processo dialético de tomada
de consciência, em que aqueles que no passado eram sujeitados e sem autonomia tornam-se
atores no contexto da revolução. O projeto iluminista delegou ao conhecimento o poder de
desencadear a mudança, sendo assim, a razão seria o principal vetor da revolução. No lugar
da razão Glauber escolhe a mística,

7

O estudioso da estética cinematográfica Noël Burch (2008), na obra A práxis do cinema, nos explica que a
estrutura da linguagem cinematográfica possui uma organização dialética. Ele analisa parâmetros
cinematográficos, tais como, os relativos à decupagem, por exemplo, “A própria natureza desses parâmetros
sugere-nos as diretrizes de sua organização dialética (características espaciais e temporais dos raccords, relações
entre os dois espaços, relações plásticas dos planos entre si). Citemos de passagem os outros parâmetros da
decupagem que cabem numa organização deste tipo: tamanho dos planos, ângulo e altura da câmera, direção e
velocidade (consideradas no interior do plano) dos movimentos da câmera e dos personagens. [...] a experiência
do cineasta (e as tentativas de organizar as durações dos planos como tal, independentemente de seu conteúdo)
tem mostrado e que a percepção da duração de determinado ponto está condicionada a sua legibilidade. A duração
aparente é, grosso modo, uma função direta da legibilidade: um primeiro plano simples de dois segundos parecerá
mais longo do que um plano de conjunto cheio de gente, e com a tela branca ou escura, mais longo ainda. Por
isso, a organização das durações perceptíveis é afinal tão complexa e necessariamente tão empírica quanto a das
elipses; por isso também, esse ou aquele motivo rítmico, medido simplesmente em segundos e em imagens, nunca
será percebido como o seu homólogo sonoro, não ser que consista numa simples alternância de imagens brancas
e pretas. Construído com imagens tão pouco complexas, um tal motivo permanecerá como mera visão do espírito,
imperceptível enquanto estrutura coerente. [...] Além dos parâmetros relativos à decupagem, existem outros com
potencial dialético, em virtude de seu potencial dicotômico” (BURCH, 2008, p. 73-75) (Destaque do autor).
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Para mim é uma iluminação espiritual que contribui para dilatar a minha
sensibilidade afro-índia na direção do mito original de minha raça. Esta
raça, pobre e aparentemente sem destino, elabora na mística seu momento
de liberdade (GLAUBER apud PIERRE, 1996, p. 137).

Os protestos, os manifestos, os embates político partidários, dentre outras formas de
resistência política não seriam suficientes para a revolução do terceiro mundo. No Brasil do
início dos anos 60, por exemplo, quando o movimento das forças produtivas, representado
pelo desenvolvimentismo, precisou encarar as novas relações de produção, em que o
proletariado adquiriu certo protagonismo junto aos movimentos de classe, a dialética da
história fora interrompida com o golpe de 64, que sufoca a contradição, impedindo a
revolução. O “sonho libertador” seria a outra face da revolução, pois era oriundo da história
e da cultura subdesenvolvida, neste caso, o transe – aquele que fenomenaliza a mística
política – emerge como elemento extraído da cultura do colonizado. Ao invés de apostar nos
preceitos iluministas, Glauber enxerga na mística um potencial para a crítica, pois é a partir
dela que o colonizado elabora seu momento de liberdade. O sonho seria um espaço da
liberdade, ou seja, o lugar do inconsciente, ambos reúnem as condições necessárias para o
surgimento do transe, por sua vez, a principal via de acesso para a revolução.
A intenção revolucionária, estampada em seus manifestos, ensaios e filmes, expressa,
como vimos, seu objetivo maior de materializar o processo de descolonização cultural, que
deveria ter acontecido antes da emancipação política, devendo ser essa a última a
representação de uma ruptura, e não a continuação mascarada do colonialismo. Era a
consciência que deveria ganhar movimento, era no plano da superestrutura que a mudança
haveria de se efetivar, criando condições para uma ruptura definitiva com a forma da
opressão ideológica, legada pelo colonizador.
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A DEFESA DA IDENTIDADE ÉTNICA E A LUTA POR AUTONOMIA NO
MOVIMENTO ZAPATISTA
Júlia Melo Azevedo Cruz
UFMG

Resumo: O Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), movimento social que surgiu em
Chiapas na década de 1980 em um contexto de crescente conscientização indígena e reivindicação à
pluralidade de culturas no México, tem como uma de suas principais demandas o reconhecimento e o
respeito à identidade dos povos indígenas. Contudo, os zapatistas não lutam pela identidade étnica em
contraposição à identidade nacional: são índios que se declaram, antes de tudo, cidadãos mexicanos. É
um movimento que não se dissocia do restante da sociedade do México, não busca a separação de seus
grupos, tampouco a integração nos moldes indigenistas do século XX. Os indígenas chiapanecos
querem ser integrados à sociedade mexicana tendo em vista suas particularidades, seus costumes e suas
tradições. Por defenderem o caráter pluricultural da nação e entenderem que possuem práticas e
costumes diferentes de outros grupos da sociedade nacional, reivindicam a autonomia das comunidades
indígenas no que diz respeito ao âmbito político, econômico, cultural e até judiciário. Buscaremos,
neste trabalho, analisar as relações entre a defesa da identidade étnica e da pluralidade cultural e a
reivindicação por autonomia pelo movimento zapatista.
Palavras-chave: zapatismo; identidade; autonomia.
Abstract: Zapatista Army of National Liberation (ZANL), social movement that emerged in Chiapas
in the 1980s in a context of growing indigenous awareness and claim the plurality of cultures in
Mexico, has as one of its main demands the recognition and the respect for identity of indigenous
peoples. However, the Zapatistas do not fight for ethnic identity in opposition to national identity:
are Indians who claim to be, first of all, Mexican citizens. It is a movement that can not be dissociated
from the rest of the Mexican society, does not objetive the separation from their groups, either
integration in indigenous molds of the twentieth century. Chiapas Indians want to be integrated into
Mexican society in view of its peculiarities, their customs, and traditions. The movement claim the
autonomy of indigenous communities in regard to political, economic, cultural and even legal
framework, for defending the multicultural character of the nation and understanding that have
different practices and customs of other groups of national society. We aim on this paper is analyze
the relationship between the defense of ethnic identity and cultural plurality and Zapatista
movement's demand for autonomy.
Keywords: zapatismo; identity; autonomy.

Introdução

O processo de construção da nação do Estado mexicano no século XIX foi marcado,
assim como o da maioria dos Estados latino-americanos, por valores políticos e culturais
ocidentais, no qual os povos indígenas tiveram pouquíssima participação. A elite criolla póscolonial do país impôs um modelo baseado na ideia de civilizar e desenvolver a sociedade
mexicana por meio de sua homogeneização cultural, inspirada em elementos europeus. Após
a Revolução Mexicana de 1910, houve uma redefinição do projeto nacional, o qual passou
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a ser moldado pela ideologia da mestiçagem. Os mestiços, que formavam um grupo bastante
heterogêneo, passaram a ser vistos não mais como um grupo inferior resultado do
cruzamento entre diferentes raças, mas como o grupo social dominante que constituía o “fio
condutor da história mexicana” (PUIG, 1998: 2). O novo projeto nacional, que dava origem
a uma nova identidade nacional, tinha como objetivo integrar e homogeneizar a parte da
população que não se identificava como mestiça, ou seja, os povos indígenas. Para tal, foi
desenvolvida uma série de medidas que visavam apagar as especificidades culturais desses
grupos, para que essas fossem congruentes com os padrões de desenvolvimento mexicanos
(PUIG, 1998: 1). O discurso nacionalista de tipo integracionista pautou as ações do Estado
em relação aos índios durante grande parte do século XX, no que se refere à educação,
política, cultura e economia. É possível perceber que, portanto, seja um projeto de construção
do Estado-nação baseado em valores europeus (como se deu no século XIX), seja baseado
na ideologia da mestiçagem, os índios sempre foram excluídos da ideia de nação mexicana.
A partir da década de 1920, após o processo revolucionário, o Estado mexicano
instaurou no país o indigenismo, política que tinha como objetivo incorporar os indígenas
à comunidade nacional por meio de sua aculturação, mestiçagem e ocidentalização. Os
índios eram vistos como um obstáculo ao progresso e ao desenvolvimento do país, e
deveriam, assim, abandonar seus traços culturais e sua forma de vida, e assimilar os valores
mestiços, que eram em grande parte conformados pela influência espanhola de caráter
ocidental. Um exemplo das políticas indigenistas levadas a cabo pelo Estado foi a tentativa
de que os indígenas adotassem o espanhol como idioma principal. Apesar de que o
indigenismo sofreu mudanças ao longo dos anos, e na década de 1940 houve uma maior
valorização das culturas indígenas no México, o Estado ainda tinha como objetivo integrálo à sociedade nacional moderna e ocidental por meio de aculturação (GIL, 2013: 67). De
acordo com Antonio Carlos Amador Gil, “o indigenismo é uma política governamental
nutrida por uma visão de mundo que aponta as políticas e ações dirigidas aos indígenas,
porém desde uma perspectiva não indígena” (GIL, 2009: 6).
Na direção oposta deste pensamento, começaram a surgir então, a partir da década de
1970, uma crescente conscientização dos povos indígenas, o que fez com que a ideologia
indigenista passasse a dar lugar a uma valorização da identidade étnica e do caráter
pluricultural da nação mexicana. Diversas organizações indígenas dos mais variados tipos
começaram a surgir em várias partes do território mexicano – e também de modo geral na
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América Latina – e diversos atores sociais e políticos se incluíram nesta luta: membros de
ONGs e de organizações de direitos humanos, movimentos religiosos como as comunidades
eclesiásticas de base, ativistas campesinos, dissidentes acadêmicos do cenário urbano,
representantes de partidos políticos opositores ao PRI (Partido Revolucionário Institucional)1,
entre outros (DIETZ, 2005: 30). Constatamos então um “despertar étnico”2, que começou a
redefinir as relações entre Estado e sociedade, entre a maioria mestiça e as minorias indígenas.
Simultaneamente, nas últimas décadas do século XX, o México entrou no cenário neoliberal
e a crescente privatização das terras comunais indígenas ameaçava cada vez mais as bases
territoriais e sociais das comunidades índias (DIETZ, 2005).
Nesse sentido, novos movimentos sociais surgiram demandando uma reformulação de
vários aspectos da sociedade mexicana, com reivindicações de participação ativa dos indígenas na
vida política nacional, de autonomia das comunidades índias e de fortalecimento da vida comunal.
Foi nesse contexto, aliado às mobilizações contra a globalização neoliberal no México e no
mundo3, que surgiu o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), cuja composição
majoritária é indígena e cujas demandas centram-se em torno das questões mencionadas acima.
Contudo, a defesa da identidade étnica pelos zapatistas não se dá em contraposição à identidade
nacional: são índios que se declaram, antes de tudo, cidadãos mexicanos. É um movimento que
não se dissocia do restante da sociedade do México, não busca a separação de seus grupos,
tampouco a integração nos moldes indigenistas do século XX. Os indígenas chiapanecos querem
ser integrados à sociedade mexicana tendo em vista suas particularidades, seus costumes e suas
tradições. Por defenderem o caráter pluricultural da nação e entenderem que possuem práticas e
costumes diferentes de outros grupos da sociedade nacional, reivindicam a autonomia das
comunidades indígenas no que diz respeito ao âmbito político, econômico, cultural e até judiciário.
Buscaremos, neste trabalho, analisar as relações entre a defesa da identidade étnica e da pluralidade
cultural e a reivindicação por autonomia pelo movimento zapatista.

1

O Partido Revolucionário Institucional esteve no poder ininterruptamente por setenta anos no México, de
1929 a 2000, quando assume Vicente Fox, do PAN (Partido da Ação Nacional). Uma das maiores
reivindicações do movimento zapatista, principalmente nos primeiros anos, foi justamente a mudança de
governo e do sistema de partido de Estado.
2
A luta indígena possui tradição secular no México, desde os tempos da colonização. Com a ideia de “despertar
étnico”, apenas queremos enfatizar o fato de que essas lutas indígenas passaram então a ter um caráter explícito
de valorização da identidade indígena.
3
Em 1992, foi assinado, entre o México, os Estados Unidos e o Canadá, um tratado de livre comércio
chamado NAFTA (North American Free Trade Agreement), que firmava o compromisso do governo
mexicano com o neoliberalismo e representava grandes prejuízos para os povos indígenas e camponeses,
com ameaças de perda de terra e trabalho.
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1. Identidade étnica no movimento zapatista

Partindo de uma perspectiva dinâmica do conceito de identidade étnica, partilhamos da
acepção do antropólogo Fredrik Barth. Identidades étnicas são construídas em um processo de
interação entre grupos sociais, na qual ocorre uma diferenciação em relação ao “outro”. Essa
categoria, assim como qualquer identidade coletiva, não é estática e alheia aos contextos históricos
e sociais: a noção de etnia indígena, por exemplo, foi construída durante o processo de conquista
dos espanhóis, no qual houve uma distinção em relação aos colonizadores (BARTH, 1976: 39).
Entretanto, o modo como os índios se viam, sua cultura, seus costumes e suas formas de
organização não permaneceram a mesma desde então; ao longo dos séculos, os povos indígenas
redefiniram sua identidade, adaptando-se às novas realidades (BARTH, 1976: 41).
Outro ponto importante a ser destacado é o de que os limites étnicos de um grupo
não dependem de fatores territoriais, mas sim sociais; as etnias não dependem de espaços
físicos ou geográficos delimitados, mas criam seu próprio espaço de ação (DÍAZPOLANCO, 2005: 16). A população do estado de Chiapas, onde atua o EZLN, é bastante
heterogênea, com grupos étnicos culturalmente distintos que dividem um mesmo território.
O movimento zapatista, por sua vez, também possui essa característica: não é composto
apenas por uma etnia senão por várias, dentre elas os tojolabales, tzetzales, tzotziles e choles.
Integrantes do povo tojolabal, por exemplo, não estão todos reunidos em um só lugar, mas
ocupam diversas comunidades zapatistas e convivem com indígenas de outros povos. Podese dizer que o EZLN é um movimento pluriétnico, que defende o reconhecimento da
identidade étnica indígena como um todo. Segundo Guther Dietz, “el elemento organizativo
común se define no en base étnica, sino bajo el criterio “comunalista”, el recurso a la
comunidad (…) como punto de partida de las correspondientes actividades políticas de la
organización en cuestión” (DIETZ, 2005: 99).
O Exército Zapatista de Libertação Nacional surgiu na Selva Lacandona em 1983,
mas fez sua primeira aparição pública somente em 1994, quando da entrada em vigor do
NAFTA, tratado de livre comércio assinado entre o México, os Estados Unidos e o Canadá,
que representava mais exclusão para os indígenas e ameaça de perda de terra e trabalho. A
princípio, o grupo zapatista evitava declarar-se como indígena, com o objetivo de lograr
apoio de toda a nação mexicana. Inicialmente, suas principais demandas se referiam à saída
do então presidente neoliberal Carlos Salinas de Gortari (1998-1994), novas eleições
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democráticas e um novo governo que atendesse às suas reivindicações por terra, trabalho,
saúde, educação, liberdade, democracia e justiça. Aos poucos, os integrantes do movimento
evidenciaram seu caráter majoritariamente indígena e assim, a defesa pelos direitos dos
índios, pelo reconhecimento de sua identidade, por autonomia e por uma plena participação
política desses cidadãos tomou lugar central na fala dos insurgentes.
Entre outubro de 1995 e janeiro de 1996, o EZLN organizou o chamado Diálogo de
San Andrés, um encontro que contava com a participação dos integrantes zapatistas, de
outros povos indígenas do país, da sociedade civil e de representantes do governo, no qual
seriam discutidos temas como direitos e cultura indígena, democracia e justiça, direitos da
mulher em Chiapas, entre outros. Os temas de discussão contemplavam aspectos locais,
regionais e nacionais. A primeira mesa de trabalho – e a mais importante do diálogo – foi a
de Direitos e Cultura Indígena, cujas demandas centrais se referiam ao reconhecimento dos
povos indígenas e de sua cultura, à necessidade de autonomia dos mesmos (de território,
governo, economia, administração, justiça), à questão da terra (reivindicavam reforma no
Artigo 27 da Constituição Mexicana4 que garantisse terras comunais aos índios) e à
participação política indígena. Os zapatistas enfatizavam que estes eram problemas de
caráter nacional e não regional, e que a partir dos acordos estabelecidos com o governo
federal durante o diálogo, a sociedade mexicana construiria um novo projeto de nação. Em
um dos comunicados referentes ao Diálogo de San Andrés, o EZLN explicita sua intenção:

El pensamiento del EZLN en el diálogo y la negociación no es el de tratar de
conseguir la satisfacción de nuestras demandas, sino la satisfacción de las
demandas fundamentales del pueblo mexicano; no es el de pretender la
representatividad de todas las fuerzas sociales, sino garantizar que cada fuerza
social y política tenga un lugar para decir su palabra; no es el de negociar la
exclusión del otro, sino la tolerancia y la inclusión basadas en el respeto a los
distintos pensamientos y las diferentes propuestas. El pensamiento del EZLN
es incluir a la sociedad en su conjunto en una negociación que tiene por meta
final la transición a la democracia. Y esta transición es la base fundamental de
la paz; la transición a la democracia es la única que hará posible la paz
(COMANDANCIA GENERAL DEL EZLN, 1996).

O Diálogo de San Andrés foi apenas uma das iniciativas focadas na questão

4

Em 1992, o então presidente Carlos Salinas de Gortari promoveu uma reforma no Artigo 27 da Constituição, acabando
com a perspectiva dos camponeses da partilha da terra, com a criação de condições para o desmantelamento dos ejidos,
as comunidades agrárias provenientes da Revolução Mexicana. Os zapatistas, portanto, queriam uma nova reforma em
tal artigo, de modo que esse retornasse ao “espírito original” proposto por Emiliano Zapata.
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indígena desenvolvidas pelo movimento zapatista, que se intensificaram após seus
primeiros anos de atuação. Ao longo dos anos, o EZLN participou de Fóruns Nacionais
Indígenas, realizou marchas dos povos índios, entre outras. Os acordos assinados pelo
governo federal em San Andrés de Los Pobres representavam ganhos importantíssimos
para as comunidades indígenas do país e, infelizmente, não foram colocados em prática.
De maneira geral, esses acordos estabeleciam:

O Estado deve promover o reconhecimento, como garantia constitucional,
do direito à livre determinação dos povos indígenas […] que se exercerá
num marco constitucional de autonomia assegurando a unidade nacional.
Poderão, em consequência, decidir sua forma de governo interna e suas
maneiras de se organizar política, social, econômica e culturalmente. O
marco constitucional de autonomia permitirá alcançar a efetividade dos
direitos sociais, econômicos, culturais e políticos em relação à sua
identidade (Governo Federal e EZLN apud ORNELAS, 2005: 141)5.

Notamos, então, que essas discussões organizadas e protagonizadas pelos insurgentes
zapatistas colocaram em evidência, no âmbito nacional, a questão das identidades étnicas
indígenas, da necessidade de reconhecimento das especificidades culturais dos índios e de
sua autonomia. Anteriormente, as identidades étnicas indígenas não foram valorizadas e
discutidas pela grande maioria dos intelectuais, ao menos até as últimas décadas do século
XX. A sociedade mexicana não se colocava como pluriétnica e pluricultural, ao contrário,
buscava ser homogênea para configurar-se enquanto nação plena. A partir da década de
1970, uma nova concepção acerca de identidade étnica e de seu lugar na comunidade
nacional passou a ser elaborada, pelos intelectuais e pelos povos indígenas. O Estado,
infelizmente, ainda segue dando pouco reconhecimento aos indígenas e rejeitando
componentes indígenas da cultura nacional – como é possível perceber através do não
cumprimento dos Acordos de San Andrés. De acordo com Hector Diaz Polanco, o Estado,
pautado por valores liberais, defende princípios e direitos supostamente universais – que, ao
contrário, são bastante particulares e dizem respeito a uma forma específica de ver e
organizar a sociedade – que acabam por aplastar a diversidade. Dentre esses princípios estão
principalmente os direitos civis e políticos, que conferem uma pretensa ideia de igualdade a
todos os cidadãos. Direitos relacionados ao âmbito econômico, cultural e social ocupam

5

Pronunciamento que o governo federal e o EZLN, em conjunto, enviaram às instâncias de debate e decisão
nacional, em 16 de fevereiro de 1996.
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lugar secundário nas políticas do governo (DÍAZ-POLANCO, 2005). Desse modo, as lutas
por reconhecimento, autonomia e mudança nas formas de participação política dos povos
indígenas ficam relegadas, com a justificativa de que esses são cidadãos como quaisquer
outros, com direito ao voto nas raras oportunidades de exercício de democracia no país.
Diferente disso, Yvon Le Bot coloca que para os zapatistas, a identidade é tão
importante quanto à igualdade. Não querem somente ter direitos cívicos iguais ao resto da
população mexicana; os zapatistas querem ser tratados como cidadãos, porém com atenção,
respeito e reconhecimento às suas diferenças étnicas, culturais, sociais.

[...] a exigência de reconhecimento não se esgota no acesso à cidadania,
mesmo que esta respeite as diferenças. A cidadania é uma parte da
resposta, não é a totalidade da resposta. Por detrás destas contestações,
por detrás das afirmações de identidade, há na verdade exigências mais
profundas, mais íntimas, que não dependem da esfera política, nem nas
sociedades tradicionais nem nas sociedades modernas. Dizem respeito à
afirmação do sujeito, pessoal e coletivo, que não se restringe à sua relação
com o político (LE BOT, 1997: 64).

Dessa maneira, percebe-se que a defesa da identidade étnica no movimento zapatista
ocupa lugar central em suas reivindicações, que exigem mais do que a reforma agrária ou a
mudança do sistema político. Entretanto, entendemos que a demanda zapatista por respeito
às identidades indígenas não entra em conflito com a defesa feita pelos insurgentes
chiapanecos de reconhecimento dos índios como cidadãos mexicanos. O zapatismo procura
combinar múltiplas identidades – étnica, nacional e global6 –, reforçando a identidade
coletiva ao mesmo tempo em que as identidades individuais, combinando o geral e o
particular, sem, contudo, apagar as particularidades.
Ao reivindicarem sua condição de cidadãos mexicanos, os zapatistas defendem uma
participação ativa na vida política nacional e uma maior interação entre os povos indígenas,
a sociedade mexicana e o Estado, que se daria partir de uma redefinição de suas relações. O
objetivo do movimento é colocar em prática a valorização do caráter pluricultural da nação.
Tendo isso em vista, o EZLN reivindica a autonomia de suas comunidades, pois, por meio
dela, sua interação com a sociedade nacional e com o Estado traria menos danos aos aspectos

Ao utilizarem uma máscara para cobrir o rosto – o pasamontañas, um dos ícones de grande popularidade dos
zapatistas –, os atores sociais deste grupo afirmam que não possuem somente uma identidade específica e que toda
e qualquer pessoa pode tornar-se um zapatista; a luta deles é uma luta mundial. Assim, articulam sua identidade com
um caráter global, de todos aqueles que se identificam com a luta em favor das minorias do mundo.
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culturais dos povos indígenas. Consideramos essa busca por autonomia estreitamente
relacionada à demanda pelo reconhecimento de suas identidades étnicas. Uma autonomia
que, contudo, não busca a separação dos povos indígenas da comunidade nacional e que, ao
contrário, tem o objetivo de fortalecer sua integração no seio da sociedade mexicana.

2. Luta por autonomia e experiências de autogoverno no movimento zapatista

É possível dizer que o projeto autonômico do movimento zapatista começou ainda em
1994, quando, em dezembro deste ano, os zapatistas se lançaram em uma campanha chamada
“Paz com Justiça e Dignidade para os Povos Indígenas”, na qual as tropas insurgentes saíram
de suas posições de montanha e ocuparam vários territórios, declarando a existência dos
Municípios Autônomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ). Os MAREZ eram pequenos
territórios sobre o controle das bases de apoio zapatistas no estado de Chiapas, e podem ser
vistos como base social do movimento zapatista e como projeto alternativo de sociedade. Esses
municípios tem o mérito de haver melhorado as condições de vida de suas comunidades, por
meio de esforços coletivos – de seus moradores, dos integrantes do EZLN e da própria
sociedade civil, que enviava ajuda – nas áreas da saúde, educação, cultura e de produção. Na
base dessa experiência situa-se a comunidade, que realiza assembleias constantes para discutir
todos os aspectos que permeiam sua vida, suas formas de organização política, social,
econômica e cultural. A assembleia comunitária é aberta à participação de todos (inclusive os
mais jovens e as mulheres) e a chave de sua operação é a busca pelo consenso. Há, ainda,
Conselhos Municipais, formados pelos representantes de cada comunidade que conformam o
município. Esses conselhos possuem comissões para cada área (justiça, assuntos agrários,
cultura, educação, entre outras) e surgiram como uma alternativa às autoridades “oficiais” da
região (ORNELAS, 2005: 138). De acordo com Raúl Ornelas:

A formação dos Municípios Autônomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ)
ilustram os alcances da luta zapatista no horizonte da transformação social.
Estas iniciativas têm um caráter de reagrupamento territorial a partir de vários
tipos de nexos históricos: o pertencimento a uma etnia, os trabalhos em
comum, a situação geográfica, as relações de intercâmbio. Diferentemente das
divisões territoriais arbitrárias dos municípios “oficiais”, os municípios
rebeldes são o resultado da afinidade de suas populações. Esta ruptura coloca
um desafio radical frente ao poder, pois desloca o conflito da arena política
para a questão fundamental do controle do território (ORNELAS, 2005: 134).
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Em 2003, após o não cumprimento de fato dos Acordos de San Andrés, o EZLN
declarou a criação dos chamados Caracoles, outra alternativa autonômica, que tinha o objetivo
de intensificar a experiência dos MAREZ. Em resumo, cada Caracol é composto por diversos
municípios rebeldes, que, por sua vez, integram o Caracol por meio de delegados enviados a
sua respectiva Junta de Bom Governo (JBG). As JBG são uma nova instância de governo da
experiência zapatista, que tem como função coordenar regionalmente certo número de
MAREZ, zelar pelos princípios zapatistas e representá-los, interna e externamente. Isso
intensifica os alcances da experiência autonômica e possibilita que os municípios rebeldes se
foquem mais na condução da administração local, que diz respeito à habitação, à saúde, ao
trabalho, à terra, etc. Cada região zapatista passou a ter, assim, três níveis de governo: o
regional, integrado por uma JBG; o municipal, com um Conselho Autônomo de um município
rebelde; e o comunitário, com representantes de cada comunidade (BRANCALEONE, 2009:
5). Todas essas instâncias praticavam formas de democracia direta e participação ativa da
população em resistência, tinham rotatividade de mandatos e mecanismos de vigilância, o que
confere força, legitimidade e vitalidade à autonomia zapatista. Além disso, como demonstra
Antonio Carlos Gil, o EZLN, em 2003, desligou-se de qualquer instituição governamental, o
que radicalizou sua prática autonômica (GIL, 2013: 113).
O objetivo central das experiências de autogoverno é justamente não depender do
governo federal, uma vez que os zapatistas perceberam, desde 1994, que diálogos e acordos
frutíferos com seus representantes seriam difíceis de lograr7. Nesse sentido, colocam a
resistência na prática e criam eles mesmos um espaço onde possam melhorar suas condições
de vida, desenvolver livremente sua cultura, suas formas de organização social, política e
econômico. Segundo Raúl Ornelas, “o desenvolvimento das autonomias mostra que as
propostas zapatistas não são ideia para o futuro, mas cuja realização se enraíza no presente,
na vida e na luta cotidiana das comunidades em resistência” (ORNELAS, 2005: 22).
Contudo, a intenção do movimento zapatista é de que algum dia o direito à autonomia seja
reconhecido constitucionalmente pelo governo federal. É importante destacar que a luta por
territórios autônomos não tem como objetivo que esses se separem do país ou construam um
espaço paralelo desvinculado ao nacional; os zapatistas são cidadãos mexicanos e desejam
ser reconhecidos como tal, querem participar da vida política da nação e elaboram diversas

7

Vale destacar que, enquanto o diálogo com o governo federal falha, os diálogos com a sociedade civil são
centrais bastante frutíferos para os zapatistas, ao longo de todos seus anos de atuação.
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propostas para isso. “Os zapatistas querem-se resolutamente mexicanos, indígenas
mexicanos. A questão indígena é para eles uma questão nacional central, concebida numa
perspectiva diferenciada de integração que não seja a assimilação. O movimento se destaca
por procurar combinar o comunitário e o nacional, assim como o ser indígena e o ser
mexicano” (GIL, 2013: 111). Ademais, de acordo com os integrantes do EZLN, a
experiência autonômica não implica que o Estado deva deixar de ter responsabilidades para
com as comunidades indígenas, assim como as últimas não deixariam de ter direitos e
deveres em relação ao país. Diferente disso, a autonomia apenas possibilitaria a construção
de espaços onde os povos indígenas possam se autodeterminar livremente.
Dessa maneira, acreditamos que a luta por autonomia está intimamente relacionada com
a defesa pela identidade étnica, pois seria justamente nos territórios autônomos onde os indígenas
poderiam valorizá-la e desenvolvê-la, por meio da preservação de seus costumes, tradições,
especificidades culturais e sociais. Além disso, é importante destacar que, para os zapatistas, a
valorização da identidade étnica e a criação de territórios autônomos não constituem um
obstáculo à unidade da nação. Por meio deles, há, ao contrário, uma maior inserção dos povos
indígenas na comunidade nacional e uma melhor relação entre o Estado e os índios.

Considerações Finais

Podemos perceber, portanto, que a valorização de identidades étnicas que defende o
EZLN difere da ideologia e das políticas indigenistas que vigoraram ao longo do século XX
no México. De acordo com os zapatistas – e também com outros movimentos indígenas que
passaram a atuar de maneira consoante no mesmo momento –, os indígenas e seus
componentes identitários devem ser reconhecidos enquanto parte da cultura nacional. Esses
novos sujeitos políticos lutam contra a tentativa de integração dos povos índios por meio de
sua aculturação, mestiçagem e ocidentalização; defendem a ideia de que a nação mexicana não
deve ser homogênea, mas, ao contrário, pluricultural e pluriétnica. Por outro lado, os indígenas
chiapanecos também expressam seu desejo de que suas comunidades não sejam vistas como
algo à parte da comunidade nacional. A diversidade deve ser respeitada e reconhecida, porém
há um elemento comum que os integra: o fato de serem cidadãos mexicanos. Assim, o EZLN
defende e articula, ao mesmo tempo, identidade étnica e identidade nacional.
Para reforçar tal ideia, no campo das ações, os zapatistas protestam contra a exclusão
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das comunidades indígenas do cenário político nacional, contra a falta de voz dos indígenas
e de suas propostas no sistema de partido de Estado. Numa tentativa de inverter o jogo, o
EZLN promoveu iniciativas de diálogos com o governo e com a sociedade civil, como a
Convenção Nacional Democrática (em 1994), o Diálogo de San Andrés (em 1995), a
Consulta (em 1995), o Encontro pela Humanidade e Contra o Neoliberalismo (em 1996),
ações com ampla participação de vários grupos da sociedade mexicana que tinham como
objetivo de aprofundar a relação das comunidades indígenas com o restante da sociedade
mexicana e ampliar sua participação no sistema político do país. Essas iniciativas tiveram o
mérito de colocar as pautas indígenas em evidência no âmbito nacional.
Para que essa relação e integração dos povos indígenas na comunidade nacional se
deem sem que suas especificidades sejam apagadas em meio à cultura dominante, os zapatistas
defendem a construção de territórios autônomos, onde esses tenham direito à livre
determinação. Os povos índios possuem maneiras próprias de ver o mundo e de se organizar,
que devem ser reconhecidas, respeitadas e, além disso, devem ter seu devido espaço para que
possam existir na prática. Não só no movimento zapatista, mas também nos projetos políticos
defendidos em geral pelos povos indígenas no México e na América Latina, a demanda por
autonomia tem ocupado lugar central nas últimas décadas. Segundo Hector Díaz Polanco, “la
autonomía traza el sendero pluralista que estos pueblos proponen para construir sociedades
nacionales que sean a un tiempo democráticas y justas” (DÍAZ-POLANCO, 2005: 1).
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O NASCIMENTO DA TRAGÉDIA: A FACE RENASCENTISTA DE ÁNGEL RAMA
Pedro Demenech
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Só na criação há liberdade
(Nietzsche, verão de 1883).
Resumo: Bogotá, 3 de outubro de 1972: procedente de Montevidéu, Ángel Rama seria deportado
duas vezes em menos de trinta e seis horas pelo governo colombiano. Mandado para o México,
retorna à Colômbia e de lá faz conexão para Venezuela. Tais circunstâncias coincidem com um
momento produtivo de sua carreira, quando coloca em prática o projeto de criar e entender o que
seria a unidade cultural latino-americana – fato que, com o avançar da década de 1970, torna-se
evidente. Consta que o nome de Ángel Rama estava numa “lista negra” emitida pelo governo
colombiano, no intuito de impedir a entrada de pessoas “subversivas” no país. Tão logo a extradição
de Rama tornou-se pública, escritores como o argentino Júlio Cortázar e de outras partes da América
pressionam o governo por explicações sobre o assunto. Assim, dada a deportação, Rama evidencia
seu compromisso ético tanto para o desenvolvimento de valores democráticos quanto o papel da
América no mundo marcado pela polarização política entre capitalistas e socialistas.
Palavras-chave: Ángel Rama; intelectual; Biblioteca Ayacucho.
Abstract: Bogotá, October 3rd, 1972: Ángel Rama, coming from Montevideo, would be deported
twice in less than thirty six hours by the Colombian government. He, sent to Mexico, returned to
Colombia and from there went to Venezuela. These circumstances coincide with a productive
moment of his career, when he put into practice the project of creating and understanding what would
be Latin American cultural unity – a fact that, with advancing the 1970s, became evident. Reportedly
the name of Ángel Rama was a “blacklist” issued by the Colombian government in order to keep out
people “subversive” in the country. As soon as the extradition of Rama became public, writers like
the Argentine Julio Cortázar and others from others countries of America had pressed the government
for explanations on the subject. Thus, given the deportation, Rama showed its ethical commitment
to both the development of democratic values and America's role in the world marked by political
polarization between capitalists and socialists.
Keywords: Ángel Rama; intellectual; Ayacucho Library.

Introdução, ou da queda: Ángel Rama em Caracas
Bogotá, 3 de outubro de 1972: procedente de Montevidéu, Ángel Rama seria deportado
duas vezes em menos de trinta e seis horas pelo governo colombiano. Mandado para o México,
retorna à Colômbia e de lá faz conexão para Venezuela. Tais circunstâncias coincidem com um
momento produtivo de sua carreira, quando coloca em prática o projeto de criar e entender uma
unidade cultural latino-americana – fato que, com o avançar da década de 1970, torna-se evidente.
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Consta que o nome de Ángel Rama estava numa “lista negra” emitida pelo governo
colombiano, no intuito de impedir a entrada de pessoas “subversivas” no país. Tão logo a
extradição de Rama tornou-se pública, escritores como o argentino Júlio Cortázar e de outras
partes da América pressionam o governo por explicações sobre o assunto. Ante as apelações,
Álvaro Uribe, então senador, intervém a favor de Rama.
A imprensa colombiana qualificou o ato, por parte do governo, como excessivo.
Entretanto, essa “caça às bruxas e aos fantasmas” seria frequente ao longo da década de
1970, criando um ambiente hostil para o desenvolvimento intelectual e a liberdade de
expressão. Assim, dada a deportação, Rama evidencia seu compromisso ético tanto para o
desenvolvimento de valores democráticos quanto o papel da América no mundo marcado
pela polarização política entre capitalistas e socialistas. Essa circunstância não só aponta na
direção dos principais argumentos presentes em sua obra, como também permite analisar o
papel público que Rama atribuía a si.
Chegando em Caracas, Rama deu ao jornal El Nacional o seguinte: “¿Podria
explicarme por qué estoy aquí en condiciones imprevistas?” e, sem respostas sobre o motivo
de estar na Venezuela, prossegue:
Las autoridades me permitieron la entrada al país, y cuando a la salida
del aeropuerto tomaba un taxi, un funcionario de apellido Berbesi, fuera
de sí, tomó mis maletas y me obligó a regresar al avión con destino a
México después de una hora de retraso ocasionado por el señor Berbesi.
Él no me dio ninguna explicación, y excepto su iracundia, tampoco sé
nada de él (S6.C36.c1)1.

Já no México, Rama não pôde deixar o aeroporto, tendo que dormir sob vigilância
policial. Prossegue:
¿Ve usted cómo existe de verdad el señor Berbesi? Es para volverse loco.
Menos mal que el señor Berbesi existe, porque se no existiera, nos quedaría
la posibilidad de negar Kafka. [Rama sentiu-se como] el personaje de El
proceso, procesado y perseguido y condenado como el señor K, sin llegar
nunca a saber los motivos. [Mas] cuando Kafka se produce al nivel del
subdesarrollo latinoamericano, los efectos son menos oníricos y sí muchos
más brutales y grotescos (Idem).

Essa documentação está no Arquivo de Ángel Rama. De tal modo, cito a documentação tal como está dividida.
Respectivamente: S se refere à série, C à caixa e c à carrapeta em que se encontra o documento citado.
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Apesar da situação, a expulsão contribuiu para Rama se mostrar ativo na esfera
pública. Logo após sua expulsão, ele afirma com veemência aquilo que considerava ser: um
especialista em cultura latino-americana. Vejamos:

Soy especialista en cultura latinoamericana, he trabajado en casi todas las
Universidades latinoamericanas y jamás he tenido conflictos en ninguno
de esos lugares. La persecución a los intelectuales latinoamericanos es el
último deporte de muchos gobiernos del continente, que quizás crean que
de este modo acallan las demandas de justicia y libertad de sus pueblos,
con las cuales siempre me he sentido mancomunado. Y si ese es el motivo
de estas persecuciones, debo decir honradamente que van a seguir
persiguiéndome porque yo seguiré estando del lado de los pueblos
hispanoamericanos (Idem).

O trecho acima é significativo para a imagem pública que Rama procurou construir.
Em 1971, quando foi professor visitante na Universidade de Río Piedras, em Porto Rico,
passou por situação similar à da Colômbia, quando seu visto de permanência foi negado pelo
governo por haver se solidarizado com as lutas de independência (BLIXEN e BARROZLÉMEZ, 1986, p. 42). Assim, valores como “liberdade” e “justiça” são necessidades éticas
para o desenvolvimento dos “povos latino-americanos”, valores esses que serão
incorporados na sua obra crítica. Temos um ponto importante no qual o desenvolvimento
cultural está conectado imprescindivelmente à liberdade intelectual. Desse modo,
questionado sobre suas convicções políticas, Rama respondeu:
Nunca he escondido mi repudio a las dictaduras y a la injusticia social, y
creo que mientras la democracia no porte justicia a las clases marginadas
es cuestionable. Por eso he me dedicado a la cultura para poder pertenecer
a los pueblos y la democracia en el sentido lato. Soy un hombre de ideas
socialistas que jamás ha militado en ningún partido político, porque quiero
mantener independencia de crítico literario. Por eso, cuando tuvo que
discrepar con los cubanos en el caso Padilla lo hice con entera
responsabilidad (S6.C36.c1).

Rama constrói imagem heroica de si: crítico literário independente, interesses
individuais acima dos partidos políticos; uma moralidade exacerbada para enfrentar a
realidade latino-americana de perseguição aos intelectuais imposta por regimes autoritários.
Deste modo, dedicar-se à cultura é enfrentar e reverter a lógica da repressão, que cerceia a
liberdade e produz desigualdade social. Dado o tom de sua declaração, podemos dizer que
ele emula uma trajetória intelectual em que a atividade crítica é orientada por valores éticos
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e a vida política é definida pela esfera pública. Inspira-se em figuras como Pedro Henríquez
Ureña, Alfonso Reyes, Mariano Picón-Salas – críticos literários que fizeram suas carreiras
na interseção de deslocamentos geográficos forçados e com a precariedade intelectual
americana, prezando a autonomia intelectual do continente, enfrentando governos
autoritários e o imperialismo ianque. Próximo dessas figuras, Rama se converte na figura do
“herói moderno” capaz de enfrentar as contradições da sociedade à medida que se
moderniza. Essa estética intelectual de Rama nos aproxima ainda mais de sua obra, quando
no contraste de posições ele busca uma síntese.
Essa heroicidade de Rama aproxima-se de uma visão trágica da vida, que não aceita
nem suporta a realidade: resistir à presença de qualquer autoritarismo, seja qual for, pois
antagoniza com ditaduras e, ao lado povo e classes oprimidas, afirma seu papel de crítico
independente e homem de ideias. Rama produz a síntese do homem que enfrenta o Estado e
se aproxima da vida coletiva, atuando na esfera pública em dissonância dos discursos
dominantes. Ele está conectado à tradição que afirma a unidade dos povos latino-americanos
através do desejo de autonomia intelectual.
Nesse momento especialmente que a América Latina vê a liberdade de expressão ser
cerceada por governos autoritários que ascendendo, em diversos países do continente, criam
grupos marginalizados reprimidos sistematicamente com violência. Assim, nem o governo
cubano construído pela Revolução está isento de crítica.
Mesmo se considerando socialista, Rama justifica sua coerência em romper com o
governo cubano por conta da perseguição ao escritor Herberto Padilla – o episódio conhecido
pela historiografia como caso Padilla evidencia a autonomia intelectual que Rama defende.
Desde seu início, a Revolução Cubana mobilizou, em escala continental, intelectuais que
nutriam por ela simpatia e, ao mesmo tempo, viam-na como modelo de socialismo posto em
prática. Ocorre que, ao passar dos anos, a política cultural adotada pelo governo revolucionário
cubano passou a exigir maior coerência e disciplina por parte de seus apoiadores em relação aos
princípios adotados para levá-la adiante. Sendo assim, o poeta Herberto Padilla, desde 1967,
passou a tecer publicamente críticas à atuação e às decisões tomadas pelo governo. As atitudes
de Padilla culminaram com sua detenção, em 1971, e, após ser solto, apresentou-se publicamente
para confessar seus desvios e se declarar defensor da Revolução (COSTA, 2013, p. 179-180).
Tal gesto gerou um cisma entre os intelectuais na América Latina.
Gilman escreve que as consequências desse caso expõem a complexidade de
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circulação dos discursos no interior do campo intelectual latino-americano, considerando a
problematização do que deveria circular (ou não) nos âmbitos privado e público, dadas as
nuanças na maneira dos intelectuais se posicionarem diante do fato (GILMAN, 2012, p. 237).
Desse modo, expõe-se os motivos que levaram os intelectuais a se dividirem, pois, a relação
deles com a Revolução Cubana entrou num ponto embaraçoso. A crítica ao governo cindiu o
grupo de intelectuais, até então unidos, entre os que apoiavam e se distanciavam da Revolução,
procurando sustentar uma posição crítica e independente. Com isso, levantou-se o debate sobre
a delicada posição do intelectual em ser uma consciência crítica na sociedade (Ibid., p. 251).
A posição de Rama o leva a romper com o governo cubano e revela o distanciamento
de formas autoritárias de governo. Seu comprometimento, visto como tarefa pública e
independente, traz à tona o modo como operacionaliza a categoria de “cultura latinoamericana”, uma vez que põe em discussão central a noção de autonomia. Por conta das
posições e das escolhas que fez, Ángel Rama se assume publicamente como intelectual em
defesa da autonomia crítica. Crucial para o desenvolvimento cultural, a liberdade é mais que
necessária, transmuta-se em valor defendido pessoal e publicamente por Rama. Desse modo,
retomando o episódio kafkiano do qual se diz protagonista, na Colômbia, declara ao La
Nación que “al llegar a Maiquetía junto con mi esposa Marta Traba, respiramos felices el
aire de libertad que se vive en Venezuela” (S6.C36.c1).
1. Aspiração e nostalgia depois da queda
No papel de estudioso da cultura Rama se aproxima de categorias que lhe afastam de
interesses político-partidários, pois considera que o ofício crítico consiste numa atividade
independente, capaz de produzir e revisar valores que produzem e regem uma sociedade.
Portanto, sua intervenção crítica está estritamente vinculada à experiência social.
No ano de 1972, Rama lança La generación crítica 1939-1969, uma reunião de notas,
ensaios e artigos escritos durante os 20 anos anteriores, como pode se constatar a partir do
levantamento bibliográfico feito por Blixen e Barroz-Lémez (1986, p. 208-09). Parece que
o projeto de Rama seria escrever um segundo livro sobre o assunto, pois o livro tem como
subtítulo “I. Panoramas”. Na nota introdutória, escrita em 1971, ele justifica: “Si el volumen
está numerado es porque aspiro a recoger, en un segundo tomo, diversos ensayos, éditos e
inéditos, sobre las obras y escritores del período que aquí se revisa panorámicamente y en el
2578

I CONACSO
I Congresso Nacional de Ciências Sociais: desafios da inserção em contextos contemporâneos
23 a 25 de setembro de 2015, UFES, Vitória-ES

próximo en forma monográfica” (RAMA, 1972, p. 10). Entretanto, jamais voltou a trabalhar
com essa questão e acredito que isso seja sintomático para nosso trabalho. Deste modo,
encontramos uma via de acesso aos argumentos da crítica da cultura feita por Rama.
Nesse sentido no único livro que dedicou sistematicamente ao estudo da cultura de
seu país, o Uruguai, analisa os problemas no tom de nostalgia, lançando perguntas:
La pregunta que nos dirige el extranjero no es demasiado distinta de la que
se ha venido formulando el hombre común uruguayo, aunque éste,
obviamente, com mayor desconcierto y emoción: ¿Qué nos ha pasado?
¿Por qué hemos llegado a esto? ¿Cómo fue que se nos perdió aquel
Uruguay? ¿Cómo se conluyó así, tan de golpe, el bienestar, el civilismo, la
democracia? (RAMA, 1972, p. 11).

Todas essas perguntas são sinônimas para somente uma questão: o que ocorre com
cultura uruguaia? A percepção de um Uruguai sustentado pela felicidade individual e a
confiança no Estado estava se desintegrando. Isso coloca em cheque a reforma social
modernizadora conhecida como Battlismo, iniciada pelo presidente José Battle y Ordoñez
logo na primeira década do século XX, que produzia, ou ao menos respaldava, uma série de
valores sociais que davam aos uruguaios a sensação de serem diferentes de seus vizinhos
latino-americanos, com cidadãos exemplarmente educados e instituições sociais e políticas
democráticas – conhecido naquele momento por “Suíça das Américas”.
Assim, a cultura cunhada pelo Battlismo dava sinais de desgastes desde a década de
1950. Juan Fló2 escreveu que essa situação gerava observadores hipercríticos sem que se
tornassem agentes ativos na transformação social. Como consequência, esse criticismo,
essencial à vida intelectual, teria produzido paralisia diante das circunstâncias instauradas.
A visão de futuro para Fló seria a seguinte: “Se fosse possível fazer previsões, poderíamos
dizer que nosso destino é o de salvar nós mesmos como exceção ou indivíduos. Nenhum de
nós, já que existimos somente como potência, tem a capacidade de justificar a vida cinzenta
em que vivemos” (FLÓ apud GREGORY, 2009, p. 7).
Fló, nessa análise, não oferece soluções nem grandes esquemas: ataca o individualismo
como possível causa da paralisia. Porém, 20 anos após a publicação do ensaio, a sociedade
uruguaia viu seu estilo de vida ruir. A vida ficou mais cinzenta com a chegada da década de
Trata-se do ensaio Problemas de la juventud en nuestro país, de 1952, feito para um concurso organizado por
Marcha. Fló, com 21 anos, percebeu um problema do qual a intelectualidade uruguaia se ocuparia nas duas décadas
seguintes, até o golpe de Estado de 1973. Anos mais tarde, Fló tornou-se professor de estética na Universidad de la
República. Parte dessa reflexão foi elaborada a partir da troca de informações que tive com Fló.
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1970, quando o presidente eleito, Juan María Bordaberry (1972-1976), tornou-se ditador.
Um historiador fez a seguinte observação no livro La conciencia histórica uruguaya:
“Uruguai, um país sem problemas, de repente tornou-se um país problemático” (TORRES
WILSON apud GREGORY, 2009, p. 1). O espanto de Torres Wilson e os questionamentos
de Fló nos levam até algo desejado com grande intensidade e que não se realiza. Esse
fenômeno, que parece acontecer repentinamente, parece ser inexplicável: diagnosticam as
causas de sua existência, porém parecem estarrecidos com os acontecimentos. A narrativa
sobre o Uruguai não mais existia ou já estava agonizando.
Deste modo, constatando esse problema, Rama formula o seguinte pensamento:
Cuando el preguntante de turno se aleja, podemos reflexionar un instante:
en ese uruguayo, la pregunta por las causas antecede, como absurdo y
obsesivo ritornelo, a la inquisición acerca del futuro, aunque sea esta,
obviamente, la interrogación que urge. En ese trastrueque de prioridades
tocamos el corazón del desconcierto: la nostalgia de un idealizado
paraíso, ya perdido; el empecinamiento con que se sale a preguntar por
algo que ya no existe; el matiz desvalido o rencoroso con que se le piden
cuentas al pasado. Porque ahora, recién ahora, se comprende el engaño
en que se ha vivido y hay todo un pasado oficial que se revela como un
fraude (RAMA, 1972, p. 11).

A composição e diluição da cultura uruguaia estudada por Rama trazem uma
questão: a desagregação da unidade nacional uruguaia. Aquele país construído pelo
Battlismo se desgasta e as falhas econômicas e sociais expõem os problemas de um sistema
de valores no qual a sociedade fora alçada.
Para Rama, o problema residia na incapacidade dos intelectuais uruguaios se
articularem por mudanças sociais, enfrentando a ordem estabelecida. Entretanto, o
próprio Rama, após Lá Generación Crítica e o golpe, vai deslocando suas questões para
a formação de outra unidade, já que o Uruguai não poderia mais ser a síntese daqueles
valores que ele defendia publicamente.
Segundo Blixen e Barros-Lémez (1986, p. 48), a partir desse momento a carreira e os
projetos de Rama vão se desenvolvendo no exterior à medida que há a ampliação e sistematização
de seus horizontes e conhecimentos sobre a América. Desde o episódio de Caracas, tratado na
seção anterior, Rama retorna rapidamente ao Uruguai para, outra vez, voltar à Venezuela.
Uma vez na Venezuela, surpreendido pelo golpe de Estado no Uruguai, Rama
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trabalha como professor da Escola de Letras da Universidade Central da Venezuela 3 e toma
conhecimento de que não pode retornar a sua terra natal. A partir da chegada dos militares
ao poder aquele Uruguai, fruto do Battlismo, foi desmantelado pelo próprio Estado – que
governou a partir do estado de exceção, suspendendo a ordem democrática. Esse evento põe
um ponto final na cultura em que Rama se formou.
Rama abandonou o que deveria ter sido o segundo tomo de La Genarción Crítica, porém,
em seus estudos sobre o Uruguai encontramos as chaves que lhe auxiliam no estudo da cultura na
América Latina. Nesse sentido existe uma passagem do nacional ao continental na obra crítica de
Rama. E, embora as dificuldades, Rama vive, nesse período, um momento intenso de produção
intelectual e se coloca na condição de intelectual latino-americano. Segundo Peyrou (2007, p. 27),
o exílio se transforma num acicate que impulsiona seu vigor intelectual.
Com o futuro desmantelado, faz sentido que a nostalgia se manifeste, afinal, um passado
sólido se desmontou. E a forma com que Rama o analisa nos revela outra face sua atuação: a
trágica. Assim, o juízo de Rama está próximo da reflexão de Rosset (1989), em Lógica do Pior,
que considera o enfrentamento da realidade como a impossibilidade de reverter a ordem
estabelecida. Entretanto, esse é o paradoxo dessa lógica: reconhecer o impossível é a
possibilidade de pensar o impensado e estabelecer um discurso à margem do oficial, que apregoa
o progresso preterindo a liberdade. Rama, então, se volta para a revisão dos valores sociais em
que foi criado e estabelece uma busca por um equilíbrio social que permanece instável.
Essa face trágica de Rama contrasta com aquele passado idealizado, que se lança
cegamente em direção ao futuro. Quando Rama e sua vida são brutalmente transplantados,
ele se obriga a criar elementos que lhe auxiliam numa direção oposta ao paraíso perdido de
La Generación Crítica. O transplante de uma terra a outra, acredito, contribuiu ainda mais
para a articulação que Rama faz entre sua história pessoal com a da América Latina.
Insatisfeito com o presente, Rama enfrenta e experimenta uma ruptura tanto material como
simbólica com o passado uruguaio, encerrado pela consciência de não poder voltar para casa.
Nesse período começa a escrever um diário que o acompanha durante seu desterro. Desvinculado
de sua terra natal, abre o diário, em primeiro de setembro de 1974, da seguinte forma:
A esta edad, normalmente, se redactan las memorias. A falta de ellas, me
decido por una anotación de diario, ni público ni íntimo. Con los peligros
del soliloquio (ese enrarecimiento del vivir al ser desgonzado de sus
No levantamento de Blixen e Barros-Lémez (1986, p. 48), constata-se que Rama dava, nesse período, três cursos:
Estrutura da poesia latino-americana, Introdução à simbologia e A novela breve de Juan Carlos Onetti.
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naturales quicios) pero también con los beneficios de la subjetividad,
particularmente en un ser humano que siempre ha procurado
reemplazarla por las coordenadas intelectuales o las comunitarias
(trabajo, movimientos políticos).
[…]
Todo tiene que ver con esas heridas secretas, o esas obsesiones y temores
que me acompañan de siempre, vivas e irresolutas, y que llaman a una
consideración (RAMA, 2008, p. 43-44 passim).

Acredito que o diário escrito por Rama ajude a mapear as principais questões de seu
pensamento crítico, pois segundo Rosa (2009, p. 39) esse texto serve como ferramenta para pensar
e acompanhar tanto o desenrolar de questões pessoais de Rama como fatos que marcam a história
da América Latina. Nesse sentido parece que Rama opta pela produção de um futuro. Quando viu
que aquele tempo e espaço uruguaios se fecharem no horizonte, restou-lhe abrir outros que não
seriam encerrados por questões políticas. A política é cada vez mais deslocada para o âmbito da
cultura, pois lhe possibilita incorporar o inesperado a sua própria narrativa pessoal.
Poderíamos contar, também, com a análise de Pachet sobre diários íntimos, ao abordálos como uma narrativa que se passa fora do tempo histórico regular (PACHET, 1990, p. 9), pois
são produzidos longe de regras sociais que regulam a atuação de quem o escreve. Porém, essa
característica pode ser temporária, já que um diário publicado passa a integrar e interagir com a
obra de quem o produziu. Assim, diante das dificuldades que cercam o indivíduo, o diário pode
ser um “instrumento de aperfeiçoamento moral”, lugar de trabalho da alma4 (Ibid., p. 13). A
origem dessa prática é religiosa, embora, com fenômeno de secularização moderna passe a se
proliferar entre os sujeitos que procuram se singularizar perante a massificação que atinge a
sociedade, principalmente, após a Revolução Industrial. Porém, diferente de quem se confessa,
o escritor de diários não segue estritamente práticas e ritos regulados por valores religiosos. O
diário é, então, como um barômetro que registra acontecimentos, escolhas, percalços, entre
outros fatos, que são incorporados ou não pela alma. Deste modo, o diário é capaz de medir a
consciência e criar uma unidade que pode vir a ser incorporada na história.
O diário íntimo seria uma metonímia do seu escritor. A construção de um diário é,
geralmente, atrelada às experiências do sujeito, mesmo que não haja um compromisso efetivo
com a verdade. Funciona como um depósito de souvenires, que garante autenticidade às

O termo “alma” designa o movimento que o indivíduo sente acontecer dentro de si, um aflorar da subjetividade
na medida em que ele está se conectando ao mundo.
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experiências de quem o escreve, pois, sua narrativa passa a estar vinculada com a do escritor
que, a partir dela, procura urdir a reflexão interna com os eventos exteriores do seu cotidiano5.
O escrutínio das feridas secretas reabertas por Rama deve ser entendido como um
lançar-se ao futuro. Diferente da concepção que vislumbra o presente enquanto
prolongação do passado, quando uma memória se atualiza, o sentido é outro: a lembrança
do diário está mais próxima da aspiração de se aventurar, afinal, o passado não aparece
mais como província segura.
Manter as feridas secretas abertas à consideração, deixar elas vivas e irresolutas. Ora,
essa preferência soa estranha quando se procura a solução viável aos impasses. Não parece ser
esse o caminho escolhido por Rama, afinal, seus questionamentos nem íntimos, nem públicos
apontam para direção oposta à resolução. Resistir ao conflito, incorporar suas experiências e
lições e organizá-las numa narrativa são alguns dos trabalhos realizados por Rama.
Essas reflexões de Rama são próximas da elaboração que Stewart (1993) tece sobre
a narrativa, vista como estrutura de desejo capaz de inventar seus objetos para se distanciar
deles, logo que são inscritos num intervalo daquilo que se deseja e do que é desejado – o
futuro frustrado pela indisposição do passado em deter-se no presente.
Na verdade, uma busca vã: a entrada no paraíso, já perdido; a teimosia cínica de sair
perguntando por algo que já não existe; pedir rancorosamente que o passado preste contas. Nada
disso, aliás, auxilia no trabalho de cicatrização das feridas, apenas as esconde sob a instabilidade
do presente. Rama, então, tentando acertar-se com o passado, aproxima-se da nostalgia da perda e
da aspiração do que pode ganhar. Para isso, Stewart (1993) dá o nome de doença social da
nostalgia e diz que não há cura, mas a localização de seu sintoma pode inscrever a relação numa
narrativa de possível origem para o objeto que se deseja (no caso de Rama, a América Latina).
A palavra longing, do inglês, é a pedra-de-toque dessa relação. Para Stewart, seus
significados estão relacionados ao desejo ardente, às fantasias extravagantes das mulheres
durante a gravidez e ao pertencimento. Entretanto, traduzida para o português, pode ser
entendida simultaneamente como saudade – desejo de reavivar algo que já se passou – e
aspiração, enquanto vontade de realização. A saudade dirige sua força ao passado, a aspiração
para o futuro. Assim, quando o desejo ardente não se realiza, o futuro torna-se passado: um
futuro passado que, segundo Stewart, é adiado na origem e no fim da narrativa que o engendra.
A localização do que seria o desejo está subordinada a uma formação histórica.
5

Parte dessa reflexão é inspirada no estudo de Stewart (1993).
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É o absurdo e obsessivo ritornelo daquele desconcerto uruguaio de La Generación
crítica quando o futuro é interrogado por Rama que, também, está presente em sua alma:
Vivir en la inseguridad, al día, sin saber que será de uno mañana, como en
un incesante derrumbamiento. No consigo acostumbrarme. Toda la cultura
uruguaya de mis años se edificó contra esa situación, construyendo un
entramado vigoroso y planificado destinado a instaurar la seguridad.
Lo vi deshacerse como una rede mal tejida. Nos dejó a todos flotando en el
vacío. A mí con la sensación constante del viaje por desfiladeros pedregosos
entre cataclismos, centellas que revientan, tierra que se resquebraja, aire
seco, peligros y acechanzas inevitables. De esa condición es posible que
proceda la resignación con que me veo siguiendo adelante, con calma o
inconsciencia, con indulgencia (RAMA, 2008, p. 51-52).

Recusar o presente pode parecer insanidade, mas não é essa a questão de Rama. Quando
o destino vigoroso e planificado se rompe, o elo com o passado é desfeito. Assim, o desejo ardente,
de que fala Stewart, vai sendo ressignificado: o conjunto de fios que sustenta a rede da narrativa
uruguaia, agora à deriva, se desfaz. Entre as desventuras, uma escolha: enfrentar a circunstância e
transcendê-la tanto material como simbolicamente à medida que outra narrativa é tecida. A
reconstrução da história, nesse caso, repete-se como diferença. Recolocando seu desejo no mundo
e se reposicionando, Rama vai, aos poucos, reformulando aquilo que lhe escapou.
Como no conto “O Aleph”, de Jorge Luis Borges, quando o narrador se depara com
uma pequena esfera que o coloca no “lugar onde estão, sem se confundirem, todos os lugares
do orbe, vistos de todos os ângulos” (BORGES, 2000, p. 693), mas sem que o passado possa
ser recuperado. Nesse aleph, o tempo está sujeito ao espaço, tornando-se história quando o
presente se desfaz – como sucede com o diário de Rama.
Assim, quando as fantasias extravagantes estão próximas da aspiração, remetem a
um lugar idealizado de origem, uma paisagem intocada pelo homem. Implicam uma
separação entre a realidade biológica (o útero, a origem) e a realidade cultural que dá sentido
à narrativa, como a maternidade que inscreve o ser humano no mundo. A existência de uma
anterioridade permite a cultura se assentar, como Rama deslocado de seus eixos naturais,
tendo que se reinserir em outra cultura.
A mudança forçada para uma realidade distinta da que lhe formou impele esse
movimento. O rompimento com o vínculo uruguaio faz com que pedaços e pequenas
memórias sejam incorporados às bases existências de sua nova condição. Infância, família,
coordenadas intelectuais e o próprio passado enfraquecem com a sensação de perder aquilo
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que lhe pertencia. Entretanto, do vínculo rompido com o passado nasce outro, ainda mais
forte: a aspiração de aproximar-se da América Latina, através de sua cultura.
Quando o sentimento de pertencer à cultura de origem já não é mais concreto, cabe
engendrar outra via de pertencimento. Deste modo, Rama produz uma história pessoal e
aberta para o futuro. Trata-se de uma história mais aberta e porosa, oposta ao destino
planificado que se transforma em futuro passado porque não se realiza.
Rama, em Caracas (Venezuela), condiciona sua vida a um novo estilo e produz a
centelha que estreita o seu vínculo com a cultura latino-americana, projeta e renova seu
fôlego enquanto homem público.
En El Nacional un periodista cultural (español, claro aunque avecinado en el
país desde hace treinta años) arremete contra nuestro proyecto de Biblioteca
Ayacucho aduciendo los argumentos del Siglo XIX de Menéndez Pelayo:
que hay una unidad que presta la lengua y que por lo tanto sólo puede
encararse una colección donde estén los clásicos españoles. Hasta aquí es
simplemente un extemporáneo uso de una tesis vieja que los españoles ya no
aplican, ni di hecho nunca aplicaron: no existe ninguna biblioteca española
(Ribadeneyra, Clásicos Castellanos) que incorpore a los hispanoamericanos
en plano de igualdad con los castellanos y que junto a Bécquer publique a
Sarmiento. […] Aquí sale a luz el viejo y sólo embozado desprecio por las
antiguas colonias que sigue anidando en el pecho de los españoles y que sólo
los grandes espíritus (como Unamuno) fueron capaces de vencer para leer,
comentar y debatir con toda libertad y un mismo plano, lo peninsular y lo
hispanoamericano (RAMA, 2008, p. 52).

Rama defende o que foi sua maior obra em vida: a Biblioteca Ayacucho. Contrário às
posições de Menéndez Pelayo (gramático e historiador da literatura espanhola), Rama não
enxerga a cultura americana subordinada à história da Espanha e nem aceita totalmente que a
língua e a conquista espanholas sejam as chaves de leitura para a unidade latino-americana. E
escreve, como que se queixando, “que quinientos años de historia cultural no puedan
depararnos trescientos volúmenes calificados sería certificar la inferioridad de un pueblo y una
verdadera fatalidad histórica que lo condenaría por siempre a la esterilidad” (Ibid., p. 53).
Trata-se de interpretar a história cultural latino-americana em igualdade com a da
Europa e, assim, produzir um sentido contrário a essa fatalidade que condena o continente à
esterilidade. Rama, nesse sentido, dá-se o trabalho de tornar visível uma história que estaria
em constante movimento e que lhe permitiria enfrentar e pressionar, até a fímbria, o futuro
passado que, em primeira instância, paralisa.
A partir disso, lidou com inúmeras questões que o levam a pensar sobre o passado e o
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futuro da América Latina (que naquele momento eram submetidos às ditaduras), como também
o sentimento de nostalgia que o acomete. Todos esses pontos se conectam com a esperança de
definir e conceituar uma ideia de cultura para o espaço latino-americano. Preocupado com a
dimensão do futuro, Rama projeta a Biblioteca Ayacucho como instrumento de articulação entre
a história cultural latino-americana com as obras que a imaginam e a projetam no tempo.
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