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em que a analise que se segue faz referenda ao seu eonteudo. Palavras estrangeiras
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empregado pelo pr6prio autor para dar enfase a determinados termos.
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PREFAcIO A
NOVA EDI<;AO DE 2004

A OPORTUNIDADE de apresentar a nova edi<;ao de Entre Campos me vern
em boa hora para explicitar meus propasitos ao escreve-lo, bern como sublinhar
alguns de seus argumentos centrais a luz de desenvolvimentos posteriores a sua
primeira publica<;ao. Entre Campos sugere que podemos discernir tres processos
interligados mas contrastantes, os quais podem ser separados para esclarecer a
novidade com que atualmente as divis5es raciais sao tanto invocadas como
vivenciadas de formas distintas em varios lugares. Em primeiro lugar, precisamos
considerar a extensao e 0 carater da cultura de consumo em suas varias conex5es
pouco examinadas com a revolu<;ao cultural do fascismo. Em segundo lugar,
devemos examinar 0 impacto do genoma e da biotecnologia, e por fim, levar em
considera<;ao 0 golfo sempre crescente entre partes do nosso planeta, algumas
superdesenvolvidas e outras nem sempre em desenvolvimento. Estas dinamicas
moldam uma conjuntura histarica que muda os termos do discurso racial e transforma
o que esta em jogo em politica racial.

Espero que tenha ficado claro que 0 enfoque central formou-se a partir de
uma preocupa<;ao com a polftica do racismo, tornando-se com isso mais facil reunir
estas quest5es divergentes e examinar sua inter-rela<;ao. Afirmar a existencia de
urn problema de funda<;ao como aquele continua a despertar controversias. Muitos
irao contestar a ideia de que 0 racismo pode gerar uma forma particular de politica,
ou mesmo que ele pode de fato transformar os .processos politicos oficiais em algo
mais grosseiro, mais vicioso, hierarquico e predisposto a brutalidade. Emuito mais
provavel que as ortodoxias escolasticas considerem que 0 racismo deva ser
abordado como urn fenomeno pre ou pas-politico, preferindo dirigir sua aten<;ao as
profundezas da psicologia individual em lugar de quaisquer padr5es sociais, culturais
e histaricos. Assim, qualquer aspira<;ao a uma compreensao mais abrangente de
como funciona 0 racismo pode ser direcionada para preocupa<;5es mais estreitas
representadas pela necessidade de regular 0 comportamento racial. Isso, por seu
tumo, toma-se uma questao controversa, mas basicamente correta para a polftica
social bern intencionada.
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Diante de tais dificuldades, minha inten~ao original era me opor aos habitus
interpretativos de manter ra~a e polftica bem apartadas. Trabalhando de um angulo
que eu esperava fosse incomum, mundial, minha expectativa era investigar 0 fonnato
polftico e 0 carateI' da polftica negra no seculo vinte e for~ar 0 reconhecimento do
racismo como uma questao de polftica. Fiz isso ao identificar elementos de uma
genealogia da polftica racializada, a qual poderia ligar a hist6ria dos imperios europeus
e colOnias aos processos politicos representados nas metr6poles. Essa est6ria
contribui para uma contra-hist6ria maior da modemidade, a qual a compreende em
suas formas prontamente racializadas e tambem abarca os modos com que varias
gera~6es de intelectuais atlanticos negros - particularmente Frantz Fanon 
adaptaram a economia moral do anti-fascismo de meados do seculo a agenda
diferencial que se esbo~ou sob as diretrizes de "emancipa~ao", "ascensao", e
entao, "liberta~ao nacional". Esta hist6ria de contesta~ao acarreta pesadas demandas
conceituais para quaisquer leitores relutantes em vel' 0 racismo, 0 nacionalismo e 0

fascismo como parte de uma 6nica e complexa estrutura de solidariedade, sentimento
e pertencimento modernos. Vejo aquela forma~ao profundamente problematica
como associada a ecologia institucional distintiva dos Estados nacionais. Liga-se
as variedades de hierarquia reproduzidas POl' eles, assim como as fonnas de govemo
amistosas em rela~ao a ra~a que eles praticaram tanto em casa como no
estrangeiro. A aten~ao em rela~ao a isso culmina com a ideia de que os processos
excepcionais que associamos a hist6ria do fascismo representam algo como um
perigo universal e estao sempre muito mais pr6ximos do estado nonnal das coisas
do que gostarfamos de imaginal'.

Entre Campos explora a proposi~ao de que esta proximidade apresenta
perigos especiais para as comunidades polfticas do mundo atlantico negro, as quais
tem as suas pr6prias hist6rias especfficas em materia de conservadorismo
revolucionario, lideran~a carismatica, ultranacionalismo e vida social militarizada.
Esta enfase trouxe perplexidade para alguns leitores da primeira edi~ao. Minha
posi~ao basica era simples: 0 fato de as pessoas serem vitimas do terror racial nao
necessariamente as afasta da ideia corrosiva da identidade racial ou as inibe em
sua busca de pureza. As certezas proporcionadas pela ra~a podem ser abra~adas

como uma resposta a instabilidade e a ansiedade que as minorias experimentam na
condi~ao de sujeitos modemos e como objetos do poder racializado, do conhecimento
e da regulamenta~ao governamental. Assim como a for~a advinda da fantasia
confortante da hiper-similaridade e dos atrativos da inocencia incorrigivel, a qual
confere beneficios morais reais nestes dias, os atalhos da solidariedade
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proporcionados pela ra~a parecem especialmente atraentes apos os choques da
injusti~a e da vitimiza~ao.Emuito tentador imaginar que 0 fascismo e urn perigo
que pode afligir apenas os europeus e seus descendentes coloniais ou pretender
que se tomar enamorado do poder seja uma armadilha apenas para os poderosos
e privilegiados. Contudo, a busca daquela inocencia perene que envolve a renuncia
tanto da polftica como da etica tambem pode colher numa armadilha, confundir e
distrair os fracos e marginais. A propria experiencia da opressao pode seduzi-Ios a
acreditar que sejam imunes aos perigos e que precisam de fato dos atalhos da
solidariedade proporcionada pelos absolutos raciais e etnicos. Aqueles que sabem
melhor, podem mesmo se confundir em termos de concep~6es fascistas do corpo,
do eu e do mesmo sem compreender a sua origem. Estas sao algumas das graves
possibilidades que procurei identificar, e talvez corrigir. as perigos representados
pela grande fratemidade dos que buscam a pureza sao compreendidos aqui como
aspectos rotineiros de uma experiencia modema que nao podem ser confinados
pela ra~a, etnicidade ou cor.

Espero que a minha enfase fora de moda sobre 0 fascismo seja mais
compreensivel agora que as culturas do spin [manipula~ao de informa~6es],

branding [marcas de produtosJ, psy-ops [opera~6es psicologicas] e info-war
[guerra tecnologica] estao mais entrincheiradas e incontomaveis do que antes. as
fundamentalismos competidores, representados de urn lado pelo Neo-Liberalismo
com sua saturada cultura de consumo e de outro pelo niilismo militarizado e ascetico
dos Islamitas, estao encerrados naquilo que parece ser urn conflito perpetuo operando
em propor~6es globais sem precedentes. Compreender esta escolha enfraquecedora,
que se da em termos efetivos entre imperialismo de consumo e protofascismo
fundamentalista, requer aten~aoalonga revolu~ao polftica do seculo xx, a qual foi
perpetrada pelos fascistas ao interromperem a polftica precisarnente por meio da
sua enfase em rela~ao ara~a, ana~ao e ao povo. Sejam la quais forem os perigos
especiais que esta mudan~a de epoca agora apresenta para as minorias racializadas
e etnicas, M ainda urn segundo legado destrutivo, visivel em toda parte nos cultos
da juventude e do corpo, nos refinamentos tecnologicos do info-war, e sobretudo,
na nacionaliza~ao e racializa~ao gerais da cultura, polftica e historia que comp5em
o centro da vida social nos paises superdesenvolvidos.

Ha uma abordagem liberal, antiga e sem atrativos, sobre a topografia da
ideologia polftica modema que aponta para urn lugar onde os extremos da esquerda
e da direita convergem no sentido da aboli~ao totalitaria da democracia. Oponho-

I 13 I
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me a essa visao por ser simplista, mas minha leitura sombria da politica de ra~a e
na~ao do seculo XX me faz tender a aceitar que ela aponte para algo importante a
se beneficiar possivelmente de futuros trabalhos de pesquisa. Ha certamente
quest6es importantes levantadas pela dissolu~ao de no~6es fixas ou ultraintegradas
de Esquerda e de Direita, pelo quase dominio de taticas populistas e pelo retorno
de concep~6es mecanicas de solidariedade nas quais os seguidores de um projeto
politico comum se tornam tao semelhantes que se parecem com unidades
inteiramente intercambiiiveis programadas para preencher suas rniss6es raciais,
nacionais e etnicas. Diante da perda de orienta~ao gerada por esta confusao da
similitude com solidariedade, sugiro que se levarmos 0 racismo mais a serio do que
comumente, poderemos contribuir para iluminar os modos como sao engendradas
as interse~6es aparentes de esquerda e direita, de democracia e fascismo, e tambem
a maneira de evitar a sua repeti<;ao. Ofere<;o um conjunto maior de lealdades em
rela~ao a humanidade e a ideia de um mundo destituido de hierarquia racial. Estas
esperan~as proporcionam um meio alternativo de galvanizar a oposi<;ao para a
a~ao. Um outro mundo e possivel e ele nao e compativel com no~6es de diferen~a

racial advindas do seculo XVIII.
E preciso repetir que 0 significado de todas as ades6es a ra~a tem sido

alterado decisivamente por uma serie de outros desenvolvimentos. Eles ineluem 0

impacto das mudan~as cientificas e tecnol6gicas em varios campos e uma mudan~a
para novos tipos de cullura visual, as quais reencarnam as diferen~as raciais,
tornando-as significativas de um modo sem precedente numa nova escala global.
Nessas condi~6es, as especifica~6es derivadas dos Estados Unidos quanta ao que
acarreta 0 conflito racial estao sendo projetadas pelo mundo afora como resultados
nao-especfficos. Aquelas contingencias norte-americanas tornam-se largamente
compreendidas como intrinsecas as opera~6es gerais da divisao racial. Aqui
encontrarno-nos com outro problema substancial pendente do argumento que se
segue. Os Estados Unidos devem agora ser vistos como 0 centro global de politica
racial, uma fonte singular de c6digos e significados que dao vida a ra~a em outros
lugares, ou devem ser considerados tao somente como mais uma loca~ao p6s
colonial onde 0 saber tradicional em torno da ra~a , 0 absolutismo etnico, e a
segrega~ao governam as opera~6es de uma economia fraturada e de uma politica
publica falida? Como deveremos avaliar as hist6rias de ra~a dos Estados Unidos
em rela~ao aos exemplos tirados de outros lugares onde 0 racismo e a hierarquia
racial operam diferentemente? Sera que aquela versao de uma politica racializada
representa de algum modo 0 futuro de todas as pessoas na terra?

_______14_' -----il
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Eclaro, as pessoas nos Estados Unidos estiio muito mais propensas do que os
britiinicos a aceitar a "ra~a" como parte do funcionamento de sua cultura politica.
Posso mesmo concordar que os britanicos assim como outros europeus tern muito a
aprender com aquela aceita~ao da "ra~a", desde, e claro, que isto signifique urn
reconhecimento dos danos causados pelo racismo e nao se tome uma resigna~ao

cega em rela~ao aos efeitos da hierarquia racial. Em essencia, minha opiniao e que
o fato de se aceitar a proeminencia dos processos sociais e politicos, que os Estados
Unidos conhecem e tomam como urn fenomeno natural chamado "ra~a", nao contribui
em nada para se lidar com as multiplas mistifica~6es moldadas pelo racismo na
culturapolitica daquele pais ou de qualquer outro. Deixe-me ser claro. Minha discussao
sobre a cultura popular negra nos Estados Unidos nao deve ser lida como se eu
estivesse condenando os afro-americanos como "essencialistas". Isto nao fazia parte
do meu argumento e embora eu resida nos Estados Unidos, 0 seu apego a identidade
racial e urn assunto intemo deles, como eles pr6prios nao deixaram as vezes de me
lembrar. Estou preparado, porem, para considerar 0 que esta em jogo agora nesse
seu processo de ser e tomar-se americanos. Gostaria de desejar 0 melhor das sortes
a quem quer que aspire aquele modo de pertencimento patri6tico, ou que queira
assegurar urn lugar seu no seio nutriente da comunidade nacional dos Estados Unidos
p6s-11-9. A sua decisao hist6rica tera efeitos importantes para alem do seu territ6rio.
Arrisca-se com isso a reduzir 0 debate sobre a politica racial a uma briga de fall111ia
e a urn romance de familia. 0 resultado dessas delibera~6es e ainda mais urgente
agora do que na epoca em que Entre Campos foi escrito.

Pode bern ser que a guerra ao terror e a resultante "colisao de civiliza~6es"

acabe exigindo urn comprometimento apaixonado e total por parte das minorias
raciais daquela na~ao em rela~ao a urn modo de domina~ao imperial e consciente
pelos Estados Unidos. Contudo, a tradi~ao do pensamento dissidente com a qual
construf os argumentos que se seguem exige algo mais dos afro-americanos do
que continuidade de seus esfor~os sequiosos de enxergar 0 mundo dividido por
entre as fendas de seu Estado nacional recem-fortificado. Pode mesmo ser que se
pe~a a eles para compreender diferentemente a "ra~a" e suas 16gicas politicas
distintas como resultado das demandas de uma perspectiva planetaria re-configurada
pela vontade de seguran~a ou mesmo invulnerabilidade, assim como pela
unipolaridade e poder militar abrangente. Os negros dos Estados Unidos certamente
terao de responder a re-divisao politica do mundo dada pelo seu presidente, enquanto
devem estar cientes de que quaisquer reticencias serao interpretadas pela imprensa,
governo e personagens patri6ticos como uma forma de trai~ao.

15 I
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Neste contexto, considero bem-vinda a chance de enfatizar que nunca foi
minha inten~ao ignorar os inegaveis sofrimentos dos negros dos Estados Unidos
nas maos da supremacia branca, mas sim dizer claramente a eles e a forma~ao

emergente de europeus negros, que nao deverfamos nos esquecer que e nossa
responsabilidade historica agirmos em solidariedade com os movimentos pos
coloniais porjusti~a e direitos humanos, os quais estao florescendo a partir do "sui"
global e compondo uma nova rede planetaria em busca de uma democracia mais
completa do que aquela apresentada anteriormente em formas codificadas de cor.

Gostaria de pensar que ao inves de fazer proclama~oes faceis em tomo da
simples totalidade da cultura afro-americana, que, alias, tanto deu ao mundo, eu
me empenhei em articular essa grande tradi~ao as formas problematicas com que
ela tem sido mercadorizada e exportada para 0 resto do mundo, ou seja, como um
efeito e vetor de um novo imperio que permanece profundamente ligado a no~oes

racializadas de poder, ordem, justi~a, e atribui~oes de direito. Antes de concluir
este topico, quero sublinhar que 0 conceito de "ra~a" que circula atualmente nos
compendios politicos afro-americanos contemporaneos nao se refere a mesma
experiencia de injuria e de dissimula~ao descrita, ha mais de um seculo, por DuBois
sob 0 signo da "ra~a". Algumas reflexoes sobre 0 lugar da ra~a nas rela~oes de
classe pos-industrial podem ser usadas produtivamente para afiar este argumento.
Entre Campos afirma que as comunidades negras do mundo superdesenvolvido
tomam-se mais intemamente divididas e apartadas por uma crescente desigualdade,
e seus membros mais privilegiados (que e muito mais provavel que estejam a
competir economicamente com os brancos) desenvolvem interesses economicos
e politicos distintos daqueles do negro pobre de quem, porem, eles dependem para
encontrar 0 seu sentido definidor do grupo racial como um todo. Tendem, portanto,
mais do que os pobres, a investir numa solidariedade racial barata e em causas
nacionalistas vazias no exato momenta em que 0 mundo pode ser percebido como
ja distanciado do alcance daqueles pronunciamentos ocos.

Outras questoes podem ser ligadas a este problema historico. A primeira e
o vocabulario surrado e controvertido atraves do qual os problemas de ra~a se
tomam aparentes para nos. Entre Campos oferece, em termos provis6rios, uma
constela~ao alternativa de conceitos: raciologia, nanopolitica, infra-humanidade,
humanismo planetario que, conforme minhas esperan~as, contribuiria para por a
discussao num outro patamar e para acelerar a desnaturaliza~ao da "ra~a", 0 que
ainda acredito ser uma tarefa de urgencia. Minha opiniao e que esta mudan~a de
orienta~ao e necessaria porque a politica de ra~a parece realizar crescentes

_16 1



PAUL GILROY I

investimentos no poder do corpo, os quais estao numa propor9ao inversa a sua
relevancia. Ao chamar aten9ao para isso, minha inten9ao nao era trazer 0 impacto
da revolu9ao biotecnol6gica em apoio de alguma assertiva ingenua e deslocada
sobre 0 progresso social e cientffico em dire9ao a uma condi9ao de inexistencia de
ra9a. Ao contnirio, embora a condi9ao de inexistencia de ra9a me atraia, temo que
o impacto da biotecnologia sobre 0 carater dos processos sociais e econ6micos
possa ser bern mais extenso do que isso, e como ja observei, acredito que novas
hierarquias e conflitos acabem sendo criados, fazendo com que 0 mero ordenamento
racial do mundo pare9a insfpido em compara9ao.

Afora estes problemas hist6ricos e conceituais, Entre Campos procurou
devolver urn sentimento ut6pico as discussoes de ra9a e polftica. Defende-se aqui
urn retorno a pr6pria entona9ao de meados do seculo XX referente aquilo que
designamos de momenta dos direitos humanos ou da UNESCO. Sejam quais forem
os problemas que possam ser percebidos na cumplicidade daquele argumento anti
racista com 0 poder excludente da Guerra Fria, 0 pensamento liberal tinha a
virtude conspfcua de tirar a luta contra a ra9a do futuro e traze-Ia para 0 presente.
Aquele e 0 gesto arriscado que Entre Campos vern convida-los a repetir.
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A primeira vista pode parecer estranho que a visao do anti-semita cleva estar
relacionada ado negrof6bico. Foi meu professor de filosofia, nascido nas Antilhas,
quem urn dia me lembrou disso: "Sempre que olivir alguem agredir 0 judeu. preste
aten~ao, porque ele esta falando a seu respeito". E descobri que ele estava
universalmente certo - com isso quis dizer que eu era atingido em meu corpo e meu
cora~ao por aquila que se fazia ao meu irmao. Mais tarde percebi que ele queria dizer
de urn modo bern simples que urn anti-semita einevitavelmente urn anti-negro.

Frantz Fanon

as tempos modemos que W. E. B. Du Bois uma vez identificou como 0

seculo da linha de cor ja se foi. A hierarquia racial ainda esta conosco. Com esse
enigma em perspectiva, este livro !rata de algumas das continuas tens6es associadas
com a constitui~ao de comunidades polfticas numa forma racializada. as padr6es
de conflito ligados a consolida~ao das linhas de cullum em lugar de linhas de cor
sao tambem considerados, com uma preocupa~ao especffica em rela~ao as
opera~6es de poder que, gra~as as ideias de "ra~a", tornaram-se entrela~ados

com aquelas tentativas vas e err6neas de delinear e subdividir a humanidade.
Entre Campos deveria ser lido como uma contribui~ao cautelosa em rela~ao

a uma outra tarefa que muitas vezes parece impossivel e equivocada. Isto envolve
o trabalho lento de tomar as mentalidades negras europeias preparadas para os
riscos do seculo XXI. Essa obriga~ao grandiloqiiente mas, enfim, provinciana,
complementa-se com uma certa invoca~ao do anseio transit6rio daquilo que
provavelmente deveriamos denominar de "humanismo planetario". as elementos
daquele estado da mente indefinivel, aliados as hist6rias transnegras, nao-raciais,
sao imaginados aqui de urn ponto de vista afirmativamente cosmopolita que desafia
a versao desses temas tal como tern sido apresentados no presente por ocultistas,
misticos e te6ricos da conspira~ao. A paz perpetua esta fora de cogita~ao sob as
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atuais circunstancias; contudo, a diferen~a racial oferece um teste novo e oportuno
para 0 carater democratico de toda a imagina~ao cosmopolita nos tempos de hoje.

Vejo-me obrigado a reconhecer uma motiva~ao pessoal nesta aten~ao 11
re1a~ao entre "ra~a" e fascismo. Nasci em 1956, 0 ana da insensatez britanica em
Suez e do levante hungaro contra a tirania sovietica. Minhas primeiras e reais
apreens5es geopoliticas aconteceram numa manha fatfdica em 1962 quando comecei
a chorar sobre 0 meu prato de cereais por pensar que 0 mundo iria se acabar numa
bola de fogo nuclear antes que eu pudesse voltar da escola para casa. Naque1e
momenta eu era, como entao pensei, exatamente da mesma idade da Guerra Fria.
o severo racionamento de alimentos havia terminado na Gra-Bretanha naquela
epoca, mas perduravam as sombras lan~adas pela guerra e pela promessa nao
cumprida de um Estado de bem-estar abrangente que se seguiu a ela.

Na infancia podiamos ainda ver onde as bombas haviam caido. Minha propria
memoria me diz que eu era uma crian~a militarista, mas isto deve ter sido uma
afli~ao de toda uma gera~ao. Passei certamente a maior parte da minha infancia
revivendo as glorias de II Guerra Mundial. Os arborizados limites ao norte de
Londres propiciavam os campos de batalha pelos quais eu fazia minhas tropas
marchar e, em minha imagina~ao, al~ava voo com as aeronaves de combate da
Gra-Bretanha. Preferiamos esses jogos a outros passatempos alternativos como 0

de caubois e indios porque nos deliciavamos com 0 fato de que 0 certo estava
sempre do nosso lado. Os nossos inimigos sem rosto e imperdoaveis eram os
nazistas de Hitler e, inspirados pelo que liamos em gibis como Eagle e SWIft, assim
como pelo material mais forte que se encontrava em lugares como a barbearia,
nos os pilMvamos e trucidavamos onde quer que fosse possivel localiza-los: em
parques, jardins e terrenos baldios, ou nos abrigos anti-aereos abandonados que
eram desenterrados it nossa volta. Talvez isso possa parecer uma atividade excentrica
para um menino negro, mas era algo no todo visto como sem problemas. Jamais
um amiguinho branco nessas brincadeiras questionou 0 nosso direito - nos, ainda
nao tornados pos-coloniais - de brincar daquele jogo.

Sabia desde a mais tenra idade que funcionarios das fndias Ocidentais e de
outras coli'inias haviam participado bravamente da guerra contra 0 nazismo. Eu
admirava e observava os retratos de meu tio e minha tia em seus uniforrnes dos
tempos de guerra que pendiam como uma reliquia num canto de sua sala de visitas.
Sabia que ele havia tripulado um aviao de bombardeio, mas era mais provavel que
minha percep~ao do potencial romantico a envolver aquela historia heroica fosse
melhor preenchida pelo Capitao W. E. Johns e sua pena. Os detalhes do conflito
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em si mesmo nao complicavam essa percep9ao. Eu nao ousava perguntar muito a
esses reais veteranos sobre 0 que as suas guerras haviam acarretado. Quase nao
se conversava com crian9as sobre aqueles tempos.

Li pilhas de literatura acumuladas por meus pais sobre a guerra, as suas
causas, 0 seu desenvolvimento e suas conseqiiencias. Fiz isso, nao para brincar
melhor de guerra, mas por sentir uma obriga9ao de saber. 0 conhecimento sobre
aquela guerra e seus horrores era central em rela9ao a urn acordo impronunciado
que fizeramos com 0 mundo adulto. A mem6ria do conflito era urn dos primeiros
lugares onde as margens da infancia podiam ser detectadas. Ap6s esses estudos,
em geral realizados em segredo, tive confian9a, com aquele jeito impetuoso de
alguem aos dez anos de idade, de que havia compreendido 0 que acontecera.
Lembro-me de ter ficado especialmente perplexo quando num final de semana,
durante uma cantinhada de historiador atraves das areas desoladas e destruidas
pelos bombardeios as margens do rio, meu pai e eu encontramos a insignia da
Uniao Britiinica dos Fascistas - urn jacto de luz dentro dum circulo - pintada
cuidadosamente num muro, lado a lado com a entao tradicional injun9ao de Mantenha
a Bretanha Branca. Perguntei a ele: os fascistas nao eram 0 mesmo que os nazistas?
o que eles estavam fazendo aqui? Eles ainda estavam por perto? Como eles
podiam ser ingleses? Como pessoas inglesas podiam ser fascistas? Sera que 0

seu estimulante jacto de luz era da mesma especie da odiosa, mas fascinante
suastica?

o empenho de meu pai em me tranqiiilizar sobre tudo isso nao me convenceu.
Naquela epoca eu me sentia meio em desvantagem quando outras crian9as
recontavam com orgulho as peripecias de seus pais nos tempo da guerra. Quando
a guerra foi deciarada, meu pai entao urn estudante de vinte anos de idade decidiu
por aprova um outro caminho. Ap6s afirrnar que nenhum governo poderia compeli
10 a matar um outro ser humano, tornou-se um opositor consciente, assumindo
varios tipos de trabalho de guerra sem nenhum brilho e que 0 tornaram vulneravel
ao 6dio e ressentimento de muitos. Sua postura baseada em principios foi
interpretada como covardia, tendo ele sido inforrnalmente punido por isso. Por fim,
ele e eu vislumbramos numa caixa empoeirada de vidro no andar superior do Museu
de Guerra Imperial, um distintivo de identidade funcional tal como aquele que ele .
havia usado enquanto vistoriava predios atingidos por bombas em busca de
evidencias de ataque quimico. Naquele momento eu me confundi ao sentir que
esse distintivo se comparava pobremente com os capacetes, punhais e balas alemas,
que eram os trofeus de maior prestigio na economia simb6lica da recorda9ao.
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Minha mae, em todo caso mais jovem, tambern nao me satisfazia como uma fonte
de saberes sobre a guerra. Ecerto que 0 conflito havia sido registrado naquilo que
era entao a Guiana Britauica. Embora ali houvesse circulado a ideia de que a
vitoria alema significaria 0 restabelecimento da escravidao, ao mesmo tempo em
que 0 cine-jomal transmitia a propaganda imperial, a guerra nao havia sido central
na vida dela antes da emigra~ao.

o mundo da minha infilncia incluia 0 misterio incompreensivel do genocidio
nazista. Eu me voltava para isso compulsivamente como se fosse urn dente mole
dolorido. Isso parecia ser 0 fulcro da guerra, e seus sobreviventes estavam todos ii
nossa volta. Suas tatuagens me intrigavam. Seus filhos eram nossos amigos de
escola e de folguedos. Foram eles que aconselharam nossa familia sem carro a
nao incorrer nos prazeres do transporte em volkswagens e que nos introduziram
no fino deleite de urn bolo de sementes de papoula. Tambem ficava claro que
algumas familias judias haviam aberto suas casas aos estudantes das Indias
Ocidentais que devido a barreira de cor haviam sido impedidos de firmar contratos
de imoveis de aluguel comercialmente rentaveis. Lutei com a percep~ao de que 0

seu sofrimento estava de algum modo conectado com as ideias de "ra~a" que
constrangiam meu proprio mundo com a amea~a de violencia. Michael Franks,
meu amigo de escola que vestia urn xale de ora~ao sob as roupas, apesar do
ridiculo que caia sobre ele quando nos trocavamos para a aula de educa~ao ffsica,
era especialmente critico em seus diagnosticos do anti-semitismo fortuito de alguns
dos nossos professores - todos eles, e claro, haviam se distinguido nos negocios
viris e reais da guerra contra os alemaes do mal.

Sei agora que essas contradi~oes constituiram os primeiros quebra-cabe~as

dos quais deri YOU este projeto. Foram complementados e refinados quando,
enquanto parte da nova base de representa~ao da midia global em favor das lutas
pelos direitos civis da America negra, vimos a sUllstica familiar tremulando
novamente: desta vez ao lade das bandeiras dos confederados e das cruzes
incendiadas do segregacionismo afirmativo, nao obstante 0 seu declinio. Este
tambern foi urn desafio interpretativo. Que "teoria" da diferen~a racial, do
preconceito racial, poderia explicar esses padroes transculturais de identifica~ao?

Os delinqiientes juvenis que me aterrorizavam na infilncia e seus sucessores, os
skinheads, que me perseguiam durante minha adolescencia, nao invocavam 0

nome ou a causa de Hitler. Fazer enta~ algo assim teria significado uma trai~ao

impensavel as compactas identidades inglesas, celebradas e defendidas par eles
contra as invasoes estrangeiras. Eles falavam e agiam em nome de urn outro
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nacionalismo beligerante, mas foi apenas mais tarde na decada de 1970 que as
condi~6es mudaram e urn novo canto skinhead - 0 "Sieg heil" - tomou as suas
esperan~as unanimistas explfcitas quando nao claras par inteiro. Naquela epoca a
paisagem cosmopolita da minha inffincia londrina havia se expandido para incluir
urn numero substancial de refugiados e exilados sul-africanos, cujas estorias de
ativismo anti-racista causaram novas reviravoltas em minha desconcertante
compreensao da raciologia. Em que sentido, pensavamos, Hendrik Verwoerd era
urn fascista? Enquanto aquela pergunta permaneceu sem resposta em minha mente
de adolescente, a energia nacional extema do poder negro e 0 momentum da
contra-cultura de finais dos anos 1960 desferiam uma vez mais de urn modo ruidoso
e plausfvel a acusa~ao de fascismo, dessa vez contra 0 imperialismo americano e
a sua politica intema.

As batalhas polfticas sobre 0 significado dos neofascistas locais e sua
ideologia ultranacionalista irromperam de novo no movimento anti-racista de massa
dos anos 1970. Parece algo extraordinario agora, mas a oposi~ao a eles dividia-se
profundamente devido aos desacordos sobre 0 lugar da "ra~a" em seu pensamento.
Para tomar as coisas ainda piores, 0 populismo daquilo que afinal de contas era
uma liga anti-nazista parecia negligenciar 0 racismo rotineiro do Estado britanico e
seus organismos institucionais: policia, moradia e educa~ao. Essa interven~ao

imaginativa rompeu com 0 la~o potencial entre os jovens da Europa e 0 movimento
racista de massa. Os neofascistas foram relegados para as margens, mas agora
eles estao em marcha de novo pela Europa. Fora de suas fortifica~6es, 0

irracionalismo autoritario, 0 militarismo e 0 genocfdio tomaram-se parte do modo
como as pessoas em desespero respondem ao impacto destrutivo da globaliza~ao

em suas vidas.
Enquanto a memoria viva se extingue, a ideia de uma guerra justa anti

nazista tern sido recobrada, comemorada e disputada, mas precisamos fazer
perguntas duras e desconfortaveis sobre as formas que esta comemora~ao assume.
Sera que e a presen~a de nao-brancos - caribenhos, afro-americanos e outros
combatentes coloniais - que esta sendo apagada das narrativas heroicas que sao
produzidas nesta epoca, a era das apologias e repara~6es retroativas? Antes que
essa memoria morra, precisamos inquirir sobre 0 impacto que a guerra contra 0

fascismo e 0 pensamento de ra~a nazista teve sobre 0 modo como os intelectuais
negros compreenderam a si mesmo, sua condi~ao e 0 destino da cultura e da
civiliza~ao ocidental. Que papel as suas estorias deveriam ter se pudessemos
escrever uma historia diferente desse periodo, uma hist6ria em que a eles se
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permitisse constar na mesma moldura do heroismo anti-nazista oficial? Este !ivro
nao e ainda essa hist6ria, mas espero que seja uma parte da sua pre-condi~ao.

Mais importante ainda, que lugar a hist6ria e a mem6ria dos conflitos passados
com 0 fascismo deveria ter no engendramento de principios eticos minimos que
poderiam constituir as bases para um multiculturalismo significativo? A resposta a
essa questao nos conduz a um confronto inicial com a ideia de "ra~a" e as teorias
raciol6gicas que emergiram a partir dela.

Portanto, .0 de uma maneira indireta que este ensaio procura !idar com as
press5es e demandas da vida politica e social multicultural onde, conforme afirmo,
a velha e modema ideia de "ra~a" nao pode ter nenhum lugar eticamente defensavel.
Se essa linha de pensamento soa familiar em demasia, .0 preciso notar que ela
conclui, embora nao possa completar, a considera~ao cntica do naciona!ismo e
seus modos de pertencimento realizada em alguns de meus trabalhos anteriores.
Desta vez a inten~ao e esclarecer e dar curso a discussao das hist6rias interculturais
feita anteriormente de uma forma provis6ria. Os interesses ja de longa data tiveram
de se combinar com prioridades mais urgentes. Sua transforma~ao se deu em
especial devido as minhas apreens5es sobre a crescente ausencia das considera~5es

eticas naquilo que costumava ser denominado de a~ao e pensamento anti-racista.
A revitaliza~ao das sensibilidades eticas nesta area exige que nos afastemos do
vocabulano embaciado do anti-racismo, retendo ao mesmo tempo muitas das suas
esperan~as.

Este entrela~amento de preocupa~5es e parte da resposta que se tenta
oferecer adiante aos sentimentos e estilos autoritarios e anti-democraticos que se
sucederam no ultranacionalismo do seculo XX. Estou preparado para aceitar que
eles tenham figurado mesmo em culturas politicas negras constituidas no momento
em que as pessoas vitimizadas p5em-se em marcha em busca de repara~ao,

cidadania e autonomia. Foi com muita freqtiencia nesse seculo que essas pessoas
encontraram apenas 0 mais raso conforto e uma distra~ao passageira no mesmo
repert6rio de poder que produziu os seus sofrimentos em primeiro lugar. Meu
desagrado permanente em rela~ao aos absolutismos etnicos que ofereceram rapidas
fix~5es etnicas e pseudo-solidariedades baratas como um balsamo inadequado
para a dor real, significa que eu nao considero 0 contato com a diferen~a cultural
somente como uma forma de perda. As suas intera~5es inevitaveis nao sao
abordadas aqui nos termos do risco elementar em que cada identidade discreta e
lacrada .0 supostamente colocada pelas exigencias destrutivas da relat;Go

"transetnica" ilegitima. Tomo de emprestimo esse termo cntico do trabalho do
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escritor martinicano Edouard Glissant. 0 uso criativo deste termo por ele suscita
uma preocupa~ao com 0 que se argumentou acima juntamente com 0 interesse
critico em abordagens comparativas e interconectadas da hist6ria e da cultura e
tarnbem a aten~ao naquilo que tern sido relacionado em ambos os sentidos da palavra:
parentesco e narrativa. A abordagem da questao da rela~ao dentro deste espirito
requer uma dnistica ruptura com todas as obriga~6es atualmente em moda em sua
celebra~ao da incomensurabilidade e da torcida pela identidade absoluta. 0 lugar
preeminente das culturas negras nas festividades brilhantes que se tern preparado
para acompanhar as fases recentes da globaliza~ao do capital e da consolida~ao do
consumismo nao e para mim uma surpresa ou uma fonte de alegria genufna. Minha
opiniao e que este triunfo aparente claramente exibe padr6es originanos do fascismo
europeu, permanecendo manchado pelas mesmas ambigiiidades, em especial quando
se invoca a "ra~a". Sugiro nao apenas que essas forma~6es precisam ser
reconhecidas como tendo sido marcadas pelas suas origens assustadoras na
estetiza~ao e espetaculariza~ao que substituiu a polftica com fantasias mais faceis e
unanimistas, mas tambem que elas retem 0 poder de destrui~ao de qualquer
possibilidade de mutualidade humana e democracia cosmopolita.

Este interesse nos legados latentes, e raramente reconhecidos da grande
revolu~ao cultural do fascismo constitui urn tema maior no que se segue. Eapenas
urn exemplo de como 0 argumento abaixo se dirige para diversos problemas polfticos
de ordem mais geral, nao associados comumente com as teorias criticas de "ra~a".

Oponho-me a relutancia em yoga de fazer face as diferen~as fundamentais
demarcadas na cultura e hist6ria ocidental pela emergencia e entrincheiramento
do poder biopolftico enquanto meio e tecnica de adrninistra~ao da vida de popula~6es,

Estados e sociedades. Sugiro que esta recusa pemiciosa tern estado associada de
perto com uma resistencia igualmente problematica a qualquer insinua~ao de que
deve haver liga~6es entre aqueles desenvolvimentos modemos caracteristicos e a
prioridade fundamental investida na ideia de "ra~a" ao longo do mesmo perfodo.
Ao desafiar as respostas negativas que desconsiderariam a for~a completa e
constitutiva das divis6es raciais, meu intento foi conferir urn valor maior as hist6rias
cosmopolitas e as experiencias transculturais de modo que as aspira~6es iluministas
pudessem acabar se transformando no sentido de uma maior penetra~aoe, portanto,
de uma autoridade maior. Meu ponto de vista fundamental e que a promessa do
seu acabamento em alegres formas nao eurocentricas apenas pode ser vislumbrada
ap6s percorrermos as hist6rias de extremidade associadas com os raciocfnios brutais
da raciologia.
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Este ensaio divide-se em tres se~6es sobrepostas. A primeira parte lida com
as abstra~6es-chave, "ra~a", pertencimento e identidade, que organizam 0

argumento como um todo. 0 tom aqui e ut6pico, mas isto nao deveria encobrir os
seus prop6sitos pniticos. Parte-se da ideia de que 0 detenninismo genetico e as
lutas nanopolfticas da era biotech transformaram 0 significado da diferen~a racial.
Esta nova situa~ao exige uma critica renovada do pensamento de ra~a. Tambem
requer recursos eticos que possam ser tirados de hist6rias de sofrimento,
especialmente da mem6ria da guerra de 39-45, reconceitualizadas numa escala
distinta. Os modos de pertencimento articulados atraves de apelos ao poder do
territ6rio soberano, e aos la~os das culturas exclusivas de raiz, sao contrastados
com as diferentes solidariedades translocais que tem sido constituidas pela dispersao
e pelo estranhamento da diaspora.

Na Parte II, a aten~ao se volta para os aspectos culturais da revolu~ao

fascista. Para come~ar, pede-se ao leitor que considere alguns dos seus tra~os

perturbadores no presente, e em segundo lugar, que veja onde e como eles
penetraram nas culturas atlanticas negras em seu movimento rumo aglobaliza~ao.

Esta ordem comercial e politica e cada vez menos sensivel aos c6digos raciais de
tempos passados, tendo inesperadamente investido 0 corpo negro de um novo
prestigio. As culturas atlanticas negras nao estao sendo especificadas em termos
de uma avalia~ao rispida e negativa; de fato, as suas formas vemaculares tem
proporcionado uma oposi~ao alegre, jocosa e plebeia que 0 fascismo nao pode
subordinar. Meu ponto de vista e outro: se 0 ultranacionalismo, 0 fratemalismo e 0

militarismo podem se incrustar de um modo nao identificavel entre os descendentes
de escravos, eles podem penetrar em qualquer lugar. A vitimiza~ao passada nao
garante nenhuma prote~ao contra a atra~ao da uniformidade automatica pre-politica.

A Parte III investiga os componentes de uma resposta cosmopolita aos
continuos riscos do pensamento de ra~a. Argumenta-se aqui que as teorias ocultas,
militaristas e essencialistas da diferen~a racial que sao tao populares na atualidade
deveriam ser vistas como sintomas de uma perda da certeza sobre a "ra~a". 0 seu
poderoso apelo pode ser repudiado tao somente se quebrarmos 0 pulso restritivo
da hist6ria nacionalista e de seu passado congelado sobre as nossas imagina~6es

polfticas. Apenas assim poderemos nos reorientar para 0 futuro.
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NACIONALISMO EHUMANISMO

Como a ra,a nao e uma mera palavra, mas uma
coisa orgiinica viva, segue-se como urn fato 16gico que
ela nunca permanece estaciomiria; ela se enohrece ou
degenera, desenvolve-se nesta ou naquela dire,ao e
permite 0 declfnio desta ou daquela qualidade. Isto euma
lei de toda vida individual. Mas a firme uniao nacional e
o meio mais segura de prote,ao contra 0 descaminho:
significa a mem6ria comum, a esperan,a comum, 0

sustento intelectual comum; fixa com firmeza 0 la,o de
sangue existente enos incita a toma-Io sempre mais
pr6ximo.

HOUSTON STEWART CHAMBERLAIN
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A CRISE DA "RAGA" E DA RACIOLOGIA

Na verdade, este e0 caso em que a organiza~ao social e politicahumana eumreflexo
do nossa ser biologico, pais, afloal de contas, nos somas objetos materiais bio16gicos
que se desenvolvem sob a influencia da intera~ao de nossos genes com 0 mundo
extemo. Nao edecerto 0 caso da nossa biologia ser irrelevante para a organiza~ao

social. A questao e: que parte da nossa biologia erelevante?

RlCHARDLEWONTIN

Villa revolw;:ao genufna de valores significa afinal que as nossas lealdades devem
lorna-se ecumenicas em vez de seccionais. Tocla na<;ao cleve agora desenvolver
uma lealdade sobrepujante em rela<;ao ahumanidade como urn todo para preservar
o melhor de suas sociedades individuais.

MARTIN LUTHER KING; JR.

EIMPossivEL negar que estamos vivendo uma profunda transfonna<;ao na
maneira pela qual a ideia de "ra<;a" eentendida e praticada.. Subjacente a isso, ha
outro problema, possivelmente mais profundo, que surge da mudan<;a nos
mecanismos que governam como as diferen<;as raciais sao vistas, como elas
aparecem para nos e incitam identidades especificas. Em conjunto, estas condi<;6es
historicas abriram rachaduras na pratica de "ra<;a", criando uma crise para a
raciologia, 0 saber que conduz as realidades virtuais de "ra<;a" a uma vida funesta
e destrutiva.

Quaisquer oportunidades para uma mudan<;a positiva que surja desta crise
acabam circunscritas pelos efeitos duradouros de catastrofes passadas. A raciologia
saturou os discursos nos quais circula. Nao pode ser prontamente resignificada ou
dessignificada, e imaginar que seus sentidos perigosos possam ser rearticulados
com facilidade em fonnas benignas e democr:iticas seria exagerar 0 poder de
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interesses de teor critico e oposicionista. Em contraste, os atos criativos envolvidos
na destrui~ao da raciologia e na transcendencia da "ra~a" sao mais do que
garantidos pela meta da democracia autentica, conforme eles apontam. A vontade
politica de liberar a humanidade do pensamento racial deve ser complementada
por raz5es hist6ricas precisas de por que essas tentativas valem a pena. A primeira
tarefa e sugerir que a morte da "ra~a" nao e algo que deva ser temido. Este pode
ser mesmo um argumento dificil de se impor. Por um lado, os beneficiarios da
hierarquia racial nao querem abrir mao de seus privilegios. De outro lado, as pessoas
que tem sido subordinadas pelo pensamento racial e suas estruturas sociais distintivas
(nem todas sao claramente codificadas pela cor) vem empregando ha seculos os
conceitos e as categorias de seus dominantes, proprietarios e perseguidores para
resistir ao destino que a "ra~a" Ihes reservou e dissentir do valor infimo conferido
as suas vidas. Sob as mais dificeis condi~5es e com base em materiais imperfeitos.
que eles com toda certeza nao escolheriam caso tivessem tido a possibilidade de
escolher, esses grupos oprimidos construiram tradi~5es complexas de politica, etica,
identidade e cultura. A consagra~ao da "ra~a" colocou essas tradi~5es a margem
das hist6rias oficiais da modernidade, relegando-as aos espa~os atrasados do primitivo
e do pre-politico. Elas envolveram constru~5es elaboradas e improvisadas, cuja
fun~ao primaria e a de amortecer as injurias e desviar-se delas. Porem, elas foram
bem alem da simples garantia de prote~ao, invertendo as polaridades do insulto,
brutalidade e desprezo no sentido da sua transforma~ao inesperada em importantes
fontes de solidariedade, alegria e for~a coletiva. Quando as ideias de particularidade
racial sao invertidas nesses moldes defensivos, constituindo-se em fontes de orgulho
em vez de vergonha e humilha~ao, toma-se diffcil renunciar a elas. Para muitas
popula~5es racializadas, a "ra~a" e as identidades de oposi~ao duramente batalhadas.
que nela se ap6iam, nao devem ser abandonadas facil ou prematuramente.

Esses grupos terao de ser persuadidos com muito cuidado de que hi algo
valioso a ser ganho com a renuncia deliberada da "ra~a" como base para um
sentimento de pertencimento mutuo e para a a~ao em comum. E preciso que
sejam reassegurados de que os gestos dramaticos decorrentes de uma oposi~ao a
pratica racial podem ser realizados sem violar as preciosas formas de solidatiedade
e comunidade que tem sido criadas em razao de sua prolongada subordina~ao de
acordo com as linhas raciais. A ideia de que a a~ao contra as hierarquias raciais
pode prosseguir mais efetivamente quando expurgada de qualquer respcito
duradouro a ideia da "ra~a" e uma das cartadas mais persuasivas nesta questao
politica e etica.

r
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Historiadores, sociologos e teoricos da polftica nem sempre perceberam 0

significado dessas contra-culturas modemas, por vezes escondidas, formadas em
experiencias longas e brutais de subordina~ao racializada atraves da escravidao e
do colonialismo. As tradi~6es menores e dissidentes que tern se constituido contra
as disparidades em meio ao sofrimento e as espolia~6es sao subestimadas pelos
ignorantes e indiferentes, assim como por aqueles que Ihes sao ativamente hostis.
Alguns principiantes, que decerto deveriam conhecer urn pouco mais, ate mesmo
rejeitaram e desprezaram essas forma~6es como pouco respeitaveis, nobres ou
puras. De qualquer maneira, as culturas vernaculares e os movimentos sociais
obstinados, construidos com base em suas for~as e tMicas, contribuiram enquanto
importantes fontes morais e polfticas para as batalhas modemas em busca de
liberdade, democracia e justi~a.' A influencia poderosa dessas culturas e
movimentos imprimiu sua marca numa cultura popular crescentemente globalizada.
Originalmente ajustadas pela situa~ao aflitiva da escravidao racial, essas culturas
dissidentes mantiveram-se fortes e flexiveis ate muito tempo depois das formalidades
da emancipa~ao, mas como agora estao em declinio, suas perspectivas nao podem
ser boas. Elas tern sido transformadas a ponto de ja se tomarem irreconhecfveis
pelos efeitos desiguais da globaliza~ao e do comercio planetario da negritude.

Quanto se reconhece 0 perigo representado por este declinio historico, a
defesa de interesses comuns tern muitas vezes mobilizado a fantasia de uma cultura
congelada, de urn desenvolvimento cultural estagnado. A particularidade pode ser
mantida e interesses comuns protegidos se forem fixados em sua postura mais
autentica e gloriosa de resistencia. Essa resposta compreensivel, mas inadequada
a perspectiva de perda da identidade, reduz as tradi~6es culturais ao simples
processo de repeti~ao invariavel. Com isso, contribui-se para assegurar no~6es

profundamente conservadoras que proporcionam urn verdadeiro conforto em
tempos funestos, mas que nao fazem justi~a a firmeza e as habilidades improvisadas
dos escravos e de seus descendentes combativos, ou a complexidade da vida cultural
contemporanea.

Precisamos entender 0 apelo da ideia de tradi~ao neste contexto. Quando
por isto se entende urn pouco mais do que uma lista fechada de regras rigidas que
podem ser aplicadas conscientemente sem interpreta~ao ou aten~ao para condi~6es

historicas especfficas, temos urn alibi disponivel para 0 autoritarismo em vez de urn

1. C. Peter Ripley et aI., orgs., The Black Abolitionist Papers (University of North Caroline Press,
1985), 4 vols.
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sinal de viabilidade cultural ou confian~a etica. De fato, a defesa da tradi~ao nestas
bases pode, como veremos, abrir uma porta para formas ultraconservadoras de
cultura politica e regula~ao social.

Ap6s identificar estes problemas e deixa-los para tras, tentarei mostrar que
a zona de conforto criada na aura opaca dessas magnificas culturas de dissidencia
ja esta se reduzindo e que as proprias culturas nao sao tao fortes, complexas ou
efetivas como antes. De fato, elas as vezes ainda vibram numa vida espetacular,
instigando pessoas desesperadas a se levantarem por seus direitos, alem de lhes
prover uma potente linguagem politica e moral, necessaria a sua a~ao. Todavia,
nao ha razao para supor que elas sejam capazes de suportar todos os efeitos
destrutivos da globaliza~ao e localiza~ao, isso para nao mencionar 0 poder corrosivo
de desacordos politicos substanciais relativos a natureza da particularidade negra
e sua significiincia com respeito a outras afirma~5es identitarias em disputa: religiao,
sexualidade, gera~ao, genero e assim por diante.

As tradi~5es dissidentes inauguradas com a luta contra a escravidao, uma
luta pelo reconhecimento do ser humano em vez de mercadoria, sujeito e pessoa
em vez de objeto, ja foi transformada por for~as translocais, tanto politica quanto
economica, que pesam sobremaneira no uso generalizado e simbolico da "ra~a".

Esta situa~ao e mais um aspecto fundamental da crise da raciologia. Ela leva a
indu~5es mais profundas para se reconhecer que 0 presente rompimento do
pensamento racial apresenta uma oportunidade importante. Ha aqui uma chance
para se romper com os padr5es perigosos e destrutivos estabelecidos quando se
elevou 0 absurdo racional da "r~a" a um conceito essencial e dotado de poder
6nico para determinar tanto a historia quanto seu desdobramento seletivo.

Caso a nossa tenta~ao celebrativa seja muito grande ao avaliarmos as
possibilidades positivas criadas por estas mudan~as no pensamento racial e pela
resultante confusao que engolfou a raciologia, precisamos somente nos lembrar
que os efeitos dos discursos raciais tomaram-se mais imprevisiveis a medida que 0

teor de suas exigencias em rela~ao ao mundo ficou mais desesperado. Esta e uma
situ~ao delicada e a "ra~a" continua a ser um elemento fissuravel.

UMA CRISE DA RACIOLOGIA

Qualquer inventario dos elementos que constituem esta crise da raciologia
deve fazer men~ao especial ao surgimento de constru~5es orientadas pelo gene,
ou genomicas de "ra~a". Seu distanciamento de vers5es antigas, que foram
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produzidas nos seculos XVIII e XIX, indica que 0 proprio significado da diferen9a
racial tern mudado, enquanto a rela9ao entre os seres humanos e a natureza e
reconstrufda pelo impacto da revolu9ao do DNA e dos desenvolvimentos
tecnologicos que a impulsionaram.2 Este livro parte da premissa de que devemos
tentar tomar posse desta profunda transforma9ao e de algum modo conseguir que
ela trabalhe contra a logica enodoada que a produziu. Em outras palavras, 0
argumento aqui se desdobra a partir da icteia basica de que a crise da "ra9a" e da
representa9ao, da polftica e da etica, abre em boa hora uma porta para que nos
libertemos dos la90s da raciologia por inteiro num projeto abolicionista novo e

ambicioso.
A busca da libera9ao da "ra9a" e urn problema de especial urgencia para

aqueles que, tal como os negros modernos no perfodo posterior a escravidao
transatlantica, foram designados para ocupar uma posi9ao inferior nas hierarquias
duradouras criadas pela raciologia. Entretanto, essa oportunidade nao e apenas
deles. Ha razoes excelentes para que outras pessoas devessem abra9a-la
entusiasticamente, pois sua antipatia pelo pensamento racial pode ser definida, nao
tanto pela maneira com que ele as subordina, mas porque ao dotar-Ihes com a
ffiagica alqufmica do domfnio racial, ele distorceu e delimitou suas experiencias e
consciencias por outros meios. Elas podem nao ter sido animalizadas, reificadas,
ou exterminadas, mas tambem sofreram em parte ao serem privadas de sua
individualidade, sua humanidade e, portanto, alienadas da vida da especie. Negros
e brancos estao presos eonjuntamente pelos mecanismos de "ra9a" que alienam
uns aos outras e amputam sua humanidade comum. Frantz Fanon, psiquiatra
martinicano e ativista anti-colonial, cujo trabalho abarca estas preoeupa90es,
observou esse cicio funesto atraves de seus efeitos na vida dos homens: "0 Negro
eseravizado por sua inferioridade, assim como 0 homem braneo escravizado por
sua superioridade, comportam-se de acordo com uma orienta9ao neur6tica".' Dr.
Martin Luther King, Jr., outro influente patologista da "ra9a", cujo trabalho faz

2. "0 fato de 0 desenvolvimento da tecnologia do computador, com suas demandas sabre a tcoria da
informac;ao, ter ocorrido contemporaneamente ao crescimento da biologia molecular nao tern
apenas provido a tecnologia fisica com urn instrumental e 0 parler da computa~ao, sem os quais
os dramaticos avan~os das decadas desde 1960 nao seriam possiveis. Fomeceu tambem as metaforas
organizativas com as quais as informac;6es foram analisadas e as leorias criadas". Steven Rose,
Lifelines (Penguin. 1997). p.120.

3. Frantz Fanon, Black Skin, White Masks, traduerao de Charles Lam (Markman, Pluto Press, 1986
[1952]), p.60.
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contraponto ao de Fanon, gostava de dizer que 0 pensamento racial tem a
capacidade de tomar inumanos aqueles que sao seus beneficiarios no momenta
mesmo em que priva suas vitimas de sua humanidade:

Epossivel que uma versao p6s-racial e p6s-antropol6gica um pouco diferente
sobre 0 que significa ser humano comece a tomar forma aqui em esbo~os que se
baseiam de um modo implicito nos legados combinados de King e de seu antigo
interlocutor, Fanon. Caso se pretender que este humanismo, radicalmente nao
racial, seja colocado em funda~oes mais estaveis do que aquelas providas pelo
cristianismo aberto e consistente de King, ou pelos interesses fenomeno16gicos
existenciais e psicanaliticos de Fanon, epreciso diferencia-lo de tentativas anteriores
e menos satisfat6rias de repensar a humanidade. Sua pretensao de alcan~ar uma
ruptura abrangente com essas tradi~oes de reflexao emarcada fundamentalmen te
por uma recusa de se deixar articular exclusivamente no genero masculino. Desta
perspectiva, os processos preciosos e pacientes que culminam em comunidade e
democracia nao existem apenas nos padroes fraternos que se mostraram tao
duradouros e atraentes para inumeras pessoas. 0 ideal de fratemidade nao precisa
mais comprometer ou constranger os nobres sonhos de liberdade e igualdade. Este
humanismo obstinado e sem genero definido nao se reduz a demandas pela igualdaclc
entre homens e mulheres, ou mesmo pela reciprocidade entre os sexos. Essas
ideias revolucionarias ja estao vivas e difundidas pelo mundo. Podem ser
complementadas por uma mudan~a na escala conceitual com que se costuma
calcular os atributos humanos essenciais.

Esta mudan~a, por sua vez, implica a aboli~ao do que econvencionalmente
pensado como divisao sexual. As diferen~as menores tornam-se essencialmcnte
irrelevantes. As formas de narcisismo apoiadas por elas nao precisam manter sua
pressao sobre 0 mundo. Se esta meta parece ser excessivamente ut6pica ou de
aspira~ao radical, fariamos bem em relembrar 0 importante exemplo pnitico desses
principios que sao hoje seguidos pelos organismos militares do mundo
superdesenvolvido. Pressionados por um declinio no recrutamento, bem como outras
mudan~as demograficas, a aceitar a possibilidade de que as mulheres sao tao
fisicamente capazes de atuar na frente de batalha quanto seus correlatos masculinos.

4. Martin Luther King, Jr., Where Do We Go from Here: Chaos or Community? (Harper and Row.
(967). p.53.
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esses organismos promoveram em termos parCIalS mas significativos uma
desmasculiniza~ao das tropas. Enquanto Demi Moore encamava a soldado Jane,
os organismos militares ocidentais conduziam diversos estudos tecnicos para saber
com exatidao como 0 corpo feminino poderia ser modificado atraves de exercicios
e treinamentos de modo a otimizar seu potencial ffsico para atividades militares.
Cientistas da Agencia de Pesquisa do Ministerio da Defesa da Gra Bretanba criaram,
por exemplo, uma forma de treinamento basico, conhecida de urn modo enigmatico
como "padroes de sele~ao do pessoal", para suas novas recrutas. Conforme 0

exercito britanico enfatizou, esse treinamento nao pode eliminar diferen~as fisicas
intrinsecas como tamanho do quadril e propor~oes variaveis de gordura e musculo;
porem, os "resultados iniciais do novo regime de treinamento, acrescentaram em
media 907 gramas a mais de musculo, ao passo que tiraram dois quilos e 721
gramas de gordura". Como disse urn oficial brit1inico: "a for~a bruta nao constitui
uma parte consideravel da vida militar nos anos de 1990".' Estrategias comparaveis
tern sido tambem reveladas em terras de escassez, ou seja, em partes
subdesenvolvidas do planeta. A contribui~ao ativa e entusiastica de mulheres no
genocidio dos tutsis e na matan~a de oponentes politicos hums, ocorrida em Ruanda
em 1994, serve como precau~ao contra urn eventual desejo de celebrar estas
mudan~as como inerentemente progressistas6

Epossivel que, dependendo da oblitera~ao final do militarismo govemamental,
o ideal do militar sem distin~ao de genero possa melhorar 0 nosso entendimento da
atua~ao moral e civica. Na condi~ao de signo de transi~ao, ele nos indica uma
universalidade que pode existir em formas menos beligerantes. Nao deve haver
nenhuma concessao para a fuga da encama~ao que tern sido associada com a
consolida~ao da individualidade abstrata modema.' Aqui as limita~oes da existencia
corporal (estar no mundo) sao admitidas e mesmo bern recebidas, apesar de haver
uma forte indu~ao no sentido de ve-Ias e valoriza-Ias diferentemente como fontes
de identifica~ao e empatia. A recorrencia da dor, doen~a, humilha~ao e perda de
dignidade, do pesar e cuidado com os entes amados, pode contribuir como urn todo

5. "Testes recentes no Instituto de Pesquisa de Medicina Ambiental do Exercito dos Estados Unidos
em Massachussets mostraram que 78% das mulheres que participaram de treinamento similar
qualificaram-se para trabalhos militares 'muito pesados"'. Hugh McManners, "Anny Sets Out
to Build a Better Breed of Woman", Sunday Times, 17 de marr.;o de 1996.

6. African Rights, Rwanda Not So Innocent: When Women Become Killers (1995).
7. Carole Pateman, The Disorder ofWomen (Stanford University Press, 1989), em especial capitulo 2.
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para um sentido abstrato de similaridade humana, forte 0 bastante para fazer a
solidariedade baseada na particularidade cultural parecer inesperadamente trivial.'

Alguns outros aspectos deste humanismo planetario e pragmatico podem
ser provisoriamente enumerados. Apesar da maioria dos fil6sofos polfticos que
consideram estas questoes terem ignorado esta possibilidade, ou deixado de
reconhecer sua verdadeira forc;a subversiva, gostaria de sugerir que uma certa
diferencia~ao pode tambem ser vista como emergindo atraves da remlncia deliberada
e consciente da "ra~a" enquanto meio de categorizar e dividir a humanidade. Este
humanismo, radicalmente nao-racial, mostra uma preocupa~ao biisica com as formas
de dignidade humana extirpadas pelo pensamento racial. Sua orienta~ao

antiantropol6gica e, por vezes, misantr6pica articula-se com mais for~a quando
acompanhada por um retorno tardio a considera~ao da tragedia cronica,
vulnerabilidade e fragilidade que definiram nossa especie na arte melanc6lica de
diversas figuras poeticas que vao de Leopardi e Nietzsche a Esther Phillips e
Donny Hathaway. A marca deste humanismo e provida por uma determina~ao

severa de fazer com que aquela situa~ao diffcil de existencia corp6rea
fundamentalmente fragil se tome a chave para uma versao de humanismo que
contradiz os tons triunfantes dos discursos antropol6gicos que apoiaram com
entusiasmo 0 pensamento racial numa epoca imperial previa.

Este nao e 0 humanismo de existencialistas e fenomen610gos, de protestantes
mfopes ou cientistas complacentes. De fato, atento as associa~oes raciol6gicas
entre humanismos passados e a icteia de progresso, este humanismo e tao refratario
a ideia de "ra~a" quanta e ambivalente em rela~ao as exigencias de constatar 0
progresso sem levar em conta os efeitos descivilizadores de continuas divisoes
raciais. Quero mostrar que reflexoes importantes podem ser alcan~adas atraves
do retorno sistematico a hist6ria dos conflitos sobre os limites da humanidade na
qual a ideia de "ra~a" tem sido especialmente proeminente. Este humanismo e
concebido explicitamente como uma resposta para os sofrimentos forjados pela
raciologia. as recursos mais valiosos para a sua elabora~ao derivam de uma
abordagem baseada em principios e com enfoque nos cruzamentos culturais da
hist6ria e da literatura sobre situa~oes extremas em que os limites do que significa
ser humano foram negociados e testados a cada minuto e a cada segundo. Estes

8. Richard Rarty, "Cruelty and Solidarity", in Contingency, Iroll)' and Solidarity (Cambridge University
Press, 1989).
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estudos da inumanidade inspirada pela ideia de "ra~a" e associada a ela nao se
confinam, sem duvida, a escravidao, ou as formas brutais de segrega~ao que a
sucederam. Eles surgem de inumeros epis6dios na hist6ria colonial e das opera~oes

genocidas que provaram ser 0 momento maior e triunfante da raciologia. Sao
especialmente valiosos, nao porque 0 sofrimento das vitimas de uma extrema
maldade ofere~a li~oes faceis para a reden~ao dos mais afortunados; sem duvida,
nao podemos saber que reflexoes eticas perspicazes as vitimas do pensamento
racial podem ter levado consigo na morte. As vitimas desses eventos de terror
foram de todo emudecidas e, caso haja sobreviventes, serao acossados pela culpa,
vergonha e mem6rias incertas e dolorosas ao extremo. Nao serao os melhores
guias para as li~oes morais e polfticas envolvidas em hist6rias de sofrimento absurdo,
mas podem ainda ser capazes de produzir reflexoes importantes para os dilemas
morais do presente. Devemos, portanto, prestar aten~ao as duvidas que os
sobreviventes mais eloqiientes e perceptivos de uma inumanidade sistematica
introduziram no valor de seus pr6prios testemunhos. Epreciso ficar alerta para as
suas conven~oes e generos impronunciados, uma vez que ha regras tacitas
govemando as expectativas do publico de leitores formado em tomo dessas palavras
e textos de dor e como~ao.

Contudo, numa situa~ao sem precedentes em que reina a ambivalencia e as
regras gerais de conduta etica sao diffceis de enquadrar, este legado dos testemunhos
de vitimas nao deve ser desprezado como uma distra~ao das tarefas laboriosas de
documenta~ao e de reconstru~ao hist6rica. E bem melhor fazer desta evidencia
duvidosa 0 nosso compasso e buscar nosso ponto de apoio nas palavras das
testemunhas do que tentar nos orientar em vaG a partir dos mapas incertos fomecidos
por urn humanismo liberal com seu c6digo racial velado, ou mesmo por um
humanismo socialista, os quais se nao nos conduziram para esta posi~ao perdida,
quase nao ofereceram ideias de como podemos nos livrar disso e encontrar a nos
mesmos novamente sem 0 auxflio de categorias raciais, ou da tradi~ao racial.

GENES E CORPOS NA CULTURA DE CONSUMO

o foco contemporaneo no potencial em grande parte escondido dos genes
promove uma mudan~a de escala fundamental na percep~ao e compreensao do
corpo humano. Esta mudan~a nao e um produto automatico somente dos mais
recentes desenvolvimentos cientfficos, sendo preciso liga-la a um entendimento da
tecnociencia, em especial a biotecnologia, por urn periodo mais longo de tempo.
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Seu impacto sobre 0 status das velhas tipologias raciais, que sao sobretudo do
seculo XVIII, tem sido negligenciado de modo inadmissfvel pela maioria dos autores
de estudos sobre a "ra~a".

A hist6ria tnigica de Henrietta Lacks, uma afro-americana de Baltimore,
mae de cinco filhos, que morreu de cancer cervical aos trinta e um anos de idade
em outubro de 1951, pode contribuir com uma perspectiva importante 11 medida
que nos distanciamos da biopolftica de "ra~a" enos dirigimos 11 sua nanopolftica.
O~lulas retiradas sem consentimento do corpo de Lacks pelo Dr. George Gey, urn
bi610go celular do hospital Johns Hopkins, foram cultivadas em cultura de tecido e
tern sido usadas desde entao em inumeros experimentos cientfficos em todo 0
mundo. A linha celular extrafda de seu cancer, agora conhecida como HeLa, foi a
primeira linha celular de tumor humano a ser cultivada. Ela teve diversas
propriedades inesperadas. As celulas virulentas sem precedentes cresceram
rapidamente e proliferaram, invadindo culturas adjacentes e combinando de forma
inesperada com outros organismos nos laborat6rios onde estavam em uso.' Foram
logo comercializadas como um "organismo de pesquisa", demonstrando ser uma
ferramenta indispensavel na industria biotecnica em expansao

o caso Lacks levanta questoes importantes sobre quando um material desse
tipo, extrafdo de um corpo, pode ser considerado tecido humano e 0 ponto em que
deve ser identificado altemativamente como uma forma de propriedade pertencente
nao 11 pessoa em cujo corpo ele teve origem, mas aos interesses comerciais ocupados
em vende-Io com fins lucrativos. A est6ria das celulas HeLa e tambem instrutiva
devido 11 confusao criada quando se revelaram enzimas que sugeriram a "pretura"
da Sra. Lacks, confundindo e deixando perplexos os pesquisadores que assumiram
sua "brancura" ou, 0 que e ainda mais importante, omitiram-se quanta a pensar em
termos raciol6gicos sobre 0 legado dela, ou sobre as suas pr6prias pesquisas. Este
epis6dio pode ser usado para demarcar 0 ponto onde se cruzou um importante
limiar sobre pensar a "ra~a". A mensagem expressa pelo comercio das celulas
HeLa excede ate mesmo 0 velho conto familiar em que os pacientes negros sao
por vezes abusados e manipulados por medicos brancos empregados para trata
los. Ao que parece, as celulas desafiantes da "ra~a", os componentes vitais menores

9. Beverley Merz, "Whose Cells Are They, Anyway?" American Medical News (23-30 de mar~o de
t990), pp.7-8; "Modem Times: The Way of All Flesh". BBC 2 Television, 19 de mar~o de 1997.
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do corpo, tomaram-se absolutamente centrais nas controversias sobre 0 limite e 0

caniler da vida da especie.
Sob 0 risco de parecer antropocentrico em demasia, gostaria de sugerir que

o cultivo de celulas fora do corpo para objetivos comerciais entre outros, assinala
uma mudan~a de epoca que requer urn repensar abrangente sobre os meios atraves
dos quais entendemos e analisamos nossa vulnenivel humanidade. Assim como a
manipula~ao especulativa de material genetico entre varias especies que se seguiu
a isto com resultados imprevisfveis e possivelmente perigosos para todos os seres
humanos, esta mudan~a sugere todo urn conjunto novo de fronteiras em cujo interior
a humanidade se formara. A "engenharia" de animais e plantas transgenicas, tendo
alguns deles se beneficiado, como se sup6e, da inser~ao de genes humanos em seu
DNA, e urn fenomeno correlato que tern side tambem motivo de intenso debate
sobre suas conseqilencias potencialmente catastr6ficas. 0 comercio intemacional
e, portanto, necessariamente "transracial" de 6rgaos internos e outras partes do
corpo para transplante, algumas vezes obtidos de maneira duvidosa, e outro
desenvolvimento pertinente. Os desafios que emergiram da manipula~ao e do
comercio em todos os aspectos da fertilidade humana, incluindo a questao
vividamente contenciosa sobre se as maes de uma "ra~a" podem por urn capricho
perverso escolher conceber bebes de outra "ra~a", representam ainda outra
mudan~a-chave, ao passo que diversas tentativas recentes de patentear organismos,
celulas e outros elementos da pr6pria vida, ou assegurar direitos autorais sobre
eles, seriam 0 sinal derradeiro de que devemos ajustar nossas concep~6es de vida,
assim como nossa natureza humana mutante. 1O

Todas essas mudan~as causam impacto sobre como se compreende a "ra~a".

A percep~ao da unidade indissoluvel de toda a vida em termos dos materiais
geneticos conduz a urn sentido mais forte sobre a particularidade da nossa especie
como urn todo, assim como a novas apreens6es com rela~ao ao fato de que 0 seu
carater esta sendo fundamental e irrevogavelmente a!terado. Com estes
desenvolvimentos sintomaticos em mente, e diffcil resistir it conclusao de que essa
revolu~ao biotecnol6gica exige uma mudan~a em nosso entendimento de "ra~a",

especie, corporifica~ao e especificidade humana. Em outras palavras, ela requer
que reconceitualizemos nossa rela~ao conosco, com nossa especie, nossa natureza

10. Jeremy Rifkin, The Bio-Tech Centllf)': Harnessing the Gene and Re-Making the World (Tarcher
Putnam, 1998).
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e com a ideia de vida. Precisamos perguntar, por exemplo, se deveria haver qualquer
espa~o neste novo paradigma de vida para a ideia de diferen~as especificamente
raciais.

o retrato bern conhecido e surpreendentemente popular dos seres humanos
como urn meio transit6rio essencialmente irrelevante para a a~ao diniimica de
seus genes supostamente egoistas, nao e a unica conseqiiencia censuravel em
terruos morais e politicos da ortodoxia genomica emergente. Ha tambem implica~oes

fundamentais para a coerencia da ideia de "ra~a" e sua rela~ao com os padroes
cada vez mais complexos de varia~ao natural que serao sem duvida revelados
numa especie distribuida geograficamente enos individuos que a compoe que sao
fundamentalmente similares, embora variem ao infinito. A especifica~ao de
diferen~as significativas pode ser calculada somente em escalas especfficas, 0

que 0 ffsico Ilya Prigogine chama de "dominios de validade"." Infelizmente, por
maior que seja 0 senso comum e a compreensao popular de "ra~a" que ficou para
tnis ao longo destes desenvolvimentos, isto nao significa que as ideias de "ra~a"

com base na aparencia imediata tomaram-se redundantes, adquirindo urn status
residual que contrastaria com nitidez com 0 poder conspfcuo desfrutado por elas
em tempos passados de imperios coloniais, migra~ao em massa e exterruinio em
massa.

Amedida que uma cultura de consumo ativamente despolitizada se difundia,
o mundo das aparencias racializadas era investido de uma outra magica. Isto se da
devido a desenvolvimentos como a prolifera~ao de cirurgias cosmeticas cada vez
mais baratas e 0 constante real~amento e modifica~ao computadorizada de imagens
visuais. Estas mudan~as, construidas a partir de uma longa hist6ria de procedimentos
tecnicos para produzir e acentuar diferen~as raciais em filmes,12 mais do que
solapam a integridade da representa~ao raciol6gica. Elas interagem com outros
processos que adicionaram uma recompensa conspicua ao mifico planetario atual
em materia de imagens da negritude. Inumeras camadas de exotismo facilmente
comercializado culminaram num glamour racializado e contribuiram com urn
prestigio extra para algum nivel de diferen~a somatica nao especffica. Os rostos
perfeitos nos quadros de avisos, telas e revistas nao sao mais exclusivamente

11. Ilya Prigogine, The End of Certainty: Time, Chaos and the New Laws of Nature (Free Press,
1997), p.29.

12. Richard Dyer, White (Routledge, 1997), capitulo 3.
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brancos, mas it medida que perdem aquela uniformidade, somos pressionados a
considerar e a observar em detalhe 0 que eles se tomaram, onde cabem na velha
hierarquia que vern sendo apagada e que combina~ao ilfcita desses conhecidos
tipos raciais se ajustou para produzir esse visual especifico, esse estilo exotica ou
essa postura transgressora. 0 padrao estimulante desta hiper-visibilidade e a marca
de urn multicuturalismo empresarial em que urn certo grau de diferen~a visfvel
com rela~ao a uma norma branca implfcita pode ser altamente valorizado como
urn sinal de oportunidade, vitalidade, inclusao e alcance global.

Toda uma nova safra de modelos negros, estilistas, fotografos e, agora, gra~as
aos bons prestimos de Spike Lee, com sua agencia de propaganda negra,
contribufram para esta mudan~a de clima no significado de sinais, simbolos e corpos
racializados. 0 estrelato de figuras fcones proeminentes como Tyson Beckford,
Tyra Banks e, e claro, 0 proprio Lee, complementa as personalidades super
humanas e os atributos fisicos conspfcuos da mais recente onda heroica de atletas
negros que construfram conexoes com 0 mercado planetario emergente em produtos
de lazer, boa forma e esportes. Nesse domfnio, a negritude provou ser urn ativo
substancial. "0 cicio biologico",13 de acordo com os termos de Fanon ao refletir
sobre 0 estrelato iconico de Joe Louis e Jesse Owens, teve infcio com a figura
mftica de 0 Negro: incrivelmente agil e atletico ou por constitui~ao fisica tendente
a ser letargico e pregui~oso. Este cicio modemo pode tambern ser pensado como
tendo terminado no espa~o da metafisicalidade negra. Como Zygmunt Bauman
explicou, a cena de abertura da vida social pos-modema no mundo superdesenvolvido
tern sido encenada numa rela~ao privada distintiva de uma pessoa com a propria
corporalidade atraves de uma custodia disciplinar que pode ser definida como a
ideia do corpo "como tarefa".14 Isto tern conseqiiencias inesperadas, quando 0

ideal de destreza ffsica a que os negros fizeram jus especial em troca de se verem
desassociados da atividade mental assume urn significado destacado.

13. Fanon, Black Skin, White Masks, p.161.
14. "A boa forma corporal como meta suprema, pretendendo ser buscada, porem, Hunea alcan<;acta

par mcio de auto-coen;ao, destina-se a ser para sempre disparada atraves da ansiedade de busca
pOl' LIma saida, gerando contudo uma demanda crescente par safdas sempre novas e ainda nao
testadas. Proponho que estc produto da 'privatizUl;ao' do corpo c das agencias de produ~ao

social do carpo ea 'cena primordial' da ambivalencia pas-modema. Ela empresta it cultura p6s
modema sua energia desconhecida, uma compulsao interna para estal' em movimento. Etambem
uma causa crucial, talvez a principal de sua tendencia internamente construfda para 0

amadurecimento instantaneo." Zigmunt Bauman, Life in Fragments (Polity Press, 1995), p.119.
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13 preciso ficar bern claro que a ubiqiiidade e a proeminencia atual conferida
a corpos excepcionalmente bonitos e glamorosos, porem, racializados, nao faz nada
para mudar as formas cotidianas de hierarquia racial. As associa<;oes hist6ricas de
negritude com a infra-humanidade, brutalidade, crime, pregui<;a, fertilidade excessiva
e amea<;adora, e assim por diante, continuam imperturbaveis. Mas a apari<;ao de
uma rica cultura visual que permite a negritude ser bela, tambem alimenta uma
falta fundamental de confian<;a no poder do corpo de manter no lugar as fronteiras
da diferen<;a racial. Por meio dela, cria-se uma ansiedade em rela<;ao as hierarquias
raciais mais antigas que fizeram com que essa ideia revoluciomiria de beleza negra
fosse oximora, assim como requer que nos esque<;amos do movimento politico que
tomou seu reconhecimento imperativo. 13 como se essas imagens de beleza, gra<;a
e estilo nao-brancas de alguma forma tomassem a questao da "ral;a" secundaria,
em especial quando sao iluminadas, filtradas, texturizadas e harmonizadas de modo
a desafiar a percep<;ao do observador, cada vez mais perplexo, sobre 0 possivel
lugar das fronteiras raciais. Neste cenario inquieto, criam-se novos 6dios nao pela
imposi<;ao cruel de categorias raciais estiveis, mas por uma inabilidade perturbadora
em mante-las. Ao se ajustar entusiasticamente a padroes sociais mais amplos, a
superficie dos corpos negros precisa agora ser tatuada, trespassada com enfeites
metalicos e etiquetada, caso queira revelar as verdades mais profundas e mais
irresistiveis da sua ontologia privatizada interior. As famosas palavras "Vida de
Matador", inscritas no torso eloqiiente do falecido Tupac Shakur, assim como os
hexagramas, personagens orientais, desenhos animados e outros artificios ostentados
por urn grupo de estrelas - Treach, Foxy Brown e Dennis Rodman, para nomear
apenas tres - agem de acordo com esta tendencia e tern 0 significado adicional de
mostrar para 0 mundo como esses corpos negros musculosos estao realmente
distanciados da cor preta.

Deveria ficar claro que as artimanhas de mudan<;a de forma e de fen6tipo
que abundam no mundo da cultura popular negra nao culminaram no estranho
caso de Michael Jackson. 15 A transforma<;ao fisica dele pr6prio antecipou esta
nova fase de possibilidades criativas. A mut(il)a<;ao jocosa de Jackson nao
contradisse sua afirma<;ao de uma heran<;a afro-americana, ou 0 seu famoso
desapre<;o pela pr6pria Africa. Padroes similares desfrutam de uma vida ap6s a

15. Donna Haraway, Modes,-Witncss@Second_Millennium.FemaleMana_Meets OncoMousea:
Feminism and Technoscience (Routledge, 1997) p.262.
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morte bem mais insidiosa nas maneiras bizarras de legioes de modelos, atletas e
artistas, cuja beleza e for~a contribufram para a tradu~ao p6s-modema da negritude
de uma marca de insulto para um significante de prestigio cada vez mais poderoso,
porem ainda muito limitado. As atividades em cursu desse grupo nos mundos da
televisao, musica, esportes, moda, divertimento e, acima de tudo, propaganda, sao
mais uma prova de que no tocante a"ra~a", 0 que voce ve nao e necessariamente
o que voce consegue.

Todos estes desenvolvimentos originam-se das mesmas incertezas sobre a
"ra~a", assim como contribuem com elas. Ajudam a colocar em questao a autoridade
auto-evidente e 6bvia de conhecidas manifesta~oes racializadas, bern como de
tipologias raciais de senso-comum. Os corpos podem ainda ser os mais significativos
determinantes para fixar a 6tica social da "ra~a", 16 porem, corpos negros sao
vistos agora - simbolizados e imaginados - diferentemente. Gra~as ao Adobe
Photoshop® e tecnologias de processamento de imagem similares, os tons de pele
podem ser manipulados com mais facilidade do que os musculos marcados de
forma indelevel que vendem produtos para transpira~ao de grifes como as de
Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Timberland e Guess nas paginas reluzentes de
publica~oes de larga difusao, como Vibe e The Source, internamente voltadas
para aspectos da cultura negra, mas nao dirigidas em especial para urn publico
leitor negro. Esta crise assegurou que os corpos racializados representados como
objetos - objetos entre outros objetos - nunca serao suficientes para garantir que as
diferen~as raciais continuem 0 que foram anteriorrnente, quando qualquer urn, em
ambos os lados da linha entre gente branca e de cor, sabia 0 que a "ra~a"

deveria ser.
Essas ocorrencias do nosso tempo deveriam ser situadas no contexto das

for~as niveladoras do desenvolvimento sem local definido e da planetariza~ao

comercial. 0 sentido e status das categorias raciais tern se tornado ainda mais
incertos agora que diferen~as lingiifsticas e culturais substanciais sao niveladas
pelas pressoes do mercado global. Quando se reconhece haver continuidade ou
sobreposi~ao cultural entre diferentes grupos racializados, as menores nuan~as

culturais oferecern uma maneira basica de diferencia~ao. Uma vez que 0 cursu da
corrente principal desvia-se para urn territ6rio cultural marginal e pouco explorado,

16. "As olhadelas ni.pidas do Gutro me fixaram hi. tal como uma solw;ao qufmica efixada par uma
tintura." Fanon, Black Skin, White Masks, p.109.
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uma enfase na cultura pode deslocar prontamente a aten~ao dada antes as certezas
enfraquecidas da "ra~a". Nestas condi~oes, a rela~ao entre diferen~as culturais e
a particularidade racial torna-se complexa e fecunda. A cultura, assim como as
valiosas celulas da Sra. Lacks, torna-se semelhante a uma forma de propriedade
ligada a hist6ria e as tradi~oes de um grupo especffico, sendo regulada por qualquer
um que ouse falar em nome dela. Isto pode produzir alguns estranhos conflitos
sobre a designa~ao de fragmentos que resistem a todos os poderes disciplinares.
Um pequeno exemplo vem a mente ao se considerar as opera~oes do sistema
politico britanico. Algumas musicas de Bob Marley foram utilizadas na abertura de
um encontro de uma ala do Movimento Europeu da Gra-Bretanha durante a
Conferencia do Partido Conservador em 1996, para grande desgosto de Bernie
Grant e Paul Boateng, membros negros do Partido Trabalhista no Pariamento, que
queriam coloca-Ias em outras tradi~oes politicas. A pessoa responsavel por essa
grave afronta ao socialismo inerente de Marley foi Sir Teddy Taylor, um amante do
reggae, excentrico e eurocetico, mas de direita, que conforme explicou a mfdia,
"pensou que a musica ["Three Little Birds"rrres Passarinhos] sintetizava a politica
Tory [conservadora] na Europa"."

A enfase na cultura como uma forma de propriedade a ser possufda em vez
de vivida caracteriza as ansiedades do momento. Ela confunde mais do que resolve
os problemas surgidos da associa~ao da "ra~a" com varia~oes corporalizadas ou
somaticas. De fato, precisamos ficar alerta para as circunstancias em que 0 corpo
ereinvestido do poder de arbftrio na atribui~ao de culturas as pessoas. Os corpos
dos praticantes de uma cultura podem ser convocados para fornecer a prova sobre
o lugar daquela cultura na hierarquia inevitavel de valores. 0 corpo tamMm pode
prover as bases preeminentes onde essa cultura deve ser designada em termos
etnicos. 0 corpo circula pouco a vontade atraves de discussoes contemporaneas a
respeito de como se sabe 0 gropo a que se pertence e 0 que eprecise para alguem
ser reconhecido como pertencente a uma dada coletividade. Diferen~as dentro de
grupos especfficos proliferam ao longo dos eixos manifestos de divisao: genero,
idade, sexualidade, regiao, classe, riqueza e saude. Elas desafiam a unanimidade
de coletividades racializadas. Exatamente 0 que, em termos culturais, e necessario
para pertencer, e melhor ainda, 0 que e necessario para ser reconhecido como
pertencente, come~a a parecer muito incerto. Por mais que os corpos individuais

17. The Voice, edi,ao 724 (15 de outubra de 1996).
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sejam desiguais, a ideia sedutora de caracterfsticas corporais comuns, indicativas
de pertencimento racial, oferece um atalho conveniente para as formas preferidas
de solidariedade e de conexao, mesmo nos casos em que sao de fato negadas
pelos padriies divergentes nos acasos da vida e na experiencia cotidiana.

Outros sintomas ainda mais pemiciosos da crise da raciologia encontram-se
em nosso redor. Na Europa eles sao mais marcantes agora que as ciencias raciais
nao estao mais caladas pelas mem6rias de sua cumplicidade ativa no genocfdio
dos judeus europeus. 0 clima moral e polftico especffico que emergiu como resultado
do nacional socialismo e das mortes de milhiies de pessoas foi um fenomeno
transit6rio. Ele definhou juntamente com a mem6ria viva daqueles eventos
assustadores. 0 perfodo nazista constitui a ruptura moral e temporal mais profunda
na hist6ria do seculo XX e nas pretensiies de sua civiliza~ao moderna. Por mais de
cinqiienta anos, tem sido essencial para as polfticas da "ra~a" trazer isso na
mem6ria, mas alem disso uma transi~ao cultural e etica representada pelos
julgamentos de crimes de guerra, repara~6es financeiras e um grande numero de
pedidos de desculpas nacionais foi desencadeada de uma forma irreversfvel. Seu
objetivo e assegurar um lugar para essa catastrofe raciol6gica num passado
irrecuperavel, 0 que Jean Amery chamou de "0 congelamento da hist6ria", projetada
para ser mais citada, ou repassada para outros destinos mais felizes, do que para
ser deliberadamente convocada, penetrada ou lamentada de maneira inacabada.
A repara~ao oficial promove um senso de encerramento e pode ser bem recebida
como um sinal de que a justi~a foi tardia, mas foi feita; todavia, pode tambem
solapar a capacidade ativa de relembrar e de fazer com que os poderes profil:iticos
da mem6ria ajam contra males futuros. Os efeitos do trauma podem ser modificados,
se nao moderados, pela passagem do tempo. Sao tambem vulneraveis as
providencias para varias formas de compensa~ao: substantivas e vazias, formais e
informais, materiais e simb6licas.

Nao se trata aqui de um conflito direto entre uma obriga~ao publica
culturalmente sancionada no sentido de relembrar e um desejo privado de esquecer
o inesquecfvel. A maneira, 0 estilo e 0 animo de recorda~ao coletiva sao quest6es
absolutamente crfticas e a mem6ria da escravidao racial no Novo Mundo nao e a
unica hist6ria de sofrimento que tem sido minimizada pelos poderes de uma
comemora~ao corrosiva ou trivial. Um pequeno exemplo e 0 bastante aqui. No
filme Amistad, um drama de tribunal, dirigido por Steven Spielberg, os escravos
sao levados a leilao em Cuba logo ap6s passarem pelos horrores da travessia do
Atlantico. Estao nus: aparentemente em forma, esbanjando saude e robustez. Eles
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gozam de uma musculatura trabalhada e malhada que so pode ser adquirida atraves
dos alegres rigores de uma rotina pos-modema de gimistica. Contra a corrente da
indiferen~a e da rejei~ao da supremacia branca, a travessia do Atlantico pelos
escravos traficados da Africa tern sido recuperada de forma deliberada e
provocativa, mas e apresentada de uma maneira impossivel e profundamente
contenciosa, oferecendo apenas 0 consolo das lagrimas em vez de conex6es mais
desafiadoras e imaginativas. Pode ser que aqueles musculos abdominais cobi~ados

sejam agora vistos como uma pre-condi~ao essencial para se identificar com as
figuras de herois super-humanos como 0 Joseph Cinque de Spielberg."

Nunca houve consenso espontaneo sobre como recordar e comemorar
historias de sofrimento. Discrepancias significativas sao visiveis, por exemplo, entre
a maneira com que os afro-americanos e ganenses lidaram com a conserva~ao de
sitios fortificados de atividades ligadas ao tnifico de escravos, que em tempos
recentes se tomaram lugares de peregrina~ao e turismo cultural para algumas das
filhas e filhos mais prosperos da diaspora atlantica. '9 No exato momento em que
essas divis6es agu~adas apareceram dentro daquilo que no passado fomos instados
a ver como urn unico grupo "racial", uma torrente de imagens de mortes fortuitas
e conflitos e transmitida instantaneamente de todo 0 continente africano. Para
alguns, essas reportagens sombrias suscitam uma nostalgia pelo velho mundo
ordenado de imperios coloniais, amea~ando tomar a selvageria algo que ocorre
exclusivamente alem das fronteiras fortificadas da nova Europa. Atraves do
genocfdio em Ruanda e massacres no Congo e Burundi, guerra civil na Liberia,
Serra Leoa e Nigeria, corrup~ao e violencia no Quenia, Uganda, Sudao e
Mo~ambique, 0 govemo pelo terror tern sido associado novamente it negritude
infra-humana, reconstituida nos padr6es "metade dem6nio, metade crian~a" que
fazem a preferencia das velhas mentalidades coloniais.20 As tentativas de dar

18. Howard Jones, Mutiny on the Amistad (Oxford University Press, 1987).
19. Stephen Buckley, "Heritage Battle Rages at Slavery's Sacred Sites", Guardian (l de agosto de

(995)
20. "0 problema com a FPNL eque durante a batalha eles podem conseguir ocupar umaesquina, mas

enta~ van tomar uma cerveja e, aD voltarem. ficam surpresos em descobrir que a perderam
novamente", disse Lemuel Potty aos rep6rteres em Monrovia. "Eles sao urn refugo, mas pelo
menos sao melhores do que sellS rivais, os krahn. Eles van para a luta usando perucas de
muJheres, colares e sobretudos de borracha". Potty, urn simpatizante da Frente Patri6tica Nacional
da Liberia (FPNL) que possula uma boate no distrito Mamba Point, assim descreveu a guerra
civil que assolava seu pais e que matou ate agora cerca de 150.000 pessoas. "Nao digo que a
guerra nao esteja pesada. Ha Ulll numero considerave1 de pessoas mortas espalhadas pelas mas,
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enfase ao fato de que muitos dos arquitetos dos assassinatos em massa em Ruanda
e B6snia foram educados dentm dos mais altos padr5es da filosofia ocidental nao
repercutiram com tanta intensidade. 21 Quando alguns deles sao levados a
julgamento por crimes de guerra, ou por atividades genocidas decorrentes de seus
crimes contra a humanidade, temos 0 surgimento de quest5es mais diffceis sobre a
especificidade e a singularidade de assassinatos em massa anteriores e 0 lugar
central do "pensamento racial" que tern se destacado repetidamente como uma
maneira de justificar epis6dios mais recentes."

E interessante notar que 0 importante trabalho da Comissao pela Verdade
da Africa do SuI pos em marcha uma versao da hist6ria de Apartheid, que acentua
suas afinidades politicas, assim como suas conex5es hist6ricas concretas com 0

governo criminoso do perfodo nazista. 23 Uma vez sublinhadas essas conex5es, as
teorias elaboradas de Apartheid sobre as diferen~as culturais e tribais podem ser
reduzidas com rapidez aos puros ossos da raciologia que Ihes conferia autoridade
de inicio, alem de despachar agentes da Bmederbond [Sociedade de Irrnaos] para

mas os atiradores estao de fato muito mais interessados em saquear bens luxuosos do que em
malar uns aos outros. As lojas que vendem tenis foram as primeiras a serem pilhadas, mas eles
tambem gostam de mubae lojas de roupas. A FPNL veste coletes salva-vidas colocidos de
marinheiros, au camisetas saqueadas do Save The Children Fund [Funda para SalvarCrian~as].

Seu visual basico e 0 do musico de rap de gueto. Voce sempre pode localiza-los porque todos
usam boinas azuis, roubadas dos armazens do Exercito e da Marinha, mas os krahn sao mais
extravagantes. Urn guerreiro krahn usa botas de borracha de cana alto e tenc;a de mulher na cabe'ra
e se intitula Tenente-Coronel Problema Duplo. Eles lutam de verdade nos campos. Quando vem
a Monrovia, nao e para lutar realmente. Vem para fazer compras." Eastern Express, 24 de abril
de 1996.

21. Michael Chege, diretor de Estudos Africanos, na Universidade da Florida, chamou a aten'rao
repetidamente para 0 papel dos academicos de elite na formula'rao das doutrinas genocidas
implementadas em Ruanda. Ver Tim Cornwell, "Rwandan Scholars Conspired", Times Higher
Education Supplement (28 de fevereiro de 1997). 0 suicidio de Nikola Koljevic, estudioso
prolffico de Shakespeare, ideologo da "limpeza etnica" e principal arquiteto da destrui'rao de
Sarajevo, levanta quest5es similares em urn cenario diferente. Ver 0 artigo de Janine di Giovanni,
''The Cleanser", in Guardian Weekend (I de mar~o de 1997).

22. Enquanto escrevo, apenas dois homens, Jean-Paul Akayesu e Jean Kambanda, foram declarados
culpados por seus papeis no assassinato em massa.

23. Kader Asmal et a1., Reconciliation through Truth: A Reckoning with Apartheid's Criminal
Governance (James Currey, 1997). Ver tarnbem PatrickJ. Furlong, Between Crown and Swastiska:
The Impact of the Radical Right on the Afrikaner Nationalist Movement in the Fascist Era
(Wesleyan, New England, 1991); e Carlos Santiago Nino, Radical Evil Oil Trial (Yale University
Press, 1996).
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a Europa ao longo dos anos de 1930 em busca de material etnico apropriado para
a cultura branca ideal, cuja inven~ao se fazia entao ativamente.24

Uma mistura uniforme dos termos de "etnicidade" e "cultura", termos estes
enganosamente suaves, emergiu como elemento central no discurso de diferencia~ao

que luta para suplantar apelos sem disfarce a "ra~a" por meio da afirma~ao do
poder das filia~6es tribais. Estas no~6es convenientes circulam em linguagens mais
especializadas, mas e um engano pensar que elas imprimam uma maior precisao
na tarefa da divisao social. A abordagem culturalista ainda corre 0 risco de naturalizar
e normalizaro 6dio e a brutalidade ao apresenta-Ios como conseqii<~ncias inevitaveis
de tentativas ilegitimas de misturar e combinar grupos incompativeis em termos
primordiais, os quais um governo mais autenticamente colonial, mais sapiente e
mais conhecedor do mundo, teria mantido separados ou deixado com que se
encontrassem somente em dias de mercado. 0 desdobramento da hist6ria p6s
colonial recente acena com uma mensagem menos nostalgica e mais desafiadora:
se 0 status da "ra~a" pode ser transformado ate mesmo na Africa do Sui, 0 lugar
preciso deste mundo onde sua salii~ncia em termos de polftica e governo nao poderia
ser negada, onde as identidades raciais patrocinadas pelo Estado foram conduzidas
de maneira aberta e positiva para 0 amago das rela~6es culturais e sociais de teor
cfvico-moderno, entao ele pode decerto ser mudado em qualquer outra parte da
terra. Se a "ra~a" e passivel de mudan~as a esse ponto, em que entao consiste a
identidade racial?

A aparencia difundida de formas de pensamento racial ultranacionalista que
nao sao classificadas facilmente em termos biol6gicos ou culturais, mas que parecem
carregar a marca significativa de fascismo passado, e outra dimensao da crise da
raciologia. Na Gra-Bretanha, os neofascistas patri6ticos do presente continuam
perdidos devido a mem6ria da guerra de 1939-1945, divididos pelos apelos
contradit6rios que dirigem as figuras de Churchill de urn lado e de Hitler do outro.
A Frente Nacional Francesa aceitou em suas fileiras toda uma leva de contestadores
do Holocausto e apologistas da brutalidade colonial, mas tambem conseguiu apoiar
candidatos negros e judeus nas elei~6es de maio de 1997. Hugette Fatna, a candidata
que mais se sobressaiu entre eles e secretaria da organiza~ao para os territ6rios
franceses de alem-mar, declarou orgulhosa, "Sou negra e me orgulho disso... Sou

24. June Goodwin e Bern Schiff, Heart ofWhiteness: Afrikaners Face Black Rule in the New South
Africa (Scribner, 1995), p.l7?
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uma mulher livre e aceito minha diferen~a",25 como se as denuncias democraticas
do racismo de seu entao Ifder Jean-Marie Le Pen exigissem dela uma nega~ao a
esse respeito. Em outras partes, os loquazes veteranos dos esquadrbes da morte
do Apartheid aSSeveraram longamente que, falando em termos pessoais, eles
proprios nao eram dados a um racismo anti-negro. 0 locutor de radio belga, nascido
na Italia, Georges Ruggiu, esta agora a enfrentar um julgamento por crimes contra
a humanidade apos ter sido preso e acusado de cumplicidade no genocfdio dos
tutsis, ocorrido em 1994. Seus programas provocadores na Radio Mille Collines
ficaram famosos por compararem a investida Mtu it Revolu~ao Francesa. Assim,
em sua confronta~ao genocida com os testas-de-ferro africanos da ambi~ao

geopolftica "anglo-saxa", os assassinos francMonos pareciam se imaginar como
uma extensao da na~ao francesa a que eram ligados no passado. Gerard Prunier
descreveu isso como "a sindrome Fashoda".26

Os defensores destas variedades instaveis de polfticas racializadas foram
for~ados a se tomar fluentes na linguagem tecnica e antropologica da etnicidade e
cultura. E provavel que suas opinibes sejam tambem impregnadas de um
determinismo mecanicista e um hiper-patriotismo neurotico. De qualquer modo,
nao se deveria permitir que esses la~os obvios com as raciologias passadas
obscurecessem 0 fato de que a linguagem produzida por esta crise do pensamento
racial difere de suas antecessoras. Ao enfrentar estes novos fen6menos, aquilo
que podiamos chamar de uma oposi~ao anti-racista deve envolver mais do que 0

mero estabelecimento da linhagem secreta que associa estes grupos
contemporaneos com seus antecedentes autenticamente fascistas e malignos ao
extremo. A "a diaspora nazista silenciosa", referida por Primo Levi nestes termos
precisos, continua a empreender seu trabalho estrategico, mas logo ja nao sera
suficiente mobilizar as memorias fragmentadas do hitlerismo para criar obstaculos
aos seus ativistas, quanto mais para derrota-los. 0 nazismo e outras versbes
correlatas do ultranacionalismo populista encontraram novos partidarios, e 0 que e
ainda mais preocupante, novos bandos de imitadores em locais os mais diversos e
inesperados. 0 glamour desse estilo polftico especffico e sua carga utopica sera
tratado mais adiante. Eles tambem se expandiram it medida que aumentou a

25. Jonathan Steele, "National Effrontery", Guardian (24 de maio de 1997).
26. Gerard Prunier, The Rwanda Crisis: Hist01Y of Genocide (Columbia University Press, 1995),

pp.l03-106.
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distancia emocional, psicologica e historica em rela~ao aos eventos do Terceiro
Reich.

Todos esses fatores contribuem para uma situa~ao em que diminuem as
inibi~6es morais ou polfticas quanta a se invocar uma vez mais a "ra~a" como urn
meio principal de c1assifica~ao das pessoas em hierarquias e de constru~ao de
abismos intransponiveis em tomo de suas identidades discretas e coletivas. Por
que, entao, descrever esta situa~ao como uma crise da raciologia em vez de
consideni-Ia como uma gloria ascendente? Euma crise porque a ideia de "ra~a"

perdeu muito de sua credibilidade de senso comurn, porque 0 elaborado trabalho
cultural e ideologico voltado para a sua produ~ao e reprodu~ao e mais visivel do
que nunca, porque ela tern sido despida de sua integridade moral e intelectual, e
porque ha uma chance de impedir sua reabilita~ao. Irnpelida pelo impacto do genoma.
a "ra~a", tal como foi definida no passado, tambem se tornou vulneravel as
reivindica~6es de uma biologia muito mais elaborada e menos determinista. Epar
isso que e ainda mais decepcionante que trabalhos recentes muito influentes nesta
area percam seu vigor na reta final, preferindo permanecer ambiguos sobre se a
ideia de "ra~a" pode sobreviver a uma revisao crftica da rela~ao entre seres humanos
e sua natureza social em constante muta~ao.27

a teTITIO "ra~a" conjura uma variedade peculiarmente resistente de diferen~a

natural, esteja ele articulado nas mais especializadas linguas da ciencia biologica e
da pseudociencia, ou no idioma vernacular da cultura e do senso comum. Ele se
situa do lado de fora e em oposi~ao 11 maioria das tentativas de torna-Io secundario
11 irresistivel similaridade que sobredetermina as rela~6es sociais entre as pessoas
e esta sempre a revelar a condi~ao tragica que as une na vida de uma especie
comum. a poder subvalorizado desta similaridade humana tao obvia e quase banal,
tao proxima e basicamente invariavel que passa em geral despercebida, confirma
tambem que a crise do raciocfnio raciologico acena com uma oportunidade
importante, apontando para a possibilidade de deixar a "ra~a" para tras, de colocar
de lado seu uso mutilador 11 medida que saimos do tempo em que se podia esperar
que ela fizesse sentido.

27. Marek Kahn, The Race Gallery: The Rerum ofRacial Science (Cape, 1995) e John Hobennan.
Danvin s Athletes: How Sport Has Damaged Black America and Preserved the Myth of Rac(!
(Houghton Mifflin, 1997) sao dais Iivros importantes que contra grande parte da for~a de sellS
proprios argumentos continuam detenninados a manter a ideia de ciencia racial.
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Ha urn perigo de que este argumento seja lido como nada alem do que urn
apelo urn tanto antiquado para que nos desfa~amos das ilusoes destrutivas do
racismo. Injun~oes deste tipo tern permeado em geral alguns pronunciamentos
liberais, religiosos, socialistas e feministas sobre estas questoes desde que se forjou
o termo "ra~a" pela primeira vez. Embora eu valorize essa linhagem politica, quero
tentar ser claro sobre 0 ponto exato onde esta linha de pensamento afasta-se de
seus nobres precursores naquelas tradi~oes que contribufram tanto para as ideias
e pn\ticas do anti-racismo. Todos os argumentos anteriores obedecem a mesma
arquitetura basica. Eles posicionam 0 particular, 0 singular e 0 especffico contra 0

geral, 0 universal e 0 transcendente altamente valorizado por eles. Em contraste, a
abordagem que conta com 0 meu apoio procura romper com estes pares infelizes.
Ela tern menos a dizer sobre a for~a irrespondivel das reivindica~oes por
singularidade e particularidade que estimularam 0 absolutismo etnico. Ao contrario,
nesta perspectiva a aten~ao se volta para 0 outro lado destas equa~oes simultaneas.
Como ela sugere, deveriamos nos preocupar uma vez mais com a no~ao de humano
em que uma especificidade relutante tern sido repetidamente convidada a se
dissolver. Em minha opiniao, estes convites seriam mais plausfveis e atraentes
apenas se pudessemos nos confrontar com, em vez de evitar, a maneira abrangente
em que se talharam encama~oes previas de uma humanidade excludente em codigos
racializantes e habilitados pelas opera~oes do poder colonial e imperial. Em outras
palavras, a versao altemativa de humanismo que, com cautela, se propoe aqui,
simplesmente nao pode ser alcan~ada por meio de uma recafda nos babitos a1tivos
e concep~oes intocadas do pensamento liberal, em especial aqueles relativos aos
direitos juridicos e concessoes soberanas. Isto porque estes expedientes mesmos
tern sido manchados por uma historia em que nao foram capazes de resistir ao
poder biopolitico do pensamento racial que comprometeu suas melhores e mais
audaciosas ambi~oes. Os seus resultantes fracassos, silencios, lapsos e suas evasivas
devem se tornar 0 centro da aten~ao. Podem ser reinterpretados como sintomas
de uma luta pelas fronteiras da humanidade, contribuindo assim para uma contra
historia que leva a porta de entrada mal esbo~ada pela qual toda concep~ao

alternativa de humano deve passaro Isto so pode ser alcan~ado apos urn ajuste de
contas geral com a ideia de "ra~a" e com a historia das pretensoes destrutivas da
raciologia em rela~ao as melhores esperan~as e recursos da modemidade. Uma
restaura~ao da cultura polftica e 0 objetivo evasivo destas opera~oes.

Outro efeito curiosa e desconcertante da crise da raciologia e uma situa~ao

em que alguns interesses politicos bastante divergentes sao capazes de colaborar
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para reter 0 conceito e revesti-Io com poder explicativo. Estranhas alian~as e
conexoes oportunistas sao construfdas em nome da pureza etnica e da demanda
correlata para que diferen~as culturais intransponiveis sejam identificadas e
respeitadas. Esse desejo de se apegar it "ra~a", e de continuar de maneira obstinada
e sem imagina~aoaver 0 mundo de acordo com as escalas distintivas estabelecidas
par ele, engendra associa~oes politicas estranhas, assim como conexoes menos
formais entre pensadores raciologicos de diversos matizes. No combate a todos
eles, assim como ao seu desejo comum de reter e reinflar 0 conceito de modo que
ele se tome mais uma vez urn ponto central de referencia politica e historica,
devemos ser bern claros sobre as dimensoes deste momenta e as discrepancias
significativas existentes entre cemirios locais distintos. Seria preciso reconhecer
que a "ra~a" tern sido pronunciada de diversos modos. Problemas de compatibilidade
e de tradu~ao tern se multiplicado com a globaliza~ao da cultura em que os codigos
locais podem ter de lutar contra as investidas do multiculturalismo empresarial se
quiserem reter sua autoridade historica e seu poder explicativo. Por exemplo, os
padroes distintivos de consciencia de cor vigentes nos Estados Unidos podem nao
ser nada mais do que urn grilhao para 0 desenvolvimento do mercado planetario de
produtos de saude, boa forma, lazer e esporte mencionados acima. Certos tra~os

comuns, como 0 estranho prestfgio ligado ao valor metafisico da brancura ainda
sao recorrentes e continuam a circular bern, mas serao igualmente vulneniveis aos
efeitos de longo prazo desta crise. Alguns padroes locais distintivos decerto
persistem, porem 0 problema se da com sua longevidade anacronica. Quando a
comunica~ao se torna instantanea, a crise do significado racial e ainda mais
aprofundada devido ao modo designal como as adesoes it ideia de "ra~a" se
desenvolvem, continuando basicamente associadas ao contexto do
superdesenvolvimento.

Nao podemos deixar de nos lembrar sempre que 0 conceito de "ra~a", tal
como e empregado na linguagem cotidiana de senso comum para significar
caracterfsticas conexas e comuns em relar;ao ao tipo e aascendencia, e uma
inven~ao relativamente recente e absolutamente moderna. Embora seja uma
insensatez sugerir que 0 mal, a brutalidade e 0 terror tern infcio com a chegada do
racismo cientffico no final do seculo XVIII, tambern seria urn erro minimizar a
importancia daquele momenta como ponto de ruptura no desenvolvimento do
pensamento moderno sobre a humanidade e sua natureza. Mesmo as versoes pre
cientfficas da logica de "ra~a" multiplicaram as oportunidades de seus partidarios
para fazer 0 mal Iivremente e justifica-Io perante si e os outros. 0 problema se
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constituiu tao logo 0 pensamento racial, confuso e assistem<itico, aspirou a se tomar
algo mais coerente, racional e autoritario. Este limiar e importante por definir 0
ponto de liga9ao da "ra9a" com a racionalidade e a nacionalidade. E0 infcio de urn
perfodo em que a deferencia pela ciencia, pelos cientistas e pelo discurso cientffico
em torno da "ra9a" come90u a criar novas possibilidades e orquestrar novas
variedades de conhecimento e de poder centrados no corpo, 0 que Foucault
denomina de "anatontia polftica".

E bern conhecida a est6ria de como essa mudan9a foi influenciada pelos
imperativos do comercio e govemo coloniais, moldando-se por uma crescente
consciencia imperial, como foi endossada e depois desafiada pelo desenvolvimento
da ciencia da antropologia, desacreditada pelas conseqiiencias catastr6ficas da
ciencia racial, silenciada pelos efeitos subseqiientes do genocfdio nazista, apenas
para ganhar mais uma vez voz ativa no momento em que surgem os casos de
Watson e de Crick. Mas as fases mais recentes deste processo - que como ja
vimos nao e simples e nao se reduz diretamente ao ressurgimento de explica90es
biol6gicas - nao foram entendidas de urn modo adequado.

PARA ALEM DO Novo RACISMO

Alguns anos alras, urn grupo desconexo de estudiosos, no qual 0 fiI6sofo
ingles Martin Barker era especialmente influente, ap6s reconhecer a mUdan';a nos
padroes com que se empregava 0 discurso da diferen9a racial na polftica, come90u
a falar sobre 0 surgimento daquilo que denominou urn Novo Racismo. Este racismo
era definido por suas inclina90es fortemente culturalistas e nacionalistas. Se no
passado a raciologia fora arrogante em sua certeza imperial de que a biologia era
destino e hierarquia, esta nova corrente de persuasao deixava claro que nao se
sentia avontade com a ideia de que a "ra9a" pudesse ter bases biol6gicas. Em vez
disso, a consciencia de "ra9a" era vista como intimamente ligada a ideia de
nacionalidade. As na90es hist6ricas autenticas tinham conteudos culturais discretos.
Sua preciosa homogeneidade as dotava de grande for9a e prestigio. Todos os tipos
de perigos se manifestavam onde quer que grandes fatias "indigestas" de
assentamentos estrangeiros tivessem lugar. 0 conflito era visfvel sobretudo ao
longo das linhas culturais. E claro, esses estrangeiros lamentavelmente
transplantados nao eram definidos como inferiores, menos valiosos ou menos
adntir<iveis do que seus "anfitrioes". Talvez nao fossem infra-humanos, porem,
estavam certamente fora de lugar. Os problemas sociais, econ6micos e polfticos
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que se seguiram a sua importa~ao equivocada poderiam ser resolvidos tao somente
com 0 restabelecimento da simetria e da estabilidade que decorreria assim que
eles fossem devolvidos aos lugares a que pertenciam. A natureza, a hist6ria e a
geopolitica detenninavam que as pessoas deveriam apegar-se aquelas de sua especie,
acomodando-se melhor nos ambientes que combinavam com seus modos culturais
distintivos, e portanto, modos nacionais de estar no mundo. Inventaram-se vers6es
mfticas de ecologia cultural para racionalizar as vidas dessas discretas identidades
nacionais e raciais. Os alemaes tomaram-se urn povo de suas florestas, enquanto
que os britanicos eram uma na~ao cuja atividade de navega~ao formou seu carateI'
interior em essencia. Em todos os casos, fragmentos de verdade auto-evidentes
nutriam as fantasias de sangue e pertencimento28 que, por seu turno, demandaram
uma elaborada cartografia geopolitica da nacionalidade.29

Os argumentos culturalistas do Novo Racismo desfrutam de urn apelo residual
prolongado. Padroes similares apareceram em diversos outros cen:ir:ios. Eles eram
evidentes na Gra-Bretanha, onde a diferen~a cultural em vez da hierarquia biol6gica
emergiu como a substancia central dos problemas raciais p6s-coloniais da na~ao.

Eram audfveis nos Estados Unidos, onde cinco grandes aglomera~6es racial-culturais
(asiaticos, negros, hispanicos, brancos e americanos nativos) apareceram e
assumiram muitas daquelas caracterfsticas fatal mente associadas com grupos
raciais do seculo XVIII; e tambem eram evidentes em partes da Europa, onde os
conflitos entre trabalhadores migrantes e seus anfitrioes ressentidos foram re
articulados nos moldes de uma grandiosa oposi~ao cultural e religiosa entre 0

universalismo cristao e 0 fundamentalismo isliimico ressurgente.
o papel hist6rico destas no~6es culturalistas na consolida~ao e

desenvo\vimento do Apartheid na Africa do Sui ja esta claro. As passagens mais
amplas da biologia para a cultura, da especie para 0 etno, da hierarquia rfgida e
previsfvel para os diferentes riscos representados pela alteridade cultural, 0 que
era tao fascinante quanto contaminador, estavam todas prefiguradas ate certo ponto
na constitui~ao do sistema de Apartheid. Se essas formas de poder e de autoridade
eram, ou nao, largamente representativas do govemo colonial em geral, isto nao

r

l

28. Martin Thorn, Republics, Nations and Tribes (Verso, 1995).
29. Guntram Henrik Herb, Under the Map a/Germany: Nationalism and Propaganda, 1918-1945

(Routledge, 1997); Jeremy Black, Maps and Histol)' (Yale University Press, 1997), em especial
capitulo 4.
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pode ser eSlabelecido aqui.30 A fic~ao pemiciosa das identidades separadas, mas
iguais, baseadas em p:itrias distintas, foi urn imJXlrtante sinal de mudan~a em que a
ideia de tradi~oes nacionais e etnicas opostas foi empregada para legitimar e
racionalizar a passagem das hierarquias naturais para as hierarquias culturais. Esta
mudan~a nao foi, e claro, absoluta. Natureza e cultura podem ter funcionado como
p610s nitidamente exclusivos nos modelos do pensamento modemo em seus inicios,
mas tal como as implica~oes organicas da palavra "cultura" revelam, as limites
entre elas tern sido sempre porosos. 0 Novo Racismo endossou a anexa~ao da
ideia de diferen~a natural devido as pretensoes de culturas nacionais mutuamente
exclusivas que se colocavam agora em posi~oes opostas. Na geometria politica
dos Estados-na~ao, a cultura foi equiparada nao pela natureza, mas par outras
culturas. 0 que parece novo sabre a Novo Racismo, vinte anos ap6s este
pensamento ter sido empregado pela primeira vez, nao e tanto a enfase reveladora
na cultura que foi a sua marca intelectual registrada, mas a maneira pela qual seus
ide610gos refinaram as velhas oposi~oes - natureza e cultura, biologia e hist6ria 
numa nova sintese: urn bioculturalismo que, como Barker aJXlntou, extraiu sua
energia determinista dos recursos intelectuais permitidos pela sociobiologia. 3I

Quando se faz esta afirma~ao, e preciso sempre enfatizar que hii muitas
grada~oes subjacentes entre a biol6gico e a cultural e que as versoes culturalistas
do discurso racial - ainda que superficialmente mais benignas do que a for~a mais
crua da teoria biol6gica de "ra~a" - nao sao menos malevolas ou brutais para
aqueles que estao no elo final das crueldades e terrores promovidos par elas. Com
estes importantes reparos em mente, e melhor dizer que 0 ponto de partida deste
livro e afirmar que a era daquele Novo Racismo esta de falo terminada. Isto nao
deveria ser interpretado como uma sugestao de que estamos portanto a retomar
para alguma versao mais velha e familiar de determinismo biol6gico. E verdade
que uma reelabora~ao genomica da biologia reemergiu para fomecer as temas
pessimistas dominantes em conversas sabre a "ra~a", mas a mera presen~a do
que e mais bern entendido como uma perspectiva p6s-biol6gica nao confirma meu
diagn6stico. Ha diferentes novas versoes do determinismo em outros paises. Eles
situam e usam a corpo humano de numerosas maneiras contrastantes. A maneira
impaciente com que outros tipos menos mecanicistas de explica~ao social e hist6rica

30. Mahmood Mamdani, Citizen and Subject (Princeton University Press, 1997).
31. Martin Barker, The New Racism (Junction Books, 1980).
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sao silenciados pelo genoma revela a transfigura<;ao da biol6gica em algo imprevisto:
um micro-mecanismo incompleto no qual os organismos devem ser projetados,
esmiu~ados com ferramentas e emendados e a vida humana assume qualidades
associadas com 0 mundo morto, amea~ador, mas complacente das maquinas.

Esta mudan~a de perspectiva demonstra que a raciologia de hoje nao esta
mais confinada aos babitos cognitivos e perceptivos da anatomia polftica. Ela foi
levada por mudan~as tecnol6gicas e conceituais em dire~ao a escalas cada vez
menores. Deste modo, 0 que parece ser 0 renascimento do biologismo nao e de
fato 0 ressurgimento de antigos c6digos coloniais e imperiais que acentuavam a
hierarquia em vez da simples diferen~a, mas parte de uma transforma~ao

contemporanea maior nos modos com que as pessoas conceituam a rela~ao entre
natureza, cultura e sociedade, e a rela~ao entre a liberdade das pessoas e a sua
a~ao humana. 0 status da "ra~a" transforrna-se inevitavelmente com isso. Sim,
estamos uma vez mais num periodo em que as diferen~as sociais e culturais tern
sido codificadas de acordo com as regras de urn discurso biol6gico, mas nunca e
demais lembrar que este regime raciol6gico mais recente difere de seus
predecessores. Nao devemos encara-Io como se representasse um retorno as
ambi~5es culturalistas do velho, isto e, do Novo Racismo. Eurn fen5meno distinto
que precisa ser apreendido e contraposto enquanto tal. A "Ra~a" nao pode ser
mais ossificada e, como e possivel preyer, e a centralidade do gene, caracteristico
deste discurso, que define a sua abordagem determinista da a~ao humana em
geral e da forrna~ao de grupos raciais em particular.32

A hist6ria da escrita cientifica sobre as "ra~as" se faz atraves de uma
seqUencia longa e sinuosa de discursos sobre morfologia ffsica. Ossos, cranios,
cabelo, labios, narizes, olhos, pes, genitalia e outras marcas somaticas de "ra~a"

tem um lugar especial nos regimes discursivos que produzem a verdade de "ra~a",

tendo-a descoberto, repetidas vezes, alojada no corpo e nele inscrita. A historiadora
da ciencia Londa Schiebinger demonstrou como 0 estudo de componentes e zonas
corporais ajudou de inicio a focalizar 0 olhar racializante, a investi-Io com autoridade
cientffica verdadeira e a constituir a "ra~a" em formas fortemente marcadas por
caracterfsticas de genera, praduzindo ao mesmo tempo uma compreensao de genera
e sexo que saturou os discursos entrela~ados de "ra~a", na~ao e especie.JJ Os

32. Steven Rose, Lifelines: Bivlog); Freedom, Determinism (Penguin Books, 1997).
33. Landa Schiebinger, Nature:\, Body: Gender ill the Making of Modem Science (Beacon Press,

1993).
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compendios de raciologia chissica do seculo XVIII eram repletos de imagens.
Suas explica~5es iam rapidamente de ilustra~ao a ilustra~ao. 0 poder duradouro
dos mais conhecidos documentos visuais - pinturas de cabe~as caucasianas e
n6rdicas, ou dos varios cranios a serem medidos, desenhados e classificados - era
mais do que urn contraponto iconico ao registro de uma respeitavel ciencia racial.
Com isso temos uma possibilidade interessante de que a cogni~ao de "ra~a" nunca
tenha sido urn processo exclusivamente lingtiistico, envolvendo desde 0 seu principio
urn distintivo imaginario 6ptico e visual. A plenitude total dos icones e imagens
racializadas transmite algo profundo sobre as formas de diferen~a engendradas
por esses discursos. As diferen~as raciais foram descobertas e confirmadas em
amostras fragmentadas de caracteristicas fisicas. A combina~ao de fen6tipos
escolhidos para identificar uma "ra~a" gerou com tamanha intensidade as categorias
raciais escolhidas que 0 pensamento anti-raciol6gico logo se apercebeu que os
criterios especificos variavam no interior dos grupos selecionados, assim como
entre eles. Minha preocupa~ao aqui nao e com a hist6ria bern conhecida daquelas
tentativas fadadas ao fracasso de se produzir categorias raciais coerentes por
meio da escolha de combina~5es representativas de cerlOS fen6tipos: labios,
mandibulas, textura dos cabelos, cor dos olhos, e assim por diante. Ebern mais
interessante perceber que essa atividade de produ~ao da "ra~a" exigiu uma sintese
do logos com 0 icone, da racionalidade cientifica formal com algo mais - algo
visual e estetico em ambos os sentidos desta palavra escorregadia. Eles resultaram
conjuntamente numa rela~ao especifica com 0 corpo e num modo de observa~ao

do corpo." Eles se fixaram num certo tipo de percep~ao que favoreceu escalas
especificas de representa~ao, podendo apenas prosseguir com base no isolamento,
quantifica~ao e homogeneiza~ao da visao. Foucault e 0 pesquisador mais famoso
das conseqij(~ncias epistemol6gicas que acompanharam a institucionaliza~ao desse
olhar antropol6gico e sua "autonomiza~ao da visao".35

34. Martin Kemp, "Temples of the Body and Temples of the Cosmos: Vision and Visualization in
the Vesalian and Copernican Revolutions", in Brian S. Baigrie, org., Picturing Knmvledge:
Historical and Philosophical Problems Concerning the Use of Art in Science (University of
Toronto Press, 1996), pp.40-85.

35. Jonathan Crary, Techniques vfthe Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century
(MIT Press, 1992).
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A ideia moderna de ra~a favoreceu uma escala especifica de represenla~ao

e funcionou denlro dos mais estritos limites percepcionais, quer as marcas, os
6rgaos e as fei~6es distintivas tenham sido descobertas na superficie externa do
corpo, quer tenha se pensado que eles residissem em algum lugar em seu interior,
onde se imaginava que as propriedades escondidas do sangue, dos ossos e dos
nervos, diferenciados racialmente, regulassem as manifesta~6es sociais e culturais.
Podemos chamar esse ratio distintivo de escala da anatomia comparativa. A ideia
de "ra~a" vazou urn tanto rapidamente dos confins sublimes, onde essa escala foi
primeiramente codificada e calibrada, mas ela sempre funcionou melhor em conjunto
com aquelas maneiras de olhar, enumerar, dissecar e avaliar. Abstrata e metafisica,
a "ra~a" definiu e consolidou suas tipologias acidentais. Ao se dirigir para 0 empirico
eo concreto, ela (re-)produziu urn conjunto de metodos, regulou uma certa estetica,36
e delimitou discretamente 0 campo de atua~ao da etica pautada pelos c6digos de
cor. As verdades mais irresistiveis da anatomia politica foram produzidas
"teatralmente", tiradas do chapeu fomecido pela ciencia raciol6gica, assim como
tantos coelhos assustados exibidos diante de uma multidao avida e barulhenta. Foi
nessas condi~6es que a ideia de "ra~a" desfrutou de seu poder maximo em relacionar
a metafisica com a tecnologia cientifica. Refor~ada pela cren~a em culluras
nacionais separadas e opostas, ela inspiraria mais tarde as antropologias coloniais
que se sucederam as vers6es mais antigas da raciologia cientifica. Nossa situa~ao

e evidentemente diferente. A convoca~ao do ser racial tern sido enfraquecida par
uma outra revolu~ao tecno16gica e comunicativa, pela ideia de que 0 corpo e nada
mais do que urn momenta acidental na transmissao de c6digo e infonna~ao, por
sua abertura para novas tecnologias de imagem, e pela perda da mortalidade como
urn horizonte diante do qual a vida deve ser vivida.

A negritude pode agora significar urn prestigio vital ao inves de abje~ao num
setor televisivo global de infoentretenimento em que os residuos vivos de sociedades
escravistas e os tra~os provincianos do conflito racial americana precisam dar
lugar a diferentes imperativos derivados da planetariza~ao do lucro e do cultivo de
novos mercados distanciados das mem6rias do cativeiro. Em 1815, euvier
encomendou retratos melanc6licos de Saartjie Baartman - mais tarde ela seria
dissecada por ele - os quais foram pintados por Leon de Wailly de diversos angulos

36. Alex Potts, Flesh and the Ideal: Winckelmanll and the Origins ofArt Hist01)' (Yale University
Press, 1994), em especial se~6es IV e V.
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numa paisagem estranhamente vazia. Quase dois seculos depois, um encontro
diferente com os limites da humanidade negra tomou-se possivel mediante os
prazeres dubios do filme de anima~ao Space Jam. A infra-humanidade terrena de
Baartman e entao substituida pela presen~a grandiosa de um Michael Jordan
divino, que colabora num radiante pas de deux extraterritorial com Perna Longa
- 0 que e uma reductio ad absurdum das lorotas trapaceiras africanas. Quando
Jordan ganha asas para nos persuadir de que homens negros podem voar, seria
possivel concordar que os regimes percepcionais do seculo XVIII, que nos deram
anteriormente a "ra~a", tenham sido suplantados juntamente com muitas de suas
pretensiies epistemol6gicas e metaffsicas? Agora que 0 microsc6pico cedeu lugar
de modo tao abrangente ao molecular, quero perguntar se essas conven~iies

obsoletas de representa~ao e de observa~ao foram deixadas para tnis. Isto
significaria que grande parte do discurso contemporaneo que anima as "ra~as" e
produz a consciencia racializada e um fenomeno anacronico e mesmo reduzido a
vestigios. Sao as telas em vez das Jentes que agora mediam a busca de verdades
corp6reas. Este e um sinal potente de que a "ra~a" deveria ser abordada como
uma p6s-imagem - um efeito prolongado de se olhar apenas muito casualmente
para 0 brilho prejudicial que emana de conflitos coloniais no pais e no exterior.

Desconsiderando por um momento 0 perigo 6bvio representado por ambi~iies
eugenicas contemporaneas que nao empregam a palavra "eugenico" e nem
coincidem com divisiies derivadas de velhas categorias raciais, quero afirmar que
e possivel que os habitus de percep~ao e de observa~ao que tem sido associados
com a consolida~ao da nanociencia da atualidade possam tambem facilitar 0

desenvolvimento de um humanismo enfaticamente p6s-racial. A genomica pode
transmitir 0 sinal para reificar a "ra~a" enquanto c6digo e informa~ao, mas ha um
sentido em que ela tambem aponta de forma nao intencional para a supera~ao da
"ra~a". Esta supera~ao nao pode ser um ato unico e audacioso de criatividade,
uma nega~ao triunfante e para todo 0 sempre. Deve ser mais como um definhamento
gradual surgindo de uma crescente irrelevancia. Em escalas menores do que as
microsc6picas que submetem atualmente 0 corpo ao escrutfnio, a "ra~a" toma-se
menos significativa, atraente ou saliente em termos das tarefas basicas voltadas
para a nossa cura e nossa prote~ao. Portanto, temos uma chance de reconhecer a
condi~ao anacronica da ideia de "ra~a" como uma base segundo a qual os seres
humanos sao distinguidos e classificados. Podemos tirar uma medida extra de
coragem do fato de que os proponentes da ideia de "ra~as" estao mais longe do
que nunca de serem capazes de responder a questao basica que os confunde
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desde 0 alvorecer da raciologia: se a "ra~a" e uma maneira uti! de classificar
pessoas, entao quantas "ra~as" existem? Eraro, hoje em dia, encontrar quem fale
sobre uma "ra~a mongoI6ide".

Ja tivemos que observar que e possivel que corresponda a vontade po1ftica
de algumas pessoas no interior da comunidade imaginada de um grupo racializado
prosseguir com base na unanimidade dada au automatica, considerando a sua pr6pria
"ra~a" como uma magnitude unica e indiferenciada aglutinada nao pelas
superficialidades da hist6ria au da linguagem, religiao ou conquista, mas pela
similaridade essencial e subjacente codificada em seus corpos. Aqui, e claro, a
ciencia e 0 mundo cotidiano da fala racial, preferiria dizer racializante, separam
se enquanto 0 misticismo e 0 ocultismo assumem 0 controle. A linguagem po1ftiea
usada para descrever e justificar esses modelos de pertencimento tambem tem
sido atualizada em parte. As no~6es sobre a unidade essencial de "ra~as" espeeificas
tem prosseguido igualmente com 0 tempo, por vezes adquirindo a aparencia extema
da Nova Era e uma correspondente linguagem terapeutica. Veremos que essas
perspectivas "essencialistas" e "primordialistas" tomaram-se ainda mais vieiosas
devido as feridas que ganharam a medida que a ideia de uma identidade fundamental
eompartilhada e e desafiada pela emergencia de graves conflitos intra-raciais.

No mundo superdesenvolvido, a desindustrializa~ao e a brutal diferencia,ao
economica complicaram ainda mais esta situa~ao. Em todo lugar, as lutas que se
desenvolvem a partir da familia, do genero e da sexualidade tambem tem sido
claramente visiveis no interior dos mesmos grupos que costumavam ser identificados
como comunidades raciais unitarias. 0 impacto desses fatores de divisao tem se
intensificado com as mudan~as que ocorreram na rela~ao entre a "ra~a" e 0 principio
de nacionalidade. Este ultimo perdeu parte de seu apelo e muito de sua eomplexidade
porque tem sido assimilado demasiadamente rapido tanto a ideia de culturas
racializadas fechadas e exclusivas, como aos deterrninismos biol6gicos que reduzem
o comportamento, a socialidade e os interesses comuns a informa~ao inserita nas
celulas ou nas combina~6es das moleculas.

Em materia de culturas politicas negras no perfodo p6s-emancipa~ao. as
abordagens essencialistas voltadas para a constru~ao de solidariedade e mobiliza~ao

comunal sincronizada apoiaram-se com freqiiencia nos efeitos da hierarquia racial
para suprir 0 agente aglutinador que poderia por seu tumo precipitar a conseiencia
nacional. Experiencias rotineiras de opressao, repressao e abuso - por mai s
abrangentes que fossem - nao puderam ser transferidas para a arena politica da
qual os negros eram barrados. Ao contrario, elas se tornaram as bases das euhuras
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dissidentes e de urn mundo publico alternativo. As ligac;6es produzidas sob essas
condic;6es eram inerentemente inseguras. Sua instabilidade se somava a capacidade
de atrac;ao das soluc;6es autoritarias que ofereciam atalhos para a solidariedade,
em especial quando a consciencia cotidiana da diferenc;a racial nao alcanc;ava as
modelos de nacionalidade que haviam sido emprestados largamente da hist6ria
eurocentrica do grupo dominante. Como veremos, quando a quimica politica da
nac;ao, rac;a e cultura se juntou para produzir estes resultados alarmantes, a
renascimento do pensamento fascista e a reaparecimento de movimentos politicos
uniformes e austerosja nao estavam distantes. Estes desenvolvimentos nem sempre
tern sido assinalados pelos emblemas convenientes desavergonhadamente ostentados
pelos fascismos no passado.

ECOLOGIA, ETICA E OBSERVANCIA RACIAL

A palavra "ecologia" foi cunhada em 1886 par Ernst Haeckl, a discipulo
alemao de Darwin e Lamarck que se tornaria conhecido par sua zoologia e sua
critica ultranacionalista dos efeitos disgenicos da civilizac;ao Ocidental.37 A
elabarac;ao do termo durante a desenvolvimento da ciencia racial, antes e ao longo
do governo nazista, deveria ser reconhecida antes de ser aqui analisada. Ela pode
ser conectada em profundidade as noc;6es de Lebensraum (espac;o vital) que nao
foram criadas pelas politicas populacionais racistas e pelo planejamento agricola e
cientifico do periodo nazista, mas faziam parte deles.38 Aquilo que s6 se pode
chamar de "sensibilidades ecol6gicas" tern urn papel elaborado nas teorias
geoorganicas, biopoliticas e governamentais dos ge6grafos alemaes Friedrich Ratzel
e Karl Haushofer e do geopolitico sueco do comec;o do seculo XX, Rudolf Kjellen.39

Estes escritores proporcionaram importantes recursos conceituais a ciencia racial
nazista, ajudando-a a conceitualizar a Estado como urn arganismo e a especificar

37. Howard Kaye observa que 0 Weltriitsel de Haeckl, urn tratado sobre 0 "nacional socialismo em
defesa da comunidade racial," vendeu mais de 300.000 volumes entre 1900 e 1914. Howard
Kaye, The Social Meaning ofModem Biology (Yale University Press, 1986), p. 38.

38. Mechtild Rossler, '''Area Research' and 'Spatial Planning' from the Weimar Republic to the
Germam Federal Republic: Creating aSociety with aSpatial Order under National Socialism", in
Monika Renneberg e Mark Walker, orgs., Science, Technology and National Socialism (Cambridge
University Press, 1994), pp. 126-138.

39. Sven Holdar, "The Ideal State and the Power of Geography: The Life-Work of Rudolf Kjellen",
Political Geography 11 (1992), pp. 307-323; Herb, Under the Map of Germany.
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as conex6es necessarias entre a na~ao e sua area de habita~ao. Lidaremos de urn
modo distinto com esta abordagem por termos de encarar suas associa~6es

hist6ricas com aquela raciologia, assim como com 0 hitlerismo e com diversas
outras tentativas para deduzir a forma ideal de governo de analogias organicas.40

Atualmente, tendo como ponto de partida uma reflexao pr6pria sobre as tentativas
do botanico Sir Alfred George Tansley para teorizar 0 ecossistema mediante a
intera~ao padronizada entre os organismos e os habitats no sentido mais amplo
possivel, os criticos mais perspicazes do determinismo gent,tico tern instigado uma
percep~ao ainda mais complexa da interatividade que governa as rela~6es entre
os seres humanos e seus meio-ambientes. Uma perspectiva ecol6gica refinada
complementa essas criticas com urn organicismo complexo, ca6tico e resolutamente
nao-redutivo. Com isso, confunde-se as no~6es mecanicas de causa e efeito e faz
se uma oposi~ao sonora aredu~ao da particularidade humana individual aos "mapas"
de suas seqUencias de DNA. Richard Lewontin posicionou-se a partir da perspectiva
critica descrita por ele como uma "posi~ao lamarckiana reversa" ao enfatizar que

Enecessaria mais do que 0 DNA para fazer urn organismo vivo... 0 organismo nao
se calcula a partir de seu DNA. Urn organismo Vivo em qualquer momento de sua
vida e a conseqiH~ncia unica de uma hist6ria de desenvolvimento que resulta da
interac;:ao de fon;as internas e extemas, bern como da sua determina~aopor elas. As
fon;as externas, que comumente pensamos como "meio-ambiente", sao elas mesmas
em parte uma conseqiiencia das atividades do proprio organismo amedida que ele
produz e consome as condic;oes de sua propria existencia. as organismos DaD

encontram as mundos nos quais se desenvolvem. Eles 0 fazem. Em termos
recfprocos, as fOf<;as internas nao sao autonomas, mas agem em resposta ao externo.
Parte do maquinario qufmico interno de uma celula s6 e manufaturada quando
condi<;6es externas 0 requerem... Nem e 0 "interno" identico ao "genetico".41

Uma sensibilidade similar para a complexidade desses processos interativos
pode ser util quando passamos do enfoque nos meio-ambientes imediatos, onde os
organismos individuais existem, para nos voltarmos em vez disso para as condi~6es

ecol6gicas em que as rela~6es entre sujeitos/atores sao encenadas. Esta aten~ao

40. Anna Bramwell, The History ofEcology in the Twentieth Century (Yale University Press, 1989),
p.50.

41. Richard Lewontin, The Doctrine ofDNA: Biology as Ideology (Penguin Books, 1991), pp. 63
64.
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a intersubjetividade pode ser suplementada ainda por outra ideia. Ela se esbo~a a
partir do estudo fenomenol6gico de Frantz Fanon a respeito da corporifica~ao

"epidermizada", tendo sido diretamente inspirado por sua amarga descoberta
hegeliana de que a desgra~a da domina~ao racial nao e a condi~ao de ser negro,
mas de ser negro em rela~ao ao branco.42 As complexidades ontol6gicas da
condi~ao sofrida do negro que Fanon descortinou nas opera~6es do poder colonial
nao estao mais, se e que 0 estiveram alguma vez, exclusivamente confinadas aqueles
locais contestados. De fato, as mudan~as polfticas e culturais descritas por mim,
como parte da crise da "ra~a", trouxeram para 0 amago das preocupa~6es

contemporaneas as mesmas ansiedades relativas as bases sobre as quais as ra~as

existem. Minha sugestao e que a iinica resposta apropriada para esta incerteza e
exigir a libera~ao nao s6 em termos da supremacia branca, por mais que isto seja
necessario com urgencia, mas em termos de qualquer pensamento racializante e
raci610gico, de urn olhar racializado, de urn pensar racializado e de urn pensar
racializado sobre 0 pensar. Ha apenas uma outra questao dominante associada
com estas aspira~6es ut6picas. Por mais relutantes que estejamos em dar 0 passu
no sentido de renunciar a "ra~a" como parte de uma tentativa de trazer a cultura
polftica de volta a vida, este trajeto deve ser considerado porque parece representar
a iinica resposta erica aos erros conspicuos que a raciologia continua a instigar e
sancionar.

Fazer esta observa~ao etica tern ainda uma significancia adicional. Os
estudiosos da "ra~a" nao tern estado sempre atentos 0 suficiente as dimens6es
eticas de nossas pr6prias praticas, particularmente quando analisam a associa~ao

recorrente entre a raciologia e 0 mal. Esta reforma mais do que necessaria de
nosso pensamento tomou-se imperativa no momenta em que a mem6ria do genocidio
nazista deixou de formar a constela~ao sob a qual trabalhamos. A reniincia
deliberada e extensiva da "ra~a", tal como proposta aqui, visualiza mesmo 0

aparecimento de urn humanismo metafisico altemativo, tendo como premissa uma
rela~ao face a face entre diferentes atores - seres de igual valor -como algo
preferivel aos problemas de inumanidade criados pela raciologia. Se no final das
contas esta metafisica ganhar urn molde religioso, como nos casos muito diferentes
apresentados, por urn lado, pelos escritos mais filos6ficos de Martin Luther King,

42. Fanon, Black Skin, White Masks, p. 110.
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Jr., e, por outro, pelo trabalho do filosofo Emmanuel Levinas, ela podeni ser resgatada
dos piores excessos de idealismo apenas se for reconhecida como tendo incorporado
uma tentativa provocativa de reativar sensibilidades polfticas de modo que elas
fluam para fora dos padroes definidos para elas num mundo de Estados-na,ao
fortificados e grupos etnicos antagonicos. Os espa,os em que as "ra,as" ganham
vida constituem urn campo de onde a intera,ao polftica tern sido banida. Ela e em
geral substituida pelo entusiasmo pelas pseudo-solidariedades mais baratas: formas
de conexao que sao imaginadas como tendo surgido facilmente de fenotipos, culturas
e bionacionalidades compartilhadas. Este eurn periodo em que a facil invoca,ao
da "ra,a" pennite uma confinna,ao regular do recuo da atividade polftica, definida
aqui nao como uma ciencia de governar, mas como 0 exercfcio de poder numa
cultura publica racional capaz de promover simultaneamente 0 desenvolvimento
tanto individual como social. Se escolhennos testar a rota, que tern 0 meu apoio.
rumo it meta evasiva da democracia multicultural, a reabilita,ao da polftica requer
gestos audaciosos e expansivos. A demanda pela libera,ao em rela,ao it "ra,a"
torna-se ainda mais eloqtiente no contexto especial proporcionado por este projeto
etico e polftico. Torna-se urn pre-requisito essencial se quisennos dar respostas
efetivas aos problemas patologicos representados pelo racismo genomico, 0 glamour
da similaridade e os projetos eugenicos nutridos na atualidade pela sua confluencia.

OBSERVANDO A "RA<;A"

Uma vez que as dimensoes da crise da raciologia ja foram bastante
examinadas, podemos nos voltar agora para 0 outro objetivo principal deste capitulo
inicial: questionar e explorar algumas das tensoes surgidas de uma considera,ao
critica de como "ra,a" evista. A inten,ao aqui econtribuir para urn balan,o de
como os signos e simbolos da diferen,a racial tornaram-se aparentes. Como se
pode preyer, a postura "pos-racial" que tenho tentado desenvolver nao admite a
integridade de nenhum esquema perceptual reconhecidamente natural. Nao se
concede aqui a possibilidade de que a "ra,a" possa ser vista espontaneamente.
sem a media,ao de processos tecnicos e sociais. Havera uma varia,ao individual.
mas isto nao ea "ra,a". Nao existe uma percep,ao em estado natural, sem treino.
residindo no corpo. 0 sensorium humano precisou ser educado para a observac;ao
das diferen,as raciais. Quando se trata da visualiza,ao de grupos raciais distin1Os.
e preciso uma grande dose de sintoniza,ao.
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Esta fase do argumento funda-se no desejo de ligar 0 estudo hist6rico e
cntico das raciologias e das metafisicas "raciais" as novas hist6rias da visualidade
e percep~ao que tern side produzidas. Procura-se conecta-los com algumas cnticas
oportunas da identidade etnica absoluta ou integral e com as genealogias da
subjetividade as quais este argumento tern se associado. Acima de tudo, quero
ligar 0 estudo cntico da "ra~a" com urn entendimento igualmente cntico dos meios
tecnico-cientificos que fomentaram e mediaram as rela~6es particulares com nossas
personalidades racializadas no passado modemo. 0 absurdo fundante da "ra~a"

como urn principio de poder, diferencia~ao, e classifica~ao deve continuar agora
persistente e obstinadamente no nosso campo de visao. Esse movimento inicial
esta evidentemente fora de moda, como nao precise lembra-los. 0 pragmatismo
entrincheirado na "Ra~a" tern se aliado com as vers6es simplistas da fenomenologia
racial atribuida erroneamente a Fanon por criticos que procuram uma ontologia
infalivel no seu trabalho. Estes desenvolvimentos tern sido complementados pelo
apelo de nacionalismos articulados, porem de percursos frageis, enraizados
firmemente em circunstancias afro-americanas, assim como pelo cinismo e
oportunismo. Essas tendencias interligadas concordam que 0 fato frio e corp6reo
da "ra~a" nao pode e nao deveria ser teorizado fora do campo de visao de acordo
exatamente com 0 que eu proponho.

Voce ainda tern dtividas. Talvez ajude observar que aspectos da "ra~a", tal
como tern sido entendida no passado, ja estao sendo exorcizados por novas
tecnologias da personalidade e da constitui~ao da especie, e que 0 uso dessas
tecnologias, particularmente no campo medico desencadearam conseqtiencias
politicas significativas. As velhas economias representacionais modemas que
reproduziram a "ra~a" em termos subdermicos e epidermicos estao sendo hoje
transformadas, de urn lado, pelas mudan~as cientificas e tecnol6gicas que se
seguiram a revolu~ao na biologia molecular e, de outro lado, por uma transforma~ao

igualmente profunda nas maneiras como os corpos sao postos em imagens. Ambas
tern implica~6es ontol6gicas extensivas. No momento atual, os corpos tomam-se
em geral acessiveis a novas formas de escrutinio possibilitadas pelas imagens
medicas multidimensionais que usam ultra-som e radia~ao eletromagnetica, assim
como luz natural e artificial. Alguma vez voce, seu corpo, ou 0 corpo de sua crian~a,

ja foi escaneado? Voce reconhece a densidade desta mudan~a 6tica? Em caso
afirmativo, talvez voce pudesse considerar esse desenvolvimento como outro sinal
for~oso de que n6s come~amos a deixar de lade as velhas marcas visuais da
"ra~a". Ap6s nos despedirmos delas, poderiamos agir melhor no sentido de nos
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contrapor as injusti~as geradas por elas se fizessemos urn esfor~o mais consistente
para desnaturalizar e desontologizar a "ra~a", desagregando com isso as raciologias.

Esta nao e uma op~ao faci\. Ela tern necessidade da reconstitui~ao das
esperan~as anti-racistas. No futuro, elas terao de transitar facilmente atraves das
fronteiras erigidas entre texto e discurso, espetaculo e performance. Terao de se
mover para fora dos angulos de visao, das estrategias de busca da verdade e das
escolhas morais e politicas que ainda oferecern garantias em demasia as pretensoes
normativas da raciologia. Esta linha de ataque a observancia racial necessita de
uma reflexao franca sobre 0 interesse de se reificar a "ra~a" que tern surgido
repetidas vezes em analises academicas - algo que nao era possivel quando a
liga~ao entre as polfticas anti-racistas e a pesquisa academica intervencionista era
mais forte e mais proxima do que hoje em dia. Trilhar este caminho significa 0

retorno ao duro trabalho envolvido na identifica~ao e explora~ao das tecnologias
polfticas que governam nossas rela~oes com nos mesmos, com a nossa humanidade
e com a nossa especie. Conforme se sugeriu, estas tarefas nos levam para atem
dos discursos e da semiotica de "ra~a" rumo a urn confronto com as teorias e
historias do espectador e da observa~ao, dos aparatos visuais e da otica. Elas nos
pedem para repensar 0 desenvolvimento de urn imaginario racial de maneiras mais
distanciadas da autoridade racionalizada do logos e estreitamente afinadas com 0

poder diferente das tecnologias visuais e de visualiza~ao. A politica de "ra~a"

contou com ambos e tambem os coordenou.
la me referi as transforma~oes profundas nas maneiras com que 0 corpo e

entendido, experimentado e observado que se seguiram a emergencia da biologia
molecular. 0 uso de computadores como modela~ao e as tecnologias de imagem
estendendo a visao de urn modo protetico ate as nanoescalas podem ser ligados ao
impacto do processamento digital e outras abordagens afins do corpo que permitem
ve-lo e entende-lo de novas maneiras, principalmente como codigo e informa~ao.

Devemos ficar especialmente atentos para as maneiras com que 0 corpo tern sido
posto em imagens em estudos sobre a saude e a doen~a, cuja importancia e muito
grande nos delineamentos da cullura contemporanea. Estas novas maneiras de
nos olhar, entender e relacionar com nos mesmos, apontam mais uma vez para a
possibilidade de que 0 tempo da "ra~a" possa estar se aproximando do final no
momenta mesmo em que os racismos parecem proliferar.

Os primeiros trabalhos de Michel Foucault examinaram os precedentes
historicos significativos dessa emergencia contemporanea de novos campos de
visibilidade que operam em nanoescalas. Entretanto, ele e urn guia tao inspirador
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quanto frustrante em materia das mudan~as recentes no olhar, na observa~ao e no
conhecimento do corpo racializado. Apesar de toda a sua grande compreensao
hist6rica do problema do observador individual como urn locus de conhecimento,
da forma~ao de epistemologias com investimentos ineditos em materia de
observa~ao, e da mudan~a "assinalada pela passagem da 6tica geometrica dos
seculos XVII e XVlll para a 6tica fisiol6gica, que dontinou ambas as discussoes
filos6fica e cientifica da visao no seculo XIX",43 ele parece nao ter captado
inteiramente 0 significado das disputas prolongadas com rela~ao 11 desunidade
raciol6gica da humanidade que assistiram 11 emergencia da biopolitica. 0 humano
e 0 infra-humano emergiram juntos, e a ra~a era a linha entre eles.

E de se lamentar que Foucault nao estivesse realmente interessado no
significado das diferen~as raciais ou nos testes providos por elas para a "nomea~ao
do visivel" no seculo XVIII, bern como outras tentativas correlatas de "colocar a
linguagem 0 mais perto possivel do olhar que observa".44 Apesar de sua analise,
que testemunhou 0 nascimento do biopoder, parecer pronta para urn confronto
decisivo com a ideia de "ra~a", isto nunca aconteceu. Em termos simples, ele
identificava a figura do homem tanto como pivQ quanto como produto de uma nova
rela~ao entre as palavras e as coisas, mas a partir dai passava rapido demais para
urn sentido de humanidade moderna unificada devido 11 sua passagem lastimosa da
sangiiinidade para a sexualidade. Por exemplo, ele deixou de considerar como a
ideia segundo a qual os Asiaticus luridus, Americanus rubescus e Aler niger
seriam menos do que humanos pode ter afetado esta transforma~ao e seus
correlatos epistemicos. Talvez ele nao fosse perseguido, como acredito que ainda
deveriamos ser perseguidos, pela famosa imagem de urn orangotango levando
uma garota negra inscrita no frontispicio do Sistema Genuino e Universal de
Hist6ria Natural de autoria de Linnaeus. 0 problema central e inescapavel desta
famosa imagem e 0 parentesco sugerido entre essas especies sub e infra-humanas,
mais do que 0 fato de que sua inter-rela~ao conflitante e engendrada e figurada
atraves do tropo do estupro. 0 ceniirio hist6rico da imagem e 0 enigma interpretativo
que se apresenta aqui apontam para a questao nao resolvida de como "ra~a" se
inter-relaciona com sexo, genero e sexualidade - algo que esta mais longe do que

43. Jonathan Crary, Techniques ofthe Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century
(MIT Press, 1992), p. 16.

44. Michel Foucault, The Order afThings (Tavistock, 1970), p. 132.
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nunca de ser resolvido e que define uma nova e urgente necessidade de trabalho
futuro. A rela~ao da imagem com esse texto fundante da raciologia levanta outras
questoes delicadas: as caracterfsticas da nova semi6tica p6s-vesaliana do corpo e
a rela~ao entre texto e imagem na constitui~ao performatica das "ra~as", que nao
era uma rela~ao em que as palavras fossem simples ou consistentemente capazes
de dominar as imagens - feones - que iam bern alem de qualquer fun~ao meramente
ilustrativa.

o extenso debate a respeito de se 0 negro deveria ser reconhecido como
urn membro na fanu1ia da humanidade (urn grupo cuja particularidade foi inaugurada,
provada, produzida e celebrada atraves da rela~ao transformada entre as palavras
e as coisas que se cristalizou no final do seculo XVIII) pode ter sido mais central
para a forma~ao e a reprodu~ao do pensamento cientifico modemo do que Foucault
percebeu. Nao levanto esta questao para deprecia-Io e nem para reabrir a discussao
de como aquele processo tern sido reconstrufdo pelos historiadores da ciencia, mas
sim porque 0 estudo dele a respeito daquela mudan~a fatal nos desenvolvimentos
da ciencia e na produ~ao da verdade e urn recurso importante em termos de nossa
pr6pria situa~ao quando se pode observar mudan~as comparaveis nas tecnologias
do corpo.

Hoje ja ninguem mais enche velhos cranios com balas de chumbo quente. E
preciso enfatizar que as verdades da diferen~a racial tern sido buscadas de outras
maneiras e produzidas por tecnologias que operam em outras escalas menos
imediatas. A semiose da Antropologia tern se transformado por diversas vezes
desde 0 auge das atividades de enchimento de cranios. Precisamos reconhecer
aqui 0 impacto dos c6digos de observa~ao vernacular que tern uma rela~ao tangencial
ou ambivalente com a ciencia racial propriamente dita. ill regras definidoras de
"uma gota de sangue" com suas disjun~oes insensfveis entre os de dentro e os de
fora, "testes do lapis" e outras tecnologias sombrias da alteridade que pretendem
descobrir os sintomas de degenera~ao nos tons especiais de rosa e vermelho que
se pode encontrar na base das unhas da mao. Contudo, contando com a hist6ria e
filosofia da ciencia de Kuhn em nossas estantes, compreendemos as contingencias
da busca da verdade, as pressoes de ordem institucional, 0 poder ativo da linguagem
para moldar a pesquisa e 0 status provis6rio de todos os empreendimentos
cientfficos.

Deixe-me propor que as ordens sombrias de poder e de diferencia~ao 
defendidas por sua inten~ao persistente de fazer 0 corpo mudD revelar e conformar
se com as verdades de sua identidade racial - podem ser toscamente periodizadas.
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A no<;ao critica de "epidermiza<;ao", um legado de Frantz Fanon ao nosso tempo, e
valiosa neste ponto. Esta no<;ao nasceu das ambi<;oes fenomenol6gicas de um
fil6sofo-psic610go e do modo distinto como elas enxergaram e entenderam a
importancia da visao. Ela se refere a um sistema hist6rico especifico para dotar os
corpos de sentido, conferindo-Ihes qualidades de "cor". Sugere ainda um regime
perceptual no qual 0 corpo racializado e confinado e protegido pela pele que 0
envolve. 0 olhar fixo do observador nao penetra essa membrana, mas repousa
sobre ela e, ao faze-lo, recebe as verdades da diferen<;a racial vindas do outro
corpo. Independentemente do que a frenologia ou a fisiognomia possam ter
significado para Hegel - um leitor entusiasta de Lavater - 0 cranio sob a pele e
agora irrelevante. Esta nao e a escala da anatomia comparativa que despontou na
passagem da hist6ria natural para a ciencia da biologia. A pele nao tem vida
independente. Nao e um peda<;o ou um componente do corpo, mas seu inv6lucro
fatidico. A derruopolitica sucedeu a biopolitica. Ambas precederam a nanopolitica.45

o termo "epidermiza<;ao" de Fanon merece uma aplica<;ao mais ampla do
que as suas firrues origens coloniais poderiam sugerir. Emmanuel Chukwudi Eze e
Christian M. Neugebauer lembraram-nos recentemente que a Geografia Fisica
de Immanuel Kant disse mais do que os seus celebrantes contemporaneos gostam
de admitir sobre os atributos distintivos da resistente pele negra e os problemas
pr3licos que ela apresenta para a economia domestica escravista quando a dor
tinha deser infligida no tronco com uma vara de bambu rachada46 • Tal como as
opiniOes bem conhecidas de Hegel sobre as deficiencias esteticas e as limita<;oes
intelectuais do Negro, pode-se tomar esses sentimentos como um pensamento
epidermico exemplar em suas formas emergentes. Numa era em que 0 poder
colonial tinha feito da epidenniza<;ao um principio dominante de poder politico,
Fanon recorreu a essa ideia para indicar 0 estranhamento do corpo e do estar no
mundo em rela<;ao ao ser humano autentico que as rela<;oes sociais coloniais haviam
forjado. Para ele, 0 poder epiderruizado violava 0 corpo humano na sua humanidade
simetrica, intersubjetiva e social, em sua existencia como especie: em sua fragil

45. A discussao de Hegel sabre frenologia e fisiognomonia permite-nos visualizar urn pOlleD a
coexistencia problematica desses diferentes regimes de percep<;ao e ohserva<;a.o.

46. "Aile Bewohner def heibesten Zonen sind ausnehmend trNge. Bey einigen wird diese Faulheit
noch elwas durch die Regierung und Zwang gemNbigt". Kant, Physische Geographie, 1802,
citado pur Christian M. Neugebauer, ''The Racism of Kant and Hegel", in H. Odera Oruka, arg.,
Sage Philosophy: Indigenous Thinkers and Modern Debate on Ajrican Philosophy (Brill, 1990).
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rela~ao como outros corpos fnigeis e em sua conexao com 0 potencial redentor
dormente em sua corporalidade saudavel, ou talvez sofredora. 0 que ele vislumbrou
como uma "dialetica real entre (0) corpo e 0 mundo" poderia ser rearticulado num
modo menos triunfal como a nossa existencia voltada para a morte.47

A no~ao de Fanon oferece uma contribui~ao interessante para toda a hist6ria
das ciencias raciais e das no~6es exclusivas de humanidade codificada em cores
tal como definidas por elas. Quantas cores de pele existem? Ate que ponto em
termos cientfficos, a tonalidade da pele deve corresponder adiversidade de "ra~as"?

Voce deve se lembrar que Buffon chegou a contar trinta ra~as de cachorros.
Linnaeus, 0 leitor ideal de Kant, pensava que 0 Homo sapiens inclufa quatro
variedades, enquanto que as outras especies que constitufam 0 genero Homo tinham
as suas proprias e numerosas subespecies, incluindo 0 Homo troglodytes. Kant
identificou quatro ra~as de homem: 0 branco, 0 negro, 0 huno, e 0 hindustani.
Todos estes raciologistas lidavam de maneira diferente com a questao de se as
varia~6es notadas dentro das ra~as seriam tao significativas quanto as diferen~as

que poderiam existir entre elas.
Desde entao, essas raciologias distintivamente modemas com seus fortes

aromas cientfficos andaram de maos dadas com a percep~ao de senso comum,
tomando a superffcie extema do corpo 0 foco de seus olhares inquiridores. Quando
o corpo toma-se penetravel de todo e erefigurado como 0 epifenomeno transit6rio
da informa~ao codificada e invisfvel, aquela estetica, aquele olhar fixo e aquele
regime de poder estao terminados de urn modo irrecuperavel. A icteia da
epidermiza~ao aponta para urn estagio intermediario numa teoria crftica de escalas
do corpo na confec~ao da "ra~a". Hoje a pele nao e mais privilegiada como 0

limiar da identidade ou da particularidade. Ha boas raz6es para supor que a linha
entre 0 intemo e 0 extemo passe em outro lugar. As fronteiras da "ra~a" ultrapassam
o limiar da pele. Elas sao celulares e moleculares, e nao dermais. Se a "ra~a"

puder resistir, ela assumira uma nova forma, alienada das escalas respectivamente
associadas com a anatomia polftica e epidermiza~ao.

Tornamo-nos mais ceticos do que nunca sobre 0 status de diferen~as

facilmente visfveis e somos agora obrigados a perguntar em que escala a similaridade
e a diversidade humana devem ser calibradas. Sera que urn diferente sentido de
escala e de escalonamento pode constituir urn contrapeso em rela~ao ao apelo da

47. Fanon, Black Skill, White Masks, p. Ill.
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particularidade absoluta celebrada nos dias atuais sob 0 sinal evanescente da "ra~a"?

Sera que isto pode responder as sedu~iies da identidade e do tipo projetadas na
superffcie do corpo, mas repudiada obstinadamente em seu interior pela prolifera~ao

de diferen~as invisiveis que produzem conseqiiencias catastr6ficas onde as pessoas
nao sao aquilo que parecem ser? Na instabilidade de escala que caracteriza 0

nosso tempo, como a identidade racializada e racializante tern sido imaginada?
Havera ainda lugar para a "ra~a" na nova escala com que se contempla a vida
humana e a diferen~a humana? Podemos resumir esta longa est6ria, levantando a
questao central com mais precisao. Qual 0 significado desse longevo tropo de
"ra~a" na era da biologia molecular?

Vimos que ao distanciarem-se em sua jomada das catastrofes inaugurais da
modernidade, os modos raciol6gicos de organizar e de classificar 0 mundo
conservaram uma bagagem especial em materia de inclina~iies perspectivais, habitos
perceptuais e suposi~iies escalares. Suas antropologias dependiam e ainda
dependem de observa~iies que nao podem ser completamente desassociadas dos
recursos tecnol6gicos que as fomentaram assim como as mediaram. Eaqui que a
escala anat6mica rompeu-se de inicio. Hii muito tempo os microsc6pios
transformaram 0 que podia ser visto, mas as tecnologias mais recentes de observa~ao

em escalas cada vez menores mudaram 0 limite da visibilidade, contribuindo para
urn sentido mais apurado do poder do nao visto e do que nao pode ser visto. Os
delirios eugenicos de Francis Crick, co-descobridor do DNA e ganhador do premio
Nobel, demonstram exatamente como a mudan~a de escala, acarretada pela
funda~aoda biologia molecular e pela redefini~ao da vida em termos de informa~ao,

mensagens e c6digos, foi reconhecida em suas conseqiiencias morais e politicas
cataclismicas." A biopolitica implantou os fundamentos para a "nanopolitica",
tendo sido suplantada por ela.

Pele, ossos e, ate mesmo, 0 sangue nao sao mais as referencias primarias
do discurso racial. Se a episteme modema foi constituida atraves de processos que
renunciaram a integridade do corpo por inteiro e se deslocaram para baixo da pele
para enumerar 6rgaos e descrever suas rela~iies funcionais com uma totalidade
organica, a situa~ao hoje e muito diferente. A mesma dire~ao para 0 interior tern
sido mantida e momentum aumentado. Esque~amos a totalidade: a aspira~ao de
perceber e explicar atraves do recurso ao poder do minusculo, do microsc6pico e,

48. G. Wo!stenhome, argo Mall and His Future (Little, Brown, 1963), pp. 275-276, 294-295.
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agora, do molecular tem-se consolidado. Num espa~o para alem da anatomia
comparativa e de todas as preocupa~oes dermopoliticas, 0 corpo e seus componentes
funcionais 6bvios nao mais delimitam a escala sobre as quais as avalia~oes relativas
aunidade e varia~ao da especie devem ser feitas. a olho nu foi M muito tempo
reconhecido como sendo insuficiente para as tarefas de avalia~ao e descri~ao

demandadas pela condi~ao constrangedora da vida cotidiana e pelas respostas
eugenicas populares aos seus problemas diversos. Sao mais do que mudan<;as
tecnol6gicas que fazem 0 que era ate agora invisfvel nao apenas visfvel, mas tambem
decisivo.

Espectroscopia de ressonancia magnetica nuclear (NMR), tomografia pOl'
emissao de p6sitrons (PET) e tomografia computadorizada (eT) sao algumas das
inova~oes tecnol6gicas na produ~ao de imagens medicas que transformaram a
rel~ao entre 0 visto e 0 nao visto. Mesmo que 0 logotipo da IBM seja soletrado
em :itomos de xenonio, ou entao seja urn sonho menos especffico de ganhar 0

controle desse mundo grande "ocupando-se com as entidades em nanoescala que
o compoem", a movimento e sempre numa dire~ao: para baixo e para dentro.
Nossa questao fundamental deveria ser esta: em .que ponto estas mudan~as

abandonam a ideia de diferen~a racial, em especial quando ela nao pode ser
prontamente correlacionada com varia~oes geneticas complexas? A sabedoria
corrente parece sugerir que ate seis pares de genes estao implicados no resultado
da "cor" da pele. Eles nao constituem urn desvio isolado.

Ha alguns anos urn jovem negro chamado Stephen Lawrence foi blutalmente
assassinado por alguns jovens brancos num ponto de onibus na regiao sudeste de
Londres. Sua morte tragica foi apenas uma ocorrencia fatal em uma serie de
ataques raciais que haviam sido perpetrados na mesma area. Dais outros. Rolan
Adams e Rohit Duggal, haviam sido mortos em circunstancias semelhantes, mas
foi a assassinato de Lawrence que se tomou urn marco na politica de "ra~a" na
Gra-Bretanha49

A rust6ria completa da a~ao politica em tomo dessas e outras mattes similares
nao pode ser recapitulada aqui. Para estes prop6sitos limitados basta dizer que um
movimento pequeno, porem dinamico, cresceu em tomo dessas terriveis tragedias
e que as a~oes das famnias desoladas e seus vanos grupos de simpatizantes se

49. Sir William Macpherson ofCluny, "A Report into the Death of Stephen Lawrence" (Her Majesty';;,
Stationery Office, (999).
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desenvolveram dentro e fora das institui~5es formais de governo, publicidade e
legisla~ao. As a~5es t>iticas tinham a inten~ao de projetar a ira, ampliar 0 sofrimento,
ganhar apoio, mudar a consciencia e angariar fundos para despesas legais. As
iniciativas politicas inclufram uma demanda por justi~a que havia sido efetivamente
negada quando a policia, os tribunais e os promotores publicos recusaram-se a agir
com rapidez e diligencia contra os agressores. Elas tambem envolviam urna exigencia
de simpatia pela condi~ao diffcil das familias imersas na tristeza de suas perdas, 0

que imprimiu uma marca substancial na vida de nossa na~ao. Essas a~5es

articularam ainda outra serie de reivindica~5es suplementares: pelo reconhecimento
da seriedade do ataque, assim como pela admissao da humanidade das vitimas e
tambem da natureza ruinosa distintiva dos ataques brutais que abandonaram as
vitimas a esvair-se em sangue, morrendo na cal~ada. Urn inquerito judicial
promovido pelo govemo sobre 0 assassinato de Lawrence e sobre a atua~ao da
policia e do sistema de justi~a criminal em rela~ao a esse crime apontou para a
questao incomoda de que "0 racismo institucional" havia condicionado as opera~5es
das agencias govemamentais britanicas.

Embora a maioria dos aspectos complexos e repulsivos do caso Stephen
Lawrence nao possa ser explorada aqui, isto nao significa que eles tenham sido
esquecidos. Ha tambem s6lidas raz5es morais e politicas para que aquele epis6dio
doloroso e os eventos que se seguiram nao devam ser usados como material
ilustrativo no sentido de se construir urn argumento mais geral e inevitavelmente
especulativo sobre a natureza das categorias raciais e os limites da explana~ao

racializada. Todavia, e isto que eu pretendo fazer.
o Partido Nacional Britanico - urn grupo abertamente neofacista - fora

muito ativo na area onde Stephen Lawrence foi assassinado. Sua sede nacional
ficava perto do lugar onde ele morreu e nao e de se surpreender que a presen~a do
grupo na vizinhan~a e seu possivel papel em legitimar 0 terror da supremacia
branca naquele local tenha se tornado foco de uma atividade polftica dirigida a
polfcia e aos 6rgaos publicos locais. Em nome do anti-fascismo e do anti-racismo,
os ativistas reivindicaram que a sede bern fortificada do partido fosse fechada.
Havia divis5es taticas no interior da campanha quanta ao modo de alcan~ar este
objetivo. Urn grupo defendia a a~ao direta localizada, outro preferia adotar padr5es
mais conhecidos de protesto. Em vez de marchar contra a casamata, eles decidiram
fazer suas reivindica~5es publicas no centro da cidade, onde se localizam os predios
publicos e onde a midia compareceria. Outra demonstra~ao local foi feita fora do
predio fortificado. Essa a~ao foi incentivada pela ideia de que se as autoridades
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eram incapazes de deslanchar uma a<;ao contra 0 grupo e seu quartel-general (os
quais haviam se tornado sfmbolos poderosos das for<;as malevolas do racismo e
fascismo), os ativistas anti-racistas iriam faze-Io. Essa demonstra<;ao realizada
num sabado, dia 16 de outubro de 1993, contrapas urn grande numero de ativistas
a uma numerosa tropa policial anti-tumulto, que havia sido despachada para proteger
os neo-fascistas da fUria dos anti-racistas.

Os detalhes da violencia que se seguiu sao interessantes, mas nao essenciais
para os pontos examinados aqui. Em conseqiiencia do confronto ffsico entre esses
grupos, quarenta e urn ativistas foram feridos. Dezenove policiais receberam
tratamento medico e quatro deles passaram a noite no hospital. Ap6s 0 evento
deu-se urn conflito sobre 0 comportamento dos manifestantes. Com isso foi-se
mais longe do que 0 cicio rotineiro de denuncias mutuas. Em particular, a polfcia
alegou que os manifestantes anti-racistas haviam escolhido policiais negros, fazendo
deles alvos especiais em materia de hostilidade e ataque. 0 guarda Leslie Turner
foi urn desses policiais, destacado por seus superiores para a defesa dos direitos de
uma organiza<;ao que nao 0 reconhece como uma pessoa pertencente acomunidade
nacional ou defendida por suas leis. Turner declarou ter sido atacado por ser negro.
Ele disse aos jornais: "Eram manifestantes brancos. Nao havia pessoas negras la
que eu pudesse ver. Eles me escolheram como sendo urn traidor." Sejam la quais
forem suas opinioes em contrario, e possfvel que a situa<;ao diffcil do policial Turner
pudesse ter sido pior caso houvesse urn numero maior de manifestantes negros
naquele dia. Na escala do sofrimento humano que termina em assassinato brutal,
as experiencias dele sao desprezfveis e ate mesmo triviais. Sua est6ria de vitirniza<;ao
pode ate ter sido fabricada para conquistar uma nova legitimidade para uma
opera<;ao policial duvidosa. Mas, deixando quase de lado 0 que realmente aconteceu,
quero continuar minha analise como se houvesse uma certa medida de verdade
sobre 0 que ele disse a respeito daquela manifesta<;ao. E se ele fai atacado como
traidor? Que tipo de traidor ele teria sido? E se elefai atacado por pessoas furiosas
com base no fato de que por ser urn policial negro ele teria de algum modo violado
a posi<;ao polftica que eles imaginavam corresponder ao seu corpo negro
uniformizado? Qual e a aceita<;ao do que se chama por vezes de ontologias "coco",
"chac-ice" [sorvete de baunilha coberto com chocolate] ou "area cookie" [bolacha
de chocolate com recheio branco] com suas divisoes estritas e perniciosas entre
"os de dentro" e "os de fora"? E se a multidao nao estivesse atenta para a ironia
de ele ter sido empregado na defesa dos neonazistas locais? E se eles tambem

·sucumbissem a16gica viciosa do pensamento de ra<;a?
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Estou contando esta historia aqui com a objetivo de tomar visiveis alguns
dos problemas substanciais alojados na maneira com que as pessoas conceituam e
atuam em rela~ao a diferen~a racial. Se ativistas anti-racistas e anti-fascistas
dedicados permanecerem apegados as mais basicas rnitologias e morfologias de
diferen~a racial, que chances terfamos nOs outros de escapar do fascinio exercido
por elas? Se a simplicidade brutal da tipologia racial permanecer viva mesmo nos
gestos anti-fascistas mais deliberados e assertivos, enta~ e possivel que os intelectuais
criticos declaradamente "anti-essencialistas" estejam pedindo demais quando
indagamos sobre a renuncia da "ra~a", ou quando aspiramos a utopias
policromMicas e multietnicas nas quais a cor da pele nao fa~a mais diferen~a do
que a cor dos olhos ou do cabelo. Seria provavelmente inapropriado assurnir que
haja urn amplo solo comum entre este publico leitor e aqueles manifestantes anti
nazistas. Mas, nao e ilegitimo inquirir sobre 0 ponto em que interesses profissionais
e acadernicos possam ressoar nesta narrativa. Sera que nos tambem nos tomamos
cumplices da reifica~ao da diferen~a racial? 0 que aconteceu com as suposi~6es

anti-racistas que governavam nossas atividades academicas em tempos anteriores?
Teriam sido elas derrotadas pelos sucessos do determinismo pos-biologico, 0 qual
esta a exigir que as ciencias sociais devolvam-Ihe 0 direito de explicar 0

comportamento humano? Este argumento nao deve ser mal compreendido. Procura
se com ele iniciar urn perfodo de reflexao e de esclarecimento sobre nossos projetos
intelectuais, eticos e politicos em materia de estudos crfticos de "ra~as" e raciologias.

Estou atento para todas as ironias de rninha posi~ao. Entendo que assurnir
uma antipatia em rela~ao a "ra~a" para alem do equilibria instavel representado
pelo meu usa liberal de aspas pode ser percebido como uma trai~ao aqueles grupos
cujas reivindica~6es oposicionisticas, legais e ate mesmo democrMicas acabaram
por se basear em identidades e solidariedades forjadas a duras penas a partir das
categorias que Ihes foram fomecidas par seus opressores. Mas, renunciar a "ra~a"

com propositos analiticos nao e julgar todos os apelos dirigidos a ela no mundo
profano das culturas politicas como formalmente equivalentes. De urn modo menos
defensivo, penso que a nossa situa~ao dificil e arriscada em meio a urn mar de
mudan~as politicas e tecnologicas que de alguma maneira fortalecem a absolutismo
e a primordialismo etnicos, esta a exigir uma resposta radical e dramatica. Isto
significa que e preciso se afastar do ritual piedoso com a qual sempre concordamos
que a "ra~a" e inventada, para sermos entao instados a nos submeter a sua
penetra~ao no mundo e a aceitar que a demanda par justi~a exige todavia que
entremos inocentemente nas arenas politicas que ela ajuda a demarcar.
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o simples fato de se levantar estas questoes pode significar a viola~ao de
urn acordo tacito de teor academico. A liga~ao entre pratica anti-racista e trabalho
intelectual nesta area e decerto nao 0 que era ha vinte anos, havendo ainda algumas
reflexoes preciosas sobre as mudan~as assinaladas ao longo da estrada que leva
ao anti-racismo municipal e para aMm dele a urn terreno infrutifero onde 0 trabalho
sobre a "ra~a" e obscurecido pelo multiculturalismo privatizado, empresarial e
culturas de simula~ao, nas quais a alteridade racial conquistou urn importante valor
comercial. Este bern pode ser urn momenta apropriado para se romper corn a
oscila~ao fundamental entre a biologia e a cultura e para abrir 0 circuito fechado
ern que se encerraram as amilises daquilo que costumavamos chamar de Novo
Racismo. Sera mais frutffero no futuro tra~ar a hist6ria da metafisica racial - ou
melhor da raciologia metafisica - como uma precondi~ao subjacente das varias
versoes de determinismo: biol6gico, nacionalista, cultural e agora, genomico.

Ja se tomou lugar comum observar que, por mais nobre que seja, a ideia de
anti-racismo nao transmite nenhuma mensagem positiva ou afinnativa. 0 que afinal
defendem os anti-racistas? Qual e 0 nosso compromisso e como ele se liga a fase
necessaria de negatividade que define nossas esperan~as politicas? Ha dificuldades
ern delimitar estes objetivos, ut6picos e diferentes. Encaro-as como outro pequeno
sintoma da condi~ao cronica mais abrangente envoIvida na crise da "ra~a" e nas
tentativas de escapar a ela atraves da refigura~ao do humanismo. A hist6ria do
racismo e uma narrativa ern que a congruencia do micro e do macrocosmo tern
sido rompida no ponto de sua intersec~ao anal6gica: 0 corpo humano. A ordem da
diferencia~ao ativa que tern sido chamada de "ra~a" pode ser a marca mais
pemiciosa da modemidade. Ela articula razao e desrazao. Ela entrela~a a ciencia
e a supersti~ao. As suas ontologias ilus6rias podem ser tudo menos espontilneas e
naturais. Elas nao deveriam ganhar imunidade de julgamento ern meio aos devaneios
da reflexividade e as fonnas confortaveis de inercia induzidas pela capitula~ao aos
essencialismos pregui~osos dos quais, segundo nos informam os sabios p6s
modemos, nao podemos escapar.
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MODERNIDADE E

INFRA- HUMANIDADE

No seculo atual, as pessoas negras sao vistas como totalmente diferentes das
brancas em tennos raciais e de origem. porem, totalmente iguais a elas com respeito
aos direitos humanos. No seculo XVI, quando se pensava que as negros vinham
das mesmas ralzes e eram da mesma faroflia dos brancos, defendia-se, sobretudo
entre os te61ogos espanh6is, que em materia de direitos os negros eram, por natureza
e Vontade Divina, muito inferiores a n6s. Em ambos as seculos, os negros tern sido
comprados e vendidos, e pastas ao trabalho em correntes e sob chicote. Tal e a
etica; e tal ea extensao com que as cren<;as marais tern qualquer coisa a ver com as
a<;oes.

GIACOMO LEOPARD!

As possess6es coloniais africanas tornaram-se 0 mais fertiI solo para 0 florescimento
daquilo que se tornou a elite Nazista. Aqui (eles) haviam visto com os seus pr6prios
olhos como as pessoas podiam ser convertidas em ra~as e como... pode-se empurrar
o pr6prio povo para a posi~ao de ra~a suprema.

HANNAH ARENDT

o CONCEITO de modernidade nos traz a mente a interpenetra~ao do
capitaiismo, industriaiiza~ao e democracia. Nossa aten~ao e dirigida para a
emergencia do govemo modemo, a apari~ao de Estados-na~ao e numerosas outras
mudan~as sociais e culturais. 0 lugar da terra no cosmos e a rela~ao entre a
Europa e 0 resto do planeta foram transfonnadas, assim como 0 foi a aceita~ao

inquestiom\vel do relata das origens humanas fornecido pela Bfblia. Outras
mudan~as, no registro do tempo, na experiencia do modo de vida urbano, na
configura~ao das esferas publicas e privadas, e na qualidade distintiva tanto da
individualidade modema como da vida etica modema, inspiraram grandes volumes
de tratados filos6ficos, sociol6gicos e hist6ricos. 0 desenvolvimento da soberania
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territorial e dos aparatos culturais e comunicativos correspondentes sao perceptiveis
em meio a esse fluxo. Tambem eles foram ligados a luta para consolidar 0 trabalho
transparente dos Estados-na,ao e dos poderes governamentais ao qual 0 termo
modernidade se refere.' Aquela combina,ao promoveu uma nova defini,ao da
rela,ao entre lugar, comunidade, e aquilo que hoje podemos chamarde "identidade".

A modernidade definiu urn novo papel para os seus soldados-cidadaos,
merecendo ser reconhecida como algo que quero chamar de "uma ecologia distinta
de pertencimento".' Uma f6rmula especial para a rela<;ao entre territ6rio,
individualidade, propriedade, guerra e sociedade foi dramatizada nesta fase hist6rica.
Emergiu, por exemplo, no milo fundante de Robinson Crusoe, que conservou e
criou cultura, 0 eu, e a riqueza, mesclando seu trabalho e genio as oportunidades
proporcionadas por Deus e pela natureza aquele que e industrioso e racional em
seu reino insular tropical. 3 Os limites eticos daquela modernidade colonial foram
memoravelmente assinalados pelo fato de que Crusoe sentia-se livre para tomar
as vidas dos nativos, "cujos costumes barbaros eram seu pr6prio desastre", nao
obstante a san,ao divina que ordenou as suas vidas de selvageria.' Seu exemplo
contribui para demonstrar como 0 alcance do mundo europeu e as suas fontes
distintas de violencia emergem nessa considera,ao da modernidade como uma
questao maior, nao apenas para a hist6ria do comercio capilalista, mas tambem
para a compreensao hist6rica do governo nacional e da proje,ao geopolitica dos
Estados como culturas discretas arranjadas em unidades nacionais antag6nicas5

Desta perspectiva, a modemidade pode tambem servir para introduzir os problemas
colocados pela rela,ao do capitalismo, da industrializa,ao e da democracia com a
emergencia e consolida,ao do pensamento sistematico de ra,a. 0 conceito emoldura
estas indaga,oes sobre a conexao entre a racionalidade e a irracionalidade ao
dirigir a aten,ao para os la,os entre as tipologias racials e a heran,a do Iluminismo.
Faz com que aquele acordo decisivo seja fundamental para a tarefa de perceber
como 0 conhecimento e 0 poder produziram as verdades da "ra,a" e da na,ao

1. Janice E. Thomson, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State Building and Extra-Territorial
Violence in Early Modem Europe (Princeton University Press, 1994).

2. William E. Connolly, "Democracy and Territoriality", in Marjorie Ringrose e Adam J. Lerner,
ergs., Reimagining the Nation (Open University Press, 1993).

3. Peter Hulme, Colonial Encounters (Methuen, 1986).
4. Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Penguin, 1986), p. 232
5. Anthony Pagden, Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France

cl500-cl800 (Yale University Press, 1995).
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proximas do apice das reflexoes modemas sobre a individualidade, subjetividade, e
ontologia, tempo, verdade e beleza.6

A emergencia da "ra~a" como um meio maior de diferencia~ao e de divisao
e um importante lembrete de que dotar a politica de estetica nao foi uma estrategia
govemamental originada no fascismo do seculo XX.7 0 historiador George Mosse
fez mais do que qualquer outro para chamar a aten~ao para 0 criterio estetico
empregado nas versoes iniciais da raciologia que reconciliaram arte e ciencia numa
conceitualiza~ao graduada e incisiva da especie humana' A mesma hierarquia
racializada moldou os padroes onde 0 poder e as a~oes de Estado e de govemo
podiam ser comparados, avaliados e apreciados. A visao antropol6gica de Hegel a
respeito dos ashanti e de seus rituais reais sugere que os cenarios coloniais
proporcionavam imimeras oportunidades para exercitar as ambi~oes comparativas
e confiantes dessa imagina~ao politica modema. Os africanos eram, de acordo
com 0 jufzo dele, nao apenas pre-hist6ricos como tambem pre-politicos.'

Ao voltannos nossa aten~ao em seguida para a categoria de constituiriio polftica,
veremos que a natureza toda desta fa\=a e tal que impede a existencia de qualquer
arranjo nesse sentido. a estagio da humanidade oeste grau emera vontade sensual
com energia para 0 desejo; uma vez que as leis espirituais universais (por exemplo,
aquela da moralidade da FamOia) nao podem ser reconhecidas aqui. 10

Estas observa~oes emergem na apresenta~ao elaborada de Hegel sobre 0

modo como a geografia condiciona a hist6ria. Ele apresenta a modemidade mediada
pela "ra~a" tanto em termos de periodo como de regiao. Atualmente a hist6ria da
coloniza~aoe da conquista, que a modemidade contem,levanta uma serie importante
de questoes crfticas. Qual foi a escala geopolitica com a qual a modemidade

6. Ian Watt, Myths ofModem Individuality: Faust, Don Quixote, Don Juan and Robinson Crusoe
(Cambridge University Press, 1996).

7. Josef Chytry, The Aesthetic State: A Quest in Modem Gelman Thought (University of Califomia
Press, 1989); Earl W. Count, This is Race: AllAnthology Selectedfrom the International Literature
on the Races ofMan (Schuman, 1950); Christian Neugebauer, ''The Racism of Kant And Hegel",
in Sage Philosophy: Indigenous Thinkers and Modern Debate Oil African Philosophy, org. H.
Odera Oruka (Brill, 1990.

8. George Masse, Toward the Final Solution: A History ofEuropean Racism (Wisconsin University
Press, 1985), em especial capitulo 2.

9. Robert Bernasconi, "Hegel at the Court of the Ashanti", in Stuart Barnett, arg., Hegel after
Derrida (Routledge, 1998).

10. G. W. F. Hegel, The Philosophy ofHistory, tradu~ao de 1. Sibree (Dover Books, 1956), p. 96.
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centrada na Europa era tra~ada, inscrita e projetada? Onde, se isso se deu em
algum lugar, as suas conven~5es representacionais come~aram a se romper?

Precisamos ponderar como a nossa compreensao da modernidade dentro e
para alem da Europa poderia se beneficiar de uma mudan~a na ressonancia dos
termos-chave "hist6ria" e "cultura". Sua transforma~ao pode tambern ser
compreendida como uma contribui~ao para a reorienta~ao decisiva defendida por
mim no capitulo anterior. Ela tern importantes conseqiii\ncias para nossa
compreensao da rela~ao entre 0 universal e 0 particular codificados na constela~ao

etica e politica na qual dissecamos nao a "ra~a", mas sim a raciologia. Dito de
outra forma, em que sentido a modernidade pertence a uma entidade fechada, urn
"geocorpo"ll chamado Europa? Que formas de consciencia, solidariedade, e
subjetividade localizada sao solicitadas, ou produzidas por ela? 0 que a modernidade
poderia incluir se 0 la~o nao-dito com a consciencia planetaria europeia12 fosse
rompido, alargado, ou mesmo testado? A ultima questao sugere que as opera~5es

da consciencia hist6rica tornam-se mais do que urn mero fenomeno nacional. Elas
foram racializadas mais efetiva e completamente onde 0 historicalismo tornou-se 0

atributo exclusivo de determinadas popula~5es favorecidas e selecionadas. Grupos
racialmente diferenciados nao mais compartilhavam do mesmo presente. Os grupos
dominantes podiam engajar 0 momento irresistivel da hist6ria para 0 seu lado e
tratar os seus subordinados aparentemente anacronicos como se eles pertencessem
ao passado e nao tivessem futuro. Para aqueles de n6s que estiio envolvidos em
estudar 0 desenvolvimento hist6rico do pensamento raciol6gico, esta ruptura na
apreensao do tempo foi especialmente significativa.

Embora 0 pensamento de "ra~a" certamente tenha existido em periodos
anteriores,13 a modemidade transformou 0 modo como a "ra~a" era compreendida
e praticada. Vejo com bons olhos 0 relato que emerge do trabalho precioso de
historiadores recentes da ideia de "ra~a". A partir de diversas posturas politicas,
muitos deles afirmaram que a "ra~a" tal como a entendemos agora simplesmente
nao existia ate 0 seculo XIX. I' Embora ela seja apresentada como urn principio de

11. Este terma esta em Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A Hist01Y ofthe Geo-Body ofa Nation
(University of Hawaii Press, 1994).

12. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturatioll (Routledge, 1992).
13. Winthrop Jordan, White Over Black (Norton, 1977); Ivan Hannaford, Race: The HistolY ofan

Idea in the West (Johns Hopkins, 1996).
14. Tenho em mente aqui os trabalhos de Eric Voegelin, Martin Bernal e Ivan Hannaford.
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diferencia9ao perroanente, inevWivel e extra-historico, nao M nada automatico 
lembram-nos eles - sobre a "ra9a" e a diferen9a feita por ela. A consciencia de
"ra9a" e mais construtivamente apreendida como urn produto social especifico, 0

resultado de processos historicos que podem ser mapeados em detalhe. Eric
Voegelin, que tern uma abordagem bern refletida das genealogias de "ra9a", adverte
os historiadores criticos que se aventuram neste terreno sobre os problemas
conceituais especificos a serem provavelmente encontrados por eles:

Vrna ideia simb6lica como a ideia de rac;a nao e uma teoria no sentido estrito da
palavra. E e irrelevante criticar urn sfmbolo, ou urn conjunto de dogmas, par nao
serem empiricamente verificaveis. Embora tal critica seja correta nao tern significado,
porque nao ea func;ao de uma ideia descrever a realidade social, mas sim assistir a
sua constitui~ao. Vma ideia e sempre "errada" no sentido epistemol6gico, mas esta
rel3l):ao com a realidade e 0 seu proprio princfpio. ls

o argumento e bern feito. Ele conduz a uma visao de "ra9a" como uma
ideia ou principio ativo, dinamico que assiste a constitui9ao da realidade social. E
urn trajeto curto entre observar os modos como certas "ra9as" tern sido
historicamente inventadas e socialmente imaginadas ever como a modemidade
catalisou 0 regime distinto de verdades, 0 mundo do discurso denominado por mim
de "raciologia". Em outras palavras, as ciencias humanas modemas, particularmente
a antropologia, geografia e filosofia, empreenderam urn elaborado trabalho de modo
a tornar a ideia de "ra9a" epistemologicamente correta. Isto demandou modos
ineditos de compreensao da alteridade incorporada, da hierarquia e da temporalidade.
Com isso os corpos humanos passaram a comunicar as verdades de urn Outro
irrevogavel, as quais eram entao confirroadas por uma nova ciencia e uma nova
semiotica no momento mesmo em que a luta contra a escravidao racial Atlantica
estava sendo ganha.

Embora nao seja reconhecida tanto quanta deveria, a conexao proxima entre
"ra9a" e modernidade pode ser vista com especial clareza se perroitirmos com que
nossa compreensao da modemidade viaje, movendo-se com as opera90es dos
grandes sistemas imperiais que aquela conexao lutou para controlar. Apesar de
centrados na Europa, esses sistemas, tanto em seu sentido de explora9ao como de
comunica9ao, estenderam-se muito alem do corpo geografico europeu. Em geral,

15. Eric Voegelin, "The Growth of the Race Idea", Review ofPolitics (julho de 1940), p. 284.
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compreende-se a antropologia e a geografia como os pontos terminais dos aspectos
cognitivos da revolu~ao cultural e social da modemidade colonial, mas os seus
efeitos nao se confinavam 11 consolida~ao dessas novas perspectivas disciplinares.
A mesma mudan~a fundamental em materia de "ra~a" alcan~ou seriedade filos6fica
atraves da no~ao de que 0 caniter e 0 talento podiam ser distinguidos irregularmente
e haviam sido distribuidos pela natureza ao longo de linhas nacionais e raciais. A
famosa discussao de Kant sobre as caracteristicas nacionais e raciais na se~ao

quatro das "Observa,5es sobre 0 Sentimento da Beleza e do Sublime" e
brilhantemente analisada pelo fil6sofo Ronald Judy. Sua analise permite aqui um
valioso ponto de partida. 16 A figura de "0 Negro" aparece no texto de Kant numa
famosa referencia a David Hume:

as negros da Africa nao tern par natureza nenhum sentimento acima do trivial. 0 Sr.
Hume desafia qualquerum a citar urn unico exemplo em que urn negro tenha mostrado
talerrtos, e afirma que entre centenas de milhares de negros que sao transportados
de sellS paises para outros lugares, embora muitos tenham side colocados em
liberdade, ainda assim nenhum jamais foi encontrado que apresentasse qualquer
coisa de grande em arte au ciencia au qualquer Dutra qualidade digna de e1ogio,
apesar de que entre os brancos alguns sempre se elevam bern acima das massas
mais intimas, e por meio de dotes superiores ganham 0 respeito no mundo. A diferen<;a
entre estas duas ra<;as de homem e tao fundamental quanta parece ser grande a
diferen<;a em materia de capacidades mentaise de cor. I?

Os movimentos de Kant do corpo para a mente, da cor para a capacidade
mental podem agora ser reconhecidos como sintomas de uma consciencia de "ra~a"

que esteve no amago do seu pensamento sobre agencia e subjetividade, democracia
e mutualidade. Ele nao declarou que os negros haviam sido destituidos de toda
humanidade. Ele lhes conferiu uma relutante filia~ao 11 familia humana, colocando
os nas posi~5es mais infimas dentro de uma especie unica e nominalmente inclusiva,
estratificada pelas opera~5es da lei natural contra a assimila~ao racial. As suas
icteias racio16gicas misturam 0 fisico e 0 metafisico num poderoso e elaborado

16. Ronald A. T. Judy, (Dis)forming the American Canon: African-Arabic Slave Narratives and the
Vemacular (University of Minnesota Press, 1993), capitulo 4, se<;ao 3, "Kant and the Critique
of Pure Negro".

17. 1. Kant, Observations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime, tradw;ao de John T.
Goldthwait (University of California Press, 1960).
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argumento que, como veremos, repousa estranhamente ao lado dos aspectos
irresistfveis de seu cosmopolitismo. Suas ideias foram desenvolvidas em diversos
textos do mesmo perfodo, sobretudo naquele de 1798, A Antropologia de urn
Ponto de Vista Pragrnatico e em seu ensaio de 1775 "Sobre as Diferentes Ra~as

de Homem". Sao pouco lidos nos tempos de hoje, talvez porque os julguem como
embara~osos ou mesmo comprometedores das valiosas aspira~oes democniticas
com as quais 0 Kant cntico tambem contribuiu com uma expressao duradoura.
Apelando para respostas mais complexas do que 0 mal-estar evidente na rna vontade
contemporanea em rela~ao as discussoes ilustradas sobre a "ra~a", estes escritos
incomodos comunicam os modos como a consolida~ao da raciologia moderna
demandou 0 entrela~amento da ilustra~ao e do mito. De fato, eles revelam teorias
de cultura, "ra~a", e na~ao fornecendo a logica e 0 mecanismo das suas perigosas
interconexoes. Esta confluenciaimporta para 0 argumento aqui desenvolvido porque
apresenta la~os igualmente adversos entre a raciologia e a administra~ao de Estado,
mostrando como a teoria polftica moderna estava sendo anexada pelos imperativos
do poder colonial mesmo em sua fase emergente. E conveniente repetir que os
avisos de Kant contra os perigos da mistura racial exprimiam a urgencia dos projetos
imperiais europeus, engajando 0 potencial da lei natural no importante trabalho
cosmico-polftico de manuten~ao da separa~ao entre grupos racials:

Assim, podemos julgar com probabilidade que a mistura de ra<;as (causada par
conquistas em larga escala), 0 que extingue gradualmente as suas caracterfsticas,
nao parece benefica para a rac;a humana - apesar de todas as pretensoes da
filantropia...Ao contrario da assimilac;ao, que se pretendia com a mistura de varias
rac;as, a Natureza fez aqui uma lei de justamente 0 oposto. Numa nayao da mesma
raya (por exemplo, da rac;a branca), ao inves de permitir que os caracteres se
desenvolvam constante e progressivamente no sentido de se parecer uns aos outros,
com 0 que, par fim, apenas urn e 0 mesmo retrato resultaria tal como em impressoes
tomadas da mesma chapa de cobre, a Natureza preferiu diversificar infinitamente os
caracteres do mesmo tronco. 18

Por mais que se pare~am belas aos seus beneficiarios, as esperan~as

democraticas e os sonhos de Kant simplesmente nao podiam abarcar a humanidade

18. I. Kant, Anthropologyfrom a Pragmatic Point ojView, tradw;iio de Victor Lyle Dowdell (Southern
Il1inois University Press, 1978).
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negra. 0 Negro pennaneceu trancado do lado de fora do cfrculo das rela~6es

intersubjetivas. Outra de suas memoniveis observa~6es incidentais sobre a
administra~ao das quest6es domesticas dos escravos proporciona aos seus ansiosos
leitores a infonna~ao de que "os negros sao...tao falantes que eles tern de ser
apartados uns dos outros por meio de surras". 19 Esta passagem e interessante
para mostrar quaD prontamente a aplica~ao racional da violencia aos escravizados
e colonizados seguia-se a essas tentativas de por a "ra~a" deles em foco como urn
objeto propriamente filos6fico e nao como uma mera questao de tipologia. 0 cemmo
implicito para essas opera~6es cientificas comprometidas era a grande fazenda
escravista que parece apontar aqui para a institui~ao de outro locus modemo de
poder: 0 campo de concentra~ao. Ambos constituiram espa~os excepcionais onde
as regras e procedimentos jurfdicos nonnais foram deliberadamente deixados de
lado. Em ambos, 0 motivo do lucro e suas racionalidades economicas foram
praticamente habilitadas pelos imperativos geopoliticos de uma hierarquia
racializada. E ficil ignorar como as sociedades coloniais e seus conflitos
proporcionaram 0 contexto em que os campos de concentra~ao emergiram como
uma forma nova e recente de administra~ao politica, controle da popula~ao,

planejamento de guerra e trabalho coercitivo.20

Antes de continuar, deveriamos reconhecer as dificuldades envolvidas em
tornar Kant 0 porta-voz do Iluminismo como urn todo. Deve-se tambem enfatizar
que ele pr6prio nao concebeu 0 genocfdio ou endossou sua pnitica contra negros,
judeus, ou quaisquer outros grupos populacionais. Ap6s fazer exatamente estas
ressalvas, Berel Lang abriu uma vereda critica promissora nesses aspectos dificeis
da obra de Kant. Como parte de uma tentativa de reconstruir a pre-hist6ria filos6fica
do genocidio nazista, ele fez uma avalia~ao judiciosa das teorias de comunidade,
etica e mutualismo de Kant. Este estudo e integrante daquilo que Lang identifica
como "afilia~ao" (urn modo de conectar ideias, que e "mais forte do que analogia
ou semelhan~a, embora mais obliquo do que 0 da casualidade fisica direta").21 Ele

19. Kant, Obsefvations, p. 111.
20. Emily Hobhouse, Report on a Visit to the Camps (London, 1901); Report of Dame Millicent

Fawcett's Committee a/Ladies (Cmnd. Cd 893); Louis Perez, Jr" Cuba Between the Empires,
1878-J902 (University of Pittsburgh Press, 1983), e Lords a/the Mountain: Social Bandill)' and
Protest in Cuba, 1878-1918 (University of Pittsburgh Press, 1989). Sou grato a Peter Fraser
pelo material cubano.

21. Berel Lang, Act and Idea in the Nazi Genocide (Chicago University Press, 1990), capitulo 7, p.
189.
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demonstra como os limites nacionais podiam ser prontamente aplicados aos
mecanismos formais universalizantes que regulam a conduta dos agentes morais
no sistema de Kant. Esses preciosos mecanismos baseiam-se no reconhecimento.
Se as pessoas nao fossem reconhecidas como sendo dotadas de atributos
particulares corporais ou culturais que assinalavam a sua posse de um ser universal
para uma comunidade de iguais, e bem possivel que as regras da conduta moral e
civica nao se aplicassem a elas. Em termos ainda mais crus, se a sua "ra~a",

religiao, cor, ou nacionalidade impedisse 0 acesso aquele precioso ser humano
universal, elas ficariam claramente a merce de um grave perigo."

o valor de um argumento como 0 de Lang foi sublinhado pelo pr6prio Kant
em algumas observa~oes expressivas sobre os defeitos que a sua antropologia
pragmMica havia pressentido no carater nacional do Ingles. Kant reconhece a
possibilidade de que as fronteiras nacionais e a diferen~a cultural interfiram na
conduta moral e politica, embora no caso do ingles, a questao de cor, tao importante
para ele em outro lugar, nao rompa com a sua critica do duplo padrao resultante. A
for~a insignificante da diferen~a nacional aparece em nitido contraste com as
divisoes absolutas assinaladas pela "ra~a":

Para os seus pr6prios conterraneos 0 ingles estabelece grandes instituic;oes
benevolentes, desconhecidas entre todos os outros povos. Mas 0 estrangeiro que
foi levado pelo destine para as costas da Inglaterra. e caiu numa tenivel necessidade,
sera abandonado para morrer num monte de esterco porque ele nao eurn ingles, au
seja, nao eurn ser humano.23

A partir de pontos de vista extremamente contrastantes, os escritos p6s
1945 de Aime Cesaire e Hannah Arendt podem tambem ser usados para apoiar 0

veredicto negativo com rela~ao as pretensoes modemas mais grandiosas que tem
se atribuido a Kant. Arendt, por exemplo, notavelmente levanta uma questao
perturbadora relativa a alega~ao de Adolf Eichmann na sala do tribunal de que ele
havia sido guiado por preceitos kantianos enquanto prestava servi~os a Hitler. Ao
identificar 0 exemplo de Eichmann como uma 6bvia distor~ao do pr6prio pensamento
de Kant, ela diverge agudamente da linha de pensamento mais nuan~ada de Lang.

22. Ibid., p. 179.
23. I. Kant, Anthropology from a Pragmatic Point of View, p. 230.
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Contudo, sua argumenta~ao caustica aponta para a questao de se outras
ambigiiidades nas formula~5es influentes de Kant poderiam ter impulsionado a sua
redu~ao aquilo que Eichmann descreveu como uma versao de Kant para "0 usa
domestico do pequeno homem"24 Embora Cesaire nao compartilhe a fe de Arendt
nos modelos antigos de atividade polftica, suas preocupa~5es se ligam as dela. Ele
apresenta Hitler e 0 hitlerismo como a culmina~ao de padr5es modemos de
humanismo formal e remincia filos6fica. Ele condena aquilo que recusa como
"pseudo-humanismo" porque "por tempo demais ele reduziu os direitos do homem...o
seu conceito daqueles direitos tem side - e ainda e - estreito e fragmentar, incompleto
e eivado de preconceito e, tudo mais considerado, sordidamente racista"."

Estes dois pensadores combativos tem coisas importantes para dizer sobre
os processos complexos e delicados que culminaram na ordem govemamental da
na~ao modema que era tambem um Estado imperial. Estao atentos ao fato de que
este novo padrao de poder reescreveu as regras da conduta polftica e etica de
acordo com principios novos recentes que se opunham as no~5es antigas e modemas
de racionalidade polftica, posse de si mesmo, democracia e cidadania.

Seguindo os passos de Arendt e de Voegelin, Ivan Hannaford apontou 0

modo como as no~5es modemas de "ra~a" eram articuladas em algumas tradu~6es

um tanto soltas e controversas de textos-chave de Arist6teles e outros escritores
da antiguidade no inicio do seculo XIX. Em uma argumenta~ao importante mas
pouco confortante, ele sugere que onde quer que a ideia modema de "ra~a" tenha
se implantado, 0 resultado foi uma perversao caracteristica dos principios da po!itica
democratica. Estes argumentos nao significam que as fontes politicas e eticas
proporcionadas por essas tradi~5es modemas possam ser deixadas de lade scm
maior reflexao. Ao contr:irio, 0 ponto de partida deste capitulo e ainda a no,iio
heretica de que os novos c6digos polfticos da modemidade devem ser reconhecidos
como tendo side comprometidos pelos impulsos raciol6gicos que em parte os
formaram, tecendo uma for~a mortifera e exclusivista em suas brilhantes promessas
universais. Espero que nao seja 6bvio em demasia, frisar e repetir 0 ponto central
de Cesaire. 0 ideal de humanidade, definido em termos por demais restritivos,
emergiu disso tudo a conta-gotas. Nao era apenas algo a ser monopolizado pela
Europa; podia tao-somente existir nas unidades territoriais habilmente confinadas.

24. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem (Penguin, 1965), p. 136.
25. Aime Cesaire, Discourse on Colonialism (Monthly Review Press. 1972), p. IS.
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onde a cultura autentica e verdadeira poderia plantar raizes sob 0 olhar duro de urn
govemo eugenico e sem compaixao.

Muitas dessas no~oes peculiares haviam sido racionalizadas por uma teoria
das na~oes, bern antes que elas se tomassem questoes de ciencia racial e politica.
Essa teoria foi fundada, segundo apontou Claude Lefort, sobre 0 principio da
unanimidade articulado atraves da ideia de "0 povo como urn so". Portanto, ela
negou "que a divisao e constitutiva da sociedade" e acentuou 0 intercambiamento
e contrale dos membras da na~ao - a sua popula~a026 Em tempo, descobriu-se
tambern que aquelas no~oes existiam nos estritos padroes organicos da hierarquia
natural que continuou e estendeu as tipologias pre-modemas do pensamento de
ra~a na dire~ao de uma ciencia biossocial totalizadora. A na~ao podia entao ser
vista como urn corpo politico no qual componentes diversos, mas funcionalmente
inter-relacionados, eram submetidos a uma logica superior resultante da sua
combina~ao. Apesar de moldada pelos residuos de ambos, esta nao era a unidade
contratual da riqueza geral ou a unidade espiritual da igreja, mas uma entidade
organica violenta de urn novo tipo que se manifestava sobretudo nas opera~oes do
Estado, 0 qual podia demandar 0 sacriffcio da vida individual a servi~o dos objetivos
coletivos. Em agu~ado contraste com conceitualiza~oes mecanizadas de govemo
moderno, a raciologia requeria que 0 Estado fosse urn organismo, enraizado e
atuante sobre 0 Volk. Houston Stewart Chamberlain, cuja obra tern urn forte vies
kantiano, sintetizou estas ideias de forma teorica em seu influente estudo em dois
volumes as Fundamentos do Seculo x/x. Assim, a liberdade seria situada num
mundo interior, privado, em vez de se situar em quaisquer oportunidades criadas
por institui~oes politicas e sociais modernas. Essa liberdade interior requeria uma
submissao voluntaria aautoridade polftica extema que, por seu tumo, poderia ser
justificada como uma questao de necessidade biologica." 0 compramisso com
urn ordenamento organico da especie humana era importante tamMm por endossar
as exigencias da ciencia racial no sentido de observar, organizar e regular 0 corpo
social. Chamberlain, urn arianista e Iegitima inspira~ao para as fantasias raciologicas

26. Claude Lefort, The Political Fan"s ofModern Society (Polity, 1986).
27. Houston Stewart Chamberlain, The Foundations of the Nineteenth Century, tradu~ao de John

Lees (John Lane, 1912). Ver tambem Martin Woodroffe, "Racial Theories of History and
Politics: The Example of Houston Stewart Chamberlain", in Paul Kennedy e Anthony Nicholls,
orgs., Nationalist and Racialist Movements in Britain and Gennany before 1914 (Macmillan,
1981); e Hannaford, Race, pp. 348-356.
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dos nacionais-socialistas, tambem responde pela facil racializa~ao do ideal europeu
enos lembra que ao lado do helenismo e do hebraismo deveriamos reconhecer a
teimosa presen~a do nordicismo e do arianismo.

Se observarmos a for~a constitutiva da raciologia no pensamento dos
nacionalistas, poderemos interpretar a obra de Chamberlain tal como ele queria
que fosse compreendida: com uma forte ponte entre Kant e Hitler sobre a qual
aquele nobre her6i, 0 Platao teutonico, poderia dirigir a sua hist6rica carruagem de
batalha atraves do caos de urn estado sem ra~a. 0 anti-semitismo de Chamberlain
aponta para a nossa pr6pria epoca quando ele desmente 0 6dio aos judeus em
favor do objetivo aparentemente mais elevado do amor ariano a si mesmo. Permitiu,
assim, 0 elogio aos judeus orientais autenticos, enquanto articulava urn desprezo
especial em rela~ao aqueles que se vestiam de urn modo que nao era pr6prio deles
e que nunca seria deles. De acordo com ele, os la~os politicos organicos apropriados
entre "ra~a" e na~ao somente poderiam ser construidos por meio de urn Estado
que mantivesse e fortalecesse os tra~os raciais arianos em opera~5es etnol6gicas
cuidadosamente planejadas, analogas ao trabalho cientifico daquele pastor do ser
racializado, 0 reprodutor de animais:

as cavalos, e especialmente os cachoITos, nos dao tadas as chances de observar
que as dons intelectuais acompanham as do ffsica; ista eespecialmente verdadeiro
em materia de qualidades marais: urn vira-Iata efreqiientemente muito esperto, mas
Dunea confi:ivel; moralmente, ele e sempre uma erva daninha. A promiscuidade
continua entre duas ra~as preeminentes de animais leva, sem exce<;ao, adestrui<;ao
de ambas. Por que a ra<;a humana seria uma exce<;ao?28

A "Ra~a" estava manchada, mas aquela falta de clareza na sua rela~ao

com a nacionalidade era urn ativo positivo. A ideia foi logo assegurada como urn
conceito central filos6fico, economico e hist6rico. Em algumas tradi~5es nacionais,
ela poderia sumarizar uma ontologia politica tao fundamental(ista) a ponto de
fomecer uma 16gica impiedosa ao desdobramento da pr6pria hist6ria. 29 Lugar,
territ6rio e loca~ao foram ontologizadas e historicamente reconceitualizadas em
elaborados esquemas geograficos e geopoliticos. Outras ra~as, inferiores e ja nao
mais meramente diferentes, foram completamente excluidas da sua circunferencia,

28. Chamberlain, The Foundations oftile Nineteenth Century, p. 261.
29. Paul ConnertoD, The Tragedy ofEnlightenment (Cambridge University Press, 1983), p. 110.
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tomando-se pre-hist6ricas assim como extraculturais. Sua exclusao por meio de
uma racionalidade racializada teve as mais claras implica~5es para a aventura
cosmopolita de imaginar os seres humanos como uma coletividade essencialmente

indiferenciada.
o conceito de historicalidade esteve fortemente associado com essas

tentativas de diferenciar 0 status de povos, suas culturas, sortes, destinos e espfritos
raciais e nacionais distintos. A ideia circula atraves do discurso modemo sobre as
vidas e caracteristicas das na~5es, sobre a sua transi~ao rumo aos Estados-na~ao,

e sobre os padr5es culturais que the foram auxiliares. Historicalidade e uma no~ao

modema na medida em que pressup5e uma poUtica do tempo: 0 fazer das conex5es
entre ontologia, nacionalidade, e teorias de diferen~a racial. Associa-se nao apenas
aideia de autenticidade e ao principio nacional, mas tambem aeleva~ao da "ra~a"

para uma posi~ao deterrninante em teorias da hist6ria, especialmente aquelas que
se pronunciam sobre a guerra e 0 conflito, naturalizando-os na ideia conveniente
do conflito imperial especificamente fundado na ra~a. Assim, a historicalidade
conduz a racionaliza~ao raciol6gica da hist6ria. Hegel compreendeu as implica~5es

desse ponto quando, ao apresentar 0 lugar da Africa e dos africanos em sua teoria
geogriifica da hist6ria, escreveu estas palavras: "0 carater peculiamaente africano
e dificil de compreender pela mesma razao que, em referencia a isso, devemos
renunciar ao principio que acompanha naturalmente todas nossas ideias - a
categoria de universalidade"30 A afimaa~ao transmite sua percep~ao de como
exatamente a raciologia restringiu 0 alcance do imaginario polftico moderno.
Traduzido, portanto, em temaos da ontologia primitiva e etica, a "ra~a" tornar-se
ia tao potente em materia de moldar as rela~5es humanas que, em compara~ao, 0

mundo necessariamente artificial da polftica formal poderia apenas parecer trivial
e sem substancia.

Os historiadores das ideias, particularmente aqueles influenciados pelo relata
da constitui~ao das ciencias humanas, que se encontra no trabalho inicial de Michel
Foucault, trouxeram mais argumentos a sua tese sobre a hist6ria da figura do
"Homem" e do seu aparecimento no ponto focal do conhecimento modemo. 16
sugeri que os argumentos anti-humanistas de Foucault tem side depreciados devido
asua omissao em liga-los a uma considera~ao explfcita da hist6ria da escravidao
racial e outras aventuras coloniais em que 0 carater brutal e exclusivista do

30. Hegel, The Philosophy ofHistory, p. 93.
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humanismo ocidental era evidente. Contudo, e possivel desenvolver as ideias de
Foucault no momenta em que a filosofia tomou-se antropologia com outras dire,oes
que contribuem para as controversias contemporaneas sobre "ra,a". Trabalho
importante afinado com a abordagem foucaultiana, se nao 0 for semp"e com a
propria politica de Foucault, tern sido feito par Edward Said, Bernard McGrane,
Anthony Pagden, e muitos outros. Esse trabalho foi alem de sugerir que a
plausibilidade do Iluminismo como urn projeto modemo deveria ser avaliado no
contexto de suas escolhas politicas contingentes, por exemplo, 0 envolvimento pnitico
de John Locke na coloniza,ao do Novo Mundo. Ao contnirio, este crescente corpo
de trabalho permite considerar se a modemidade ilustrada esteve comprometida,
se nao perdida, pela sua tolerancia e conluio com 0 irracionalismo racional das
ciencias raciais emergentes. Esta e uma outra maneira de dizer que as pretensoes
do Iluminismo com rela,ao a universalidade foram puncionadas no momenta mesmo
da sua concep,ao no ventre do espa,o colonial. Seus proprios fundamentos foram
desestabilizados par sua configura,ao exclusivista inicial: pelo endosso consistente
da "ra,a" como urn conceito politico e historico central e pela grave violencia
infligida a imagem central do homem devido as exigencias do poder colonial, abrindo
se caminho para a prisao do status exotica como a unica rota de escape do terror.

a anti-semitismo e outras raciologias que condicionaram esta mudan,a da
consciencia modema emergem disso tudo como questoes inevitaveis da historia do
conhecimento ocidental. Paul Lawrence Rose, Martin Bernal e Mosse, todos eles
sugeriram que estas manifesta,oes ferem ate a medula 0 discurso filosofico da
modernidade. a trabalho contestador e estimulante destes escritores nao deveria
ser visto com ligeireza. A lucidez e a for,a de seus argumentos sobre a capacidade
destrutiva do nacionalismo, a significancia formadora do anti-semitismo, e 0 impacto
da fantasia helenomaniaca sobre a escrita da historia e a conduta da cultura politica
europeia no seculo XIX, merecem respostas mais pacientes e refletidas do que as
recebidas ate agora. Estes desafios a ortodoxia tornam-se ainda mais importantes
quando se ligam aos resultados do trabalho desenvolvido no espa,o da "ra,a" e da
escravidao, no mesmo periodo, por estudiosos que escrevem sobre as Americas,
assim como ao material produzido sobre a rela,ao entre a Europa e suas posses
imperiais na Africa e Asia. Sabemos, nao apenas atraves dos valorosos esfor,os
de Arendt e Cesaire, que este conjunto de trabalhos pode ser usado
especulativamente para exibir, naquilo que chamamos "fascismo", uma linhagem
intelectual muito distinta da genealogia que tern sido associada em termos mais
convencionais com aquela palavra. Ainda que nao se possa assegurar aquela revisao
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provocativa no ponto em que estamos, fica-nos uma forte sugestao no sentido de
que nossa compreensao sobre a rela~ao entre 0 processo civilizador e 0 cahilogo
de barbaridades, guardado no segredo das paginas de sua heroica narrativa, deva
ser repensada de modo a incluir a dinllmica moderna do mundo colonial com maior
abrangencia. 31

]a afirmei que a racializa~ao do Estado-na~ao e as conseqiientes
transforma~6es da comunidade nacional envolvem urn repudio e nega~ao

abrangentes da polftica tal como praticada no passado. Colhida entre a diplomacia
de urn lado e a propaganda imperialista de outro, a polftica nao mais envolve 0 ideal
de administrar a inescapavel pluralidade e multiplicidade numa dimensao publica
claramente demarcada, cujos participantes assumem uma responsabilidade comum
por ela. Devemos tambem considerar a possibilidade de que a ideia de cidadania
tenha sido transformada, uma vez que as massas em sua unanimidade podiam ser
orquestradas de cima pelas engrenagens governamentais. 0 crescimento da
propaganda, juntamente com 0 conseqiiente rebaixamento da esfera publica, foi
apenas uma de muitas inova~6es tecnicas e comunicativas que fizeram a extensao
de mudan~as profundas, coincidindo com 0 apice do poder imperial europeu.

Eclaro, os efeitos desses desenvolvimentos nao se confinavam as vftimas
da raciologia, as quais de qualquer modo haviam sido impedidas de cultivar ou de
exercitar-se em qualquer espa~o polftico. Quero enfatizar uma vez mais que esta
mudan~a tambem teve conseqiiencias importantes para os supostos beneficiarios
das novas hierarquias raciais. 32 A sua consciencia de si proprios, como Fanon
poderia dizer, era amputada no momenta em que as sedu~6es da raciologia emergiam
em formas geopolfticas e populares. Em muitos casos, era-lhes oferecida uma
ideologia de superioridade, por exemplo, 0 glamour da brancura, ou da arianidade,
como uma forma de compensa~aopriitica pela perda daquela humanidade universal.
o exame daquele desenvolvimento hoje permite urn born lIngulo de visao sobre a
transforma~ao do Estado-na~ao num novo tipo de corpo coletivo, integrado
metaffsica e culturalmente, assim como politicaruente, e tambem sobre 0 papel do
discurso racial para que se alcan~asse aquele resultado.

31. Mark Cocker, Rivers of Blood, Rivers of Gold: Europe's Conflict with Tribal Peoples (Cape,
1998); Gerhard Pool, Samuel Maharero (GamsbergIMacmillan, 1991).

32. Catrine Clay e Michael Leapman, Master Race: The Lebensborn Experiment in Nazi Germany
(Corgi, 1995).
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Michel Foucault confrontou-se exatamente com esta questao naquelas
atonnentadas paginas ao final do primeiro volume de sua Hist6ria da Sexualidade,
onde ele apresenta a modemidade como uma progressao da politica-anat6mica do
corpo humano para a biopolftica da popula9ao. Pressionado pelo escopo desta
importante incumbencia a refletir sobre 0 legado e 0 poder do fascismo, ele escreve:

Iniciando-se na segunda metade do seculo XIX, a tematica do sangue foi por vezes
chamada a emprestar 0 seu inteiro peso hist6rico para revitalizar 0 tipo de parler
polftico que se exercitava atraves dos dispositivQS da sexualidade. a racismo tomau
forma oeste ponto (racismo na sua forma estadista, "biologizante", moderna): foi
entao que tada uma polftica de assentamento (povoamento), [amflia, casamento,
educac;ao, hierarquizac;aa social, e propriedade, acampanhada par uma langa serie
de interven95es permanentes aD nlvel do corpo, conduta, saude e vida cotidiana,
recebeu a sua colora9ao e a sua justifica<;ao da preocupa<;ao mitiea com a prote<;ao
da pureza do sangue e com a garantia do triunfo da rar;;a. a nazismo foi sem dtivida
a mais ousada e ingenua (e aprimeira par causa da segunda) combinar;;ao de fantasias
de sangue e dos paroxismos de urn parler disciplinarY

Precisamos estender esta linha de pensamento ainda mais longe, inicialmente

enumerando os principios cientiticos a partir dos quais as popula90es deviam ser
divididas e classificadas em tennos de "ra9a". Contudo, na tentativa de compreender
a sacraliza9ao que este processo envolveu e seus notaveis aspectos espirituais,
nao devenamos deixar de enfatizar os contrapontos mfsticos e irracionais it raeiologia
cientifica. Em especial quando entrela9ado firmemente com as opera90es das
nac;oes imperiais, 0 conceito de "ra<;a" pode ser apreciado como urn sucessor

daquilo que Voegelin denomina "ideias de corpo" previas - 0 corpo polftico
representado pela polis grega, e a ideia do corpo mistico da igreja crista. Bern no
apice do poder imperial, 0 impacto combinado de antropologia, raciologia, e
nacionalismo reduziram ainda mais 0 funcionamento civico ja truncado do Estado
na9ao. A na9ao foi entao investida com caractensticas associadas it consangiiinidade
biocultural em que novas fonnas de dever e obriga9ao mutua apareceram para
regular as rela90es entre os membros da coletividade, enquanto aqueles que ficaram
alem dos limites da comunidade oficial foram desprezados, ultrajados e submetidos
a procedimentos politicos e jundicos inteiramente distintos, especialmente se eles

33. Michel Foucault, History ofSexuality, tradu~ao de Robert Hurley, vol. I (Random House, 1978),
p. 149.
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nao se beneficiavam da prote~ao de urn corpo politico equivalente. Em atendimento
ao imperativo organico, a integridade das na~5es imperiais foi ativamente re
imaginada, deduzindo-a da particularidade primordial das tribos pre-modemas.34

Quero chamar as resultantes forma~5es nacionais e govemamentais de "campos".
Este termo enfatiza as suas qualidades territoriais, hienirquicas e militaristas em
vez das caracteristicas organicas que tern sido mais largamente identificadas como
o ingrediente-chave do antidoto que elas fomeciam a modernidade mecanizada e
seus efeitos desumanizadores. 35

MODERNIDADE, DlFERENt;:A E CORREt;:fi.O POLiTICA

Universalidade, razao e progresso, modemidade e ilustra~ao: estas ideias
gloriosas foram uma vez as firmes pedras fundamentais de toda a mentalidade
conquistadora ocidental. Em tempos recentes, elas registraram 0 choque da critica
p6s-moderna do conhecimento, verdade e ciencia. Em meio as minas, atividades
mais modestas, tanto academicas como politicas, transformaram nossa
compreensao do papel dos intelectuais e ajudaram a especificar 0 caniter dos
nossos tempos. Eu sugeriria que a for~a critica desses argumentos deliberadamente
p6s-modernos e mais forte, nao quando eles apontam para uma sociologia da p6s
modemidade necessitada com urgencia, mas sim quando eles se reportam a hist6ria
da rela~ao do conhecimento com 0 poder e a domina~ao e convergem para os
problemas da legitimidade surgidos no momento em que 0 parcial e 0 particular
optaram por representar a si mesmos como 0 totalizante e 0 transcendente. Eles
articularam uma acusa~ao irresistivel dessas formas de busca da verdade que se
imaginaram como viilidas para todo tempo e lugar. Estas orienta~5es criticas em
rela~ao aos processos, reconstituidos por elas como a politica de verdade, assumem
muitas formas conflitantes. Ede se lastimar que numa boa parte do tempo elas nao
sejam mais abertas a critica do pensamento de ra~a do que 0 sao seus antagonistas
modemos. Contudo nao hii nada a se ganhar com a nega~ao seja da sua seriedade,
seja do seu valor em pressionar uma modemidade evangelica ou abertamente

34. Hugh A. MacDougall, Racial Myth in English History: Trojans, Teutons, and Anglo-Stv.:ons
(University Press of New England, 1982).

35. Wilfried van def Will, "The Body and the Body Politic as Symptom and Metaphor in the
Transition of German Culture to National Socialism", in Brandon Taylor e Wilfried van def Will,
orgs., The Nazijicatiofl ofArt (Winchester Press, 1990).

93



r

l

ENTRE CAMPOS ., Na~ii.s, Culturas • 0 Fasdn;o da Ra~a

inocente no sentido de uma maior clareza sobre os seus proprios desejos e maior
consistencia no preenchimento das promessas assumidas atraves da sua propria
retorica gloriosa.

Algumas das vers6es mais poderosas desses argumentos encontram-se nos
trabalhos de criticas feministas de epistemologia que reconheceram 0 significado
da "ra9a" como urn fator de divisao social. Penso em particular nos trabalhos de
Donna Haraway e Sandra Harding. Assim como muitas de suas colegas, elas tem
se somado a uma longa tradi9ao de dissidencia em rela9ao aos conceitos objetivistas
das vers6es mais triunfalistas tanto das ciencias humanas como das ciencias
naturais. Suas sociologias pos-khunianas de ciencia refletem sobre a historia das
atividades de busca de verdade com urn olhar menos inocente, mais preoeupado
com a contingencia e mais agudamente ligado ao poder da linguagem, que ja nao e
mais vista como urn meio transparente. Outro coro de vozes, erguido em busca de
uma rela9ao sustentavel com os recursos finitos naturais de nosso planeta e de
uma atitude mais cautelosa e respeitosa em rela9ao a biosfera da qual todos
dependemos, estendeu a critica desses modos de encontrar e produzir a verdade
em outra dire9ao, sublinhando 0 seu carater destrutivo. Este importante trabalilo
reconceitualizou a rela9ao entre natureza e cultura fora do padrao binario do seculo
XIX que ainda domina nesta area. Como essa rela9ao tern side historicamente
associada com a linguagem da tipologia racial e com a produ9ao de ra9as enquanto
atores historicos por meio do discurso antropologico e geografico e algo que deveria
ser da maior preocupa9ao para os povos cuja posi9ao na escala da evolu9ao e
projetada como mais proxima do chao do que das estrelas.

Com estas conex6es em mente, quero ainda acrescentar outro registro aos
comentarios crfticos sobre a historia das mentalidades cientificas. Esta critica
enfatiza a liga9ao delas com a irracionalidade racional da "ra9a" e com os relatos
redutores da intera9ao entre diferen9a cultural e natural. Ela pode ser encontrada
em diversos lugares, mas e talvez mais fortemente audivel nas vozes dissidentes
de muitos intelectuais negros do hemisferio ocidental. Estes foram, e continuam a
ser, pessoas que tem side moldadas, nutridas e treinadas pelo Oeste. Contudo 0

seu sentido desta promessa foi formado por urn profundo desencanto. Em resposta
aos seus encontros com a fatidica liga9ao entre conhecimento racializado, poder e
as ideologias de desumanidade decorrentes, estas pessoas cultivaram uma variedade
distinta de consciencia dissidente. A posi9ao caracteristica de estar na, mas nao
ser completamente da, modemidade ocidental imprimiu urn sabor amargo ao trabalho
delas. Isto e discemivel mesmo quando as suas criticas da civiliza9ao codificada

94 1



PAUL GILROY

em ra~a eram inconsistentes, sendo que qualquer desgosto em rela~ao aos
beneficios do progresso que Ihes era vedado era temperado pelo sonho irreprimivel
de reconcilia~ao humana para alem da cortina de cor e de violencia com suas
dobras atormentadoras e diafanas mantidas a risca. Suas viagens e perambula~oes,

voluntarias assim como coercitivas, induziu-os a trabalhar com diferentes no~oes

de cultura, a qual era reconhecida como um fenomeno f1uido e mutante.
As palavras de um membro deste grupo frouxamente organizado, mas mesmo

assim, consciente de si mesmo, 0 historiador, soci61ogo e ativista afro-americano
W. E. B. Du Bois, sugerem que 0 grupo havia desenvolvido suas proprias conversas
translocais e cosmopolitas sobre 0 valor da modernidade e do progresso antes que
padroes equivalentes de desafeto fossem consolidados na Europa em meio as
conseqiiencias da guerra de 1914-1918, num processo que contou com contribui~oes

notaveis de escritores e artistas judeus:36

Tao deploravelmente desorganizado e0 conhecimento socio16gico que 0 significado
do progresso, 0 significado da rapidez e da lentidao no fazer humano e os lirnites da
perfectibilidade humana, esta.o mascarados, esfinges nao respondidas nas terras da
ciencia.

No penodo que se segue aaboli~ao da escravidao racial, este grupo itinerante
gerou uma serie importante de dialogos com outras tradi~oes dissidentes de
pensamento e a~ao - religiosa, socialista, nacionalista, feminista, e psicanalitica 
dentro do grande quadro filos6fico do pensamento p6s-iluminista sobre socialidade
e hist6ria, democracia ejusti~a. Frantz Fanon falou por aquela forrna~ao dissidente,
de uma posi~ao interna e contra as maiores estruturas culturais e intelectuais que
haviam moldado a sua consciencia. Em sua condi~ao de beneficiario e de vitima
do progresso europeu com sua ordem imperial sangrenta, ele reivindicou a libera~ao

nacional para os povos coloniais, ligando, porem, aquele projeto de reconstru~ao

revolucionaria a produ~ao deliberada de uma nova concep~ao de humanidade:

Euma questao do Terceiro Mundo come<;ar uma nova hist6ria do Homem, uma
hist6ria que levani em conta as leses por vezes prodigiosas desenvolvidas pela
Europa, mas que naD se esquecera tambem dos crimes da Europa, entre as quais 0

mais horrfvel foi cometido no corac;ao do homem, consist indo no despeda<;amento

36. Michael Lowy, Redemption and Utopia, tradm;ao de Hope Heaney (Athlone Press, 1992).
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patol6gico de suas fun<;6es e no esmigalhar de sua unidade... Para a Europa, para
nos mesmos e para a humanidade, camaradas, devemos virar uma nova pagina,
devemos forjar novas conceitos, e tentar colocar em ac;ao urn novo homem. 37,

Ha muito mais na exorta<;ao de Fanon do que a tentativa de transcodificar 0

imaginario jacobino para 0 idioma do conflito colonial. A sua acusa<;ao aEuropa
levanta um problema ao qual retomaremos repetidamente mais adiante. Nao se
trata meramente do fato de que os poderes imperiais europeus destituiram os sujeitos
coloniais de sua humanidade, mas sim que a Europa perpetrou um crime ainda
maior ao espoliar a humanidade de sua unidade elementar como especie. 0 apelo
de Fanon para a institui<;ao de um universalismo anticolonial e nao-racial e um
gesto significativo a revelar os seus la<;os com as tradi<;oes politicas modemas do
mundo ocidental, mesmo quando ele gesticula mais fortemente em desaprova<;ao.
o que e da maior importancia neste caso e a insistencia dele de que este precioso
universalismo pode apenas ser comprado ao pre<;o de um ajuste de contas com a
modernidade colonial. Isto comelia a surgir somente no processo de confrontar as
antinomias da modemidade reveladas na ordem social da co16nia, que em termos
empaticos nao era aquela da metr6pole ate que 0 genocidio nazista a trouxe de
volta para casa. Suas palavras articulam um aviso de que entre os acampamentos
fortificados dos colonizadores e os alojamentos dos colonizados havia outras
loca<;oes. Estas loca<;oes intermediarias representam, nao a inabilidade ou inercia,
mas oportunidades para uma percep<;ao maior dos mundos opostos que os
envolviam. La, a dupla consciencia requerida pelo trabalho cotidiano de tradu<;ao
oferecia um prot6tipo para 0 papel eticamente atribuido do interprete, 0 que permitiu
que os nossos intelectuais mais imaginativos respondessem aos desafios da sociedade
p6s-moderna.

Nao quero chegar a sugerir que a posi<;ao preeminente daquela cultura politica
ocidental seja irrecuperavel porque a confian<;a e a autoridade das pretensoes
epistemol6gicas e morais firmadas nesta tradi<;ao nunca serao restauradas. Ao
contrario, eu diria inicialmente que uma restaura<;ao ou reforma parcial e pragmatica
pode se realizar somente se as dificuldades desta tradiliao em materia de "ra<;a"
for inteiramente examinada em sua profundidade, e em segundo lugar, que urn
firme compromisso em lidar com estes problemas teria de reconhecer que a

37. Frantz Fanon, Wretched ofthe Earth, tradu~ao de Constance Farrington (Grove Press, 1963), pp.
254-255 (onfase minha).

96



PAUL GILROY I

recorrencia do terror e da barbarie expressa mais do que urn lapso em rela.;ao aos
padr5es mais exaltados de conduta racional. Precisamos considerar as
circunstancias em que a aplica~ao do terror pade emergir como uma op~ao racional,
legal ou aceitavel. Que variedades de racionalidade sancionam a brutalidade
raciol6gica? Como a categoria de humano, que, como acabamos de ver, Fanon nos
pediria para purgar e redimir, circulava naqueles elevados esfor~os de diferenciar
epistemologia e moralidade, estetica e etica? A ret6rica racial e etnica, a metafisica
nacionalista e as fantasias imperiais tornaram-se intrinsecas as modernidades
coloniais no pais e fora dele. Como a hist6ria dos conflitos coloniais sugere, as
aspira~5es universais do Iluminismo europeu foram minadas quando elas tern sido
reinterpretadas como ligadas a preocupa~5es locais e paroquiais au lidas etnico
historicamente de modo que as suas promessas portentosas e etemas pare~am

amarradas a urn contexto e sejam associadas com os desejos de popula~5es

especificas em predicamentos especfficos.
Vma vez que 0 carater exclusivista das altamente apregoadas aspira~5es

democrMicas da modernidade tiver sido expelido da cobertura proporcionada pela
ret6rica inclusiva e humanistica, a imagem da humanidade surgida no intervalo
dessas mensagens contradit6rias pode ser entao denunciada como uma fraude. E
claro que as vezes esta duplicidade tern sido perpetrada de modo inconsciente.
Pode mesmo ser que ela tenha sido transmitida par muitos que nao tern sido inimigos
da liberdade. Nao obstante, continua a ser uma fraude e pode ser demonstrada
enquanto fraude se avalia~5es sabre isso forem conduzidas de uma posi~ao em
que a "ra~a" apare~a no centro ao inves de nas margens da reflexao. Proponho
esta denuncia, nao para endossar 0 poder da "ra~a" como uma categoria para se
compreender a desenvolvimento hist6rico e social humano. De fato, reinflar a
conceito de modo que ele permane~a significativo e poderoso seria replicar 0 pr6prio
fracasso que estou tentando demonstrar. Reconhecer a poder da raciologia, que e
empregado aqui como urn termo abreviado para uma variedade de modos de pensar
essencializantes e reducionistas que sao tanto de tipo biol6gico como cultural, e
uma parte essencial para se confrontar a poder continuo da "ra~a" em orquestrar
nossas experiencias sociais, economicas, culturais e historicas.

Temos de agradecer 0 trabalho pioneiro de Max Weinreich, Robert Proctor
e Benno Mueller Hill par delinear a entusiasmo pelo Nacional Socialismo evidente
entre as academicos alemaes durante os anos 1930. Suas revela~6es nao exaurem
a questao do impacto da raciologia sabre a conhecimento moderno e outros
problemas eticos associados a esta manifesta~ao significativa de "corre~ao polftica".

L·······
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A imagem de Bertrand Russell e de outros socialistas refletida em sua vontade de
implementar esquemas eugenicos, assim como 0 anti-semitismo eloqiiente de
infindaveis figuras na melhor das tradi~oes das humanidades europeias aumentam
as dimensoes deste problema. Este se constitui de posturas indignas e pOl' vezes
absurdas assumidas por academicos e comentadores recentes ao tentar defender
o indefensavel. Seus exemplos trivializaram freqiientemente as questoes envolvidas
ao se levar a serio 0 poder da "ra~a".

A apresenta~ao extraordinaria de Martin Heidegger por Julian Young, apesar
de admiravelmente clara e rigorosa de acordo com alguns requisitos academicos,
pode ser apontada aqui como um tipo ideal desta especie de indiferen~a moral pelo
poder do pensamento de ra~a. Entre os numerosos apologistas de Heidegger, Young
e inusitado por reconhecer que uma defesa abrangente da sua inspira~ao academica
nao pode escapar de urn confronto filos6fico com a ideia de "ra~a". Contudo, 0

seu zelo em desvencilhar Heidegger destes espinhos, mostrando, por exemplo, que
ele foi urn crftico inesperado e articulado do racismo em vez de urn praticante de
suas variedades mais metaffsicas, conduz a desejada defesa de seu her6i a aguas
mais profundas. 0 pre~o final da reabilita~ao de Heidegger e a sua negativa rasa
de que 0 nazismo poderia ter tido uma coerencia doutrinal. Mais importante ainda
para estes prop6sitos, Young introduz uma defini~ao de racismo com urn carater
restritivo e estritamente biol6gico a ponto de for~ar uma grande cunha entre
folclorismo, nacionalismo e os erros cientfficos, os quais ele considera como pr6prios
do racismo. Em vez de investigar as formas culturais e metaffsicas de pensamento
de ra~a relativas amodemidade, Young ignora a extensa literatura que mina a sua
credibilidade e prudentemente pronuncia: "0 racismo biol6gico e 0 unico tipo que
existe".38

Ter como foco a Figura patetica e combatida de Heidegger, mesmo quando
surpreendido em uma de suas visitas costumeiras ao seu antigo companheiro Eugen
Fischer, possivelmente 0 cientista racial dirigente da Alemanha, e urn risco, pois
pode dispersar a aten~ao em rela~ao aos argumentos maiores perseguidos por
mim. Nao se trata afinal de uma questao de condenar uma tradi~ao inteira de
pesquisa porque aqueles que the deram dire~ao, vigor e pensamento crftico eram,
por alguma defini~ao contemporanea inapropriada, racistas, mis6ginos, homof6bicos,

38. Julian Young, Heideggel; Philosoph)~ Nazism (Cambridge University Press, 1997), p. 36.
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elitistas, ou indiferentes ao sofrimento. A escolha nao e, ou melhor nao deveria ser,
entre deixar de lado este trabalho devido a sua nodoa, ou aceita-lo com base no
fato de que 0 seu carater raciologico e urn arranhao menor ou uma distra~ao em
rela~ao as suas outras qualidades, ou ainda seguir a impudente sinaliza~ao de Young
no sentido de uma nega~ao absurda de que ele tenha qualquer coisa a ver com

"rac;a".
Heidegger e urn disturbio latente porque 0 racismo, 0 anti-semitismo, 0

absolutismo etnico e 0 ultranacionalismo que se evidenciarn na historia das ciencias
humanas nao sao apenas questoes pessoais que podem ser adequadamente
esclarecidas de acordo com as dimensoes restritas oferecidas por qualquer vida
individual. A maquina~ao da personaliza~ao e individualiza~ao desses
comprometimentos politicos e sua apresenta~ao como desvios ardilosos ou
excentricos sao sem duvida errados devido a onipresen~a e freqiiencia destes
problemas. Sao tambem errados por razoes mais fundamentais. Essas rea~oes

poem em risco a crftica de principio que se torna entao tao dispersa que, como
afirmaram Primo Levi e Richard Rorty em contextos distintos, 0 nobre desejo de
compreensao do inaceitavel, do mal e do erroneo, pode come~ar a prejudicar os
diferentes imperativos de justi~a.39 Nessa arriscada posi~ao podemos facilmente
perder nosso senso do que e direito ou certo em urn reboli~o de detalhes dispersos
- os finos graos de uma vida individual inevitavelmente produzem uma complexidade
tao grande que podem nao nos ajudar. Ii conveniente mostrar que algo nesse sentido
decerto aconteceu nos casos notorios de Leni Reifenstahl e Heidegger, cujas
historias de vida foram emendadas por meio de seus proprios esfor~os em projetar
narrativas autobiognificas saneadas. Eles penaram para demonstrar que as suas
versoes particulares e ideais do Nacional Socialismo eram, em primeiro lugar,
inteiramente apoliticas, e em segundo lugar, nao podiarn ter sido associadas com
urn mero racismo biologico, embora as evidencias necessarias para avaliar esta
questao nao estejam obviamente a disposi~ao. Nem sempre precisamos respeitar
a autoridade das biografias e os efeitos de veracidade daquelas formas particulares
de narrativa da verdade.

39. Primo Levi, The Drowned and the Saved, tradu~ao de Raymond Rosenthal (Summit Books,
1988), capitulo 2; Richard Rarty, Objectivity, Relativism and Truth (Cambridge University
Press, 1991), pp. 205-206.
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Defesas mais simpaticas das modernas tradi~oes filos6ficas e da sua
capacidade de abrir 0 mundo tem sido encenadas por muitas vozes bem
intencionadas. As melhores delas nos tem pedido para nao cair na tenta~ao de
jogar fora a razao, mas sim criticar a sua instrumentaliza~ao; para nao nos tomar
ceticos do ideal de esclarecimento, mas para reconhecer 0 seu declinio na sociedade
contemporanea; para nao nos retirar do espa~o de uma cultura publica. mas para
entrar naquele espa~o, exigindo que seus guardioes cumpram com as promessas
feitas de acordo com a retorica luminosa que contribuiu para constitui-lo. Em resumo.
muitas da mais eminentes e disciplinadas mentes do nosso tempo nos tem dito que
nao sao essas ideias que devem ser vistas como faltosas, mas a sua inadequada
implementa~ao e instrumentaliza~ao. Precisamos mais delas e nao, como os crfticos
pos-modernos poderiam dizer, menos das suas imodestas aspira~oes. Em termos
contra-factuais, 0 seu continuo poder tern sido reassegurado e tornado indispensavel
para a democracia contemporanea. Se quisermos defender os sistemas politico e
econ6mico menos ruins contra as usurpa~oes do irracionalismo organizado, militantc
e por vezes terrorista, precisamos de uma democracia ressurgente, a qual pode
funcionar somente se esses conceitos fundamentais forem desenvolvidos. Deve
se fazer isso com real convic~ao de modo que cosmopolitas e democratas possam
articular esperan~as substanciais em vez de se empenhar em fazer emprestimos
cinicos ou "estrategicos" do arsenal bem provido do liberalismo ressurgente.

A batalha contra fascismos revitalizados, nacionalismo, regionalisrno.
fundamentalismo e particularismo pode ser travada tao somente se formos capazes
de empregar com convic~ao 0 melhor dessas ideias e dos sistemas morais seculares
da modernidade nos quais aqueles tem se pronunciado com tanta proeminencia. 0
Estado-na~ao continua a ser 0 meio mais promissor para se alcan~ar este resultado.
Mesmo se os melhores principios da modernidade foram manchados no passado
pela sua rela~ao com os irracionalismos racionais do racismo e do anti-semitisrno.
isto nao significa que eles nao possam ser retrabalhados no fUluro, quando as
condi~oes serao necessariamente distintas. Num ensaio apaixonado e ret1exivo
que constroi exatamente este tipo de argumento, a filosofa Gillian Rose apresentoll
uma analogia simples, tirada da intimidade interpessoal, como uma chave para a
compreensao do que esta em jogo nesses cont1itos. Se voce fosse traido pOl' um
amigo com quem voce se preocupava, isto anularia a propria ideia de amizade? ;\
analogia interessante desta autora nao e aplicavel em todos os casos. Suponha. ao
contrario, que a intimidade inicial, em rela~ao aqual qualquer ruptllra subseqiicnte
deve ser medida, nao era longa, nem profunda, mas nascida de uma dolorosa

100

,

J



PAUL GILROY I

necessidade. Suponha tambem que nao ha bons motivos para considerar a "razao"
da perspectiva do status inicial de urn amigo porque 0 encontro com ela tern se
dado sempre sob 0 signo do poder enquanto produto da for~a coerciva. Por mais
que queiramos defender 0 potencial da razao e reconhecer as suas formais plurais,
historicas, muitos de nos nao gostariamos de admitir que deverfamos privilegiar os
codigos singulares, locais atraves dos quais 0 ideal se toma poderoso. Em termos
mais elementares, aqueles codigos perderam parte da sua credibilidade gra~as as
historias de sofrimento com as quais eles tern sido associados.

Nao e somente a ausencia de razao, barbarismo, antiguidade e primitivismo
que promoveram destrui~ao, maldade e violencia. De fato, Zygmunt Bauman
afirmou que deveriamos, levando em considera~ao os limites da teodiceia em nosso
tempo modemo mais recente, reconhecer que os principios sobre os quais nossos
complexos sistemas sociais e polfticos operam permitem oportunidades sem
precedentes para que as pessoas fa~am 0 que e errado. Eles multiplicam as
possibilidades nas quais a maldade pode ser perpetrada, e e perpetrada mais
facilmente por pessoas que nao sao em si mesmas mas, brutais, ou cegamente
levadas pelo odio. 0 caminho de volta para a ideia de padroes universais de
moralidade, verdade, e justi~a deve necessariamente ser mais complexo do que a
dire~ao apontada pelo argumento provocativo de Rose. Quero mostrar que a
capacidade de manter a questao de "ra~a" no primeiro plano do nosso pensamento
e essencial, caso os argumentos contra a posi~ao principista, reflexiva, mas
fundamentalmente errada, adotada por pensadores como Rose, devam ser mantidos.
o consolo e a confian~a proporcionados pelas respostas dela tern sido comprados
a urn alto pre~o. 0 seu pre~o e a exclusao da "ra~a". Mesmo se escolhessemos,
como Rose, nao reconhecer como a "ra~a" alcan~ou urn valor epistemologico, a
historia da ideia e da sua estranha trajetoria, entre 0 racional e 0 irracional, 0

cientffico e 0 religioso, 0 ffsico e 0 metaffsico, 0 popular e 0 elitista, levantam uma
variedade especifica de problemas polfticos e morais.

MODERNIDADE ALTERNADA, MODERNIDADE EM OUTRO LUGAR

Como tenho sugerido, Arendt, Cesaire, e muitos outros escritores de coragem
ja enfrentaram estas questoes antes. Suas pesquisas foram incentivadas pela
obriga~ao moral de considerar as conexoes possivelmente existentes entre os
terrores genocidas perpetrados no interior da Europa e os padroes de camificina
colonial e imperial que os precederarn sob as cores da Europa, mas fora de suas
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fronteiras continentais, 0 seu geocorpo.4° Essa questao deve continuar em mente,
mas nao pode ser respondida aqui com ligeireza. Ao contnirio, tendo observado
que a l6gica polftica da "ra~a" funciona dentro de urn distinto quadro temporal e
espacial que fez do imperio uma for~a vital tanto dentro como fora, aqui como hi,
quero enveredar por uma outra linha de questionamento. Esta linha se orienta pela
ideia de que os negros testemunharam os fracassos da Europa nao apenas como
povos colonizados, em distantes terras conquistadas e exploradas, mas como pessoas
no outro elo final da corrente imperial, dentro da Europa, como cidadaos,
espectadores e habitantes temponirios.4 i Este testemunho tern por vezes sido
assumido em nome da modemidade e da cultura. Alem disso, ha ainda a possibilidade
de que a hist6ria desta atua~ao possa ser importante hoje. Ii possivel que possa ser
trazida a tona para utilmente complicar a hist6ria da raciologia. Empregada
explicitamente, pode contribuir para ligar a presen~a dos povos coloniais na Europa
com a hist6ria dos judeus da Europa e outras minorias vulneraveis, em termos de
uma conceitualiza~ao,trama e proje~ao em escala nao-nacional distinta. Ii possivel
que anuncie e confira valor a algumas das experiencias altemadas e desvalorizadas
da modemidade que foram organizadas atraves da "ra~a" e as culturas democraticas
dissidentes com as quais as lutas contra 0 pensamento de ra~a contribuiram tao
amplamente. Partindo destas premissas, pergunto-me que esquemas conceituais
sobre a icteia de modemidade - em boa hora despojada de sua falsa inocencia e do
solipsismo eurocentrado - poderiam impulsionar 0 reconhecimento desta
convergencia hist6rica.

Responder a este duro desafio requer uma critica renovada da pr6pria ideia
de "ra~a" - espera-se a sua morte como urn principio de calculo moral e polftico 
mas nao se pode terminar apenas neste ponto. Ii preciso haver ainda mais
enfrentamentos, de urn lado com 0 corpo humano representado como 0 reposit6rio
fundamental da ordem da verdade racial, e de outro, com a pr6pria icteia de cultura.
Esta ultima nos pede para, mais uma vez, identificar as distintivas racionalidades,
l6gicas, metafisicas, patologias e possibilidades de uma ecologia cultural mais
complexa: uma ecologia que considere a vida das especies como 0 resultado da
intera~ao entre os sistemas comunicativos e os meio-ambientes que elas incorporam,
mas tambem modificam e transgridem.

40. Jon Bridgman, The Revolt of the Hereros (University of California Press, 1981).
41. May Optiz et al., orgs., Showing Our Colors: Afro-German Women Speak Out, tradu~ao de

Anne V. Adams (University of Massachusetts Press, 1992), pp. 1-56.
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Enquanto os racismos continuam, uma compreensao distinta de identidade
tern de fato emergido a partir de uma seria considera~ao sobre as densas, hfbridas
e multiplas forma~oes da cultura pos-colonial, cuja tradu~ao e simultaneamente de
uma rotina vulgar e permeada de uma significancia etica essencial. Em sua forma
mais simples, esta compreensao da solidariedade, de si mesmo, da subjetividade
pode ser congruente com urn problema que 0 grande humanista Jean Amery
recapitulou ao falar M muito tempo da condi~ao descrita por ele como a simultanea
"necessidade e impossibilidade de ser umjudeu". Urn estado comparavel de ser e
de nao pertencer ja foi nomeado por pensadores negros tao bern versados como
Amery nos termos das estimadas tradi~oes do pensamento especulativo das quais
eles foram por vezes excluidos devido it tipologia racial. Eles chamavam essa
condi~ao de dupla consciencia.

Os trabalhos de escritores como Senghor, Fanon e Cesaire sobre a
problematica da Negritude oferecern urn dos muitos pontos de entrada possivel
neste campo. Esses trabalhos sao importantes nao por terem transcodificado as
especula~oes hegelianas de afro-americanos como Du Bois em urn momenta
diferente, uma perspectiva diferente, mas sim porque, como Sandra Adell mostrou
com tanto brilho, as identidades negras com as quais eles discutiram e a respeito
das quais eles discutiram foram parcialmente criadas como uma estranha
combina~aode instrumentos conceituais fomecidos por figuras improvaveis como
Leo Frobenius e mesmo Heidegger." Como muitos negros circum-atlanticos, este
grupo refletia sobre os pronunciamentos fragmentarios de Hitler em Mein Kampf

sobre 0 Negro e os perigos da intermistura. Durante os anos 1930, eles
acompanharam com aten~ao a posi~ao sitiada dos judeus europeus e ponderaram
a rela~ao entre os padroes familiares do terror pre-genocida e a discrimina~ao

contra os judeus alemaes, e a situa~ao distinta, mas certamente comparavel, a ser
encontrada tanto nos estados sulistas sob 0 Jim Crow [sistema de segrega~ao

racial] quanta em suas aproxima~oes nortistas menos formais. Apos saborear as
vitorias de Jesse Owen nas Olimpiadas de 1936, eles se retrairam ao ve-lo declarar
a grandeza de Hitler durante urn encontro do Partido Republicano. Eles aplaudiram
com vigor quando a masculinidade negra, heroica e nobre, na forma de Joe Louis
derrotou Max Schmeling naquela historica segunda luta.

42. Sandra Adell, Double Consciousness, Double Bind (University of Illinois Press, 1973),
pp. 29-55.
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Estes exemplos importantes foram apontados inicialmente par Fanon. Eles
nos levam para alt§m do seu tempo em dire~ao a uma transforma~ao do significado
e do status do corpo masculino negro e a alguns padroes sem precedente de
identifica~ao e de desejo que se tomaram rotineiros nessa epoca celebrada ate a
exaustao do estrelato planet:irio de Michael Jordan. Mais do que qualquer outra
figura, Fanon conduziu as ansiedades e percep~oes de seus companheiros atlanticas
negros ate as gera~oes politicas subseqiientes. Esquece-se com freqiiencia que
ele se declarou urn patriota antifascista e, ap6s uma longa jomada de volta it terra
patria contra as injun~oes do governo Vichy, ele guerreou contra os nazistas el11
solo frances, tendo sido condecorado com a Croix de Guerre pDf sua brava conduta
no vale de Doubs perto de Besan~on. E 6bvio que ha urn risco de que estas
conexoes sugestivas possam parecer como nada mais do que uma serie de casos
discrepantes. Contudo, mesmo numa condi~ao nao teorizada, elas podem ser
capazes de produzir alguma coisa moral e politicamente significante tanto para a
nosso presente como para 0 futuro cosmopolita da Europa. Para que isso possa
ser avaliado, necessita-se de mais uma rodada de especula~oes. Por que continua
a ser tao diffcil para tantas pessoas aceitar a intersec~ao amarrada de hist6rias
produzidas por essa fusao de horizontes? Antes que se possa come~ar a responder
a esta questao, gostaria de sugerir que estes fios da hist6ria moderna tornaram-se
entrela~ados, nao importando se a sua associa~ao e vista como UI11 resultado
conveniente, popular ou atraente para aqueles que s6 podem conceber hist6ria em
termos etnicos, nacionais ou raciais. Esta sonora abordagem p6s-antropol6gica
das culturas complexas e profanas nao pode esperar 0 aplauso de nacionalistas ou
ap6stolos da pureza sejam quais forem as suas forma~oes etnicas. E improv3vel
que urn vinculo obliquo garantido pelos criticos da raciologia seja avaliado C0l110
urn fen6meno conveniente ou simples. Epossivel que nao se encaixe direito nos
padroes estabelecidos e ortodoxos que regulam a crftica cultural e a historiografia.
De fato, as conexoes que podemos ser capazes de estabelecer entre as contra
culturas da modemidade e os contra-poderes profanos incentivados por elas nao
sao em geral vistas com uma suspeita saudavel, mas sim com urn aberto desconfOlto
e com aquila que, gra~as a Zygmunt Bauman, agora sabemos ser urn mal-estar
"proteuf6bico". Isto se deve it amea~a que se imagina que elas fa~am it integricladc
dos grupos aos quais a escrita da hist6ria de perspectivas etnico-nacionais c raciais
pretende prestar solidariedade.

Estas narrativas contra-hist6ricas agitam os sedimentos sobre os quais fluiram
as correntes da modernidade. 0 que era transparente se torna obscuro. Revclam-
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se padroes de a~ao nunca vistos antes. Toma-se possivel buscar respostas para
perguntas que deviam ter sido 6bvias. Qual, por exemplo, foi 0 impacto da visao
fundamentalista de "ra~a" de Disraeli sobre os intelectuais afro-americanos do
seculo XIX que adaptavam as teorias dele as suas pr6pria necessidades e
circunstiincias7 Quantos dos homens e mulheres comuns que se tornaram
funcionarios e apoiadores da causa do Nacional Socialismo haviam servido
previamente nas for~as coloniais alemas ou tinham passado por outras experiencias
nas aventuras imperiais sangrentas da Alemanha na Africa do Sudoeste, Tanganyka,
Nova Guine, ou China743 0 que Leopold Sedar Senghor quis dizer quando ele se
referiu ao nazismo como 0 tendo trazido de volta a raza07 Como pode Norbert
Elias, a mente sociol6gica mais suti! e perceptiva de todas, ser de todo incapaz de
reconhecer em mais do que uma senten~a isolada que a Alemanha fora dona de
um imperio, algo que era 6bvio mesmo numa leitura mais superficial de Mein

Kampf 7 0 livro de Hitler carrega a marca profunda da ciencia racial popular.
Sabe-se que ele leu 0 celebrado compendio sobre aquela materia publicado por
Eugen Fischer e seus associados Erwin Baur e Fritz Lenz, durante a sua prisao em
Landsberg. Lenz, que apreciava como Hitler havia tornado a higiene de ra~a um
elemento importante da poHtica de Estado, fez uma resenha de Mein Kampf para
o peri6dico Der Rassenhygiene. Foi com orgulho que ele observou que 0 FUhrer
havia tomado de emprestimo muitas de suas ideias, declarando ainda que 0 meio
direto de transmissao fora proporcionado por Julius Friedrich Lehmann, 0 editor do
compendio, que havia pessoalmente presenteado Hitler com um volume de sua
segunda edi~ao. Wilhelm, 0 filho de Lenz, outro cientista racial, a servi~o nessa
epoca da Universidade de Posen, trabalhou para a administra~ao civi! de Alfred
Rosenberg em Riga, tendo aplicado energeticamente a teoria de ra~a de seu pai no
trabalho de investiga~ao da composi~ao racial da popula~ao leto com a perspectiva
de seu re-volking ao final. 44

43. Woodruff D. Smith, The German Colonial Empire (University of North Carolina Press, 1978);
Hermann J. Hiery and John M. Mackenzie, orgs., European Impact and Pacific Influence:
British and German Colonial Policy in the Pacific Islands and the Indigenous Response (I. B.
Tauris, 1997); W. 0 Henderson, The German Colonial Empire, 1884-1919 (Cass, 1993).

44. Max Weinreich, Hitler's Professors: The Part ofScholarship in GermanY~5 Crimes against the
Jewish People (Yiddish Scientific Institute, 1946), em especial p. 39 e p. 177.
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Inspirados por documentos como este, muitos observadores reconheceram
que os judeus europeus e os povos coloniais tern estado ligados pelas opera~6es

transnacionais da raciologia e da higiene de ra~a govemamental. Contra a 16gica
miope que pode compreender os sofrimentos desses grupos tao somente em termos
particulares, eles tern sido associados de muitos modos atraves da sua encama~ao

na metaffsica racial e dos seus servi~os seriais como os "outros" no delirio
"maniqueista" que distinguia a ordem colonial. 0 ponto essencial e que se pode
agora fazer essas liga~6es para chamar a aten~ao para uma compreensao totalmente
diferente e descentrada da hist6ria europeia. Alem disso, elas aotecipam urn conjunto
de obriga~6es eticas cosmopolitas que em vez de teotar transcender a nacionalidade,
tentam de uma maneira consciente e deliberada deixar de lado as suas demandas
em favor de objetivos mais honestos e valiosos. Aspiram, por exemplo, a
reconceitualiza~ao da hist6ria de modo que a for~a modemizadora da raciologia
possa ser reconhecida como tendo sido intrinseca as opera~6es do poder e do
govemo. E possivel que esta abordagem seja menos respeitosa do que a moda
corrente em rela~ao as tecnologias da territorialidade que criaram a unidade
imagimiria da Europa. Pelo contrario, talvez se possa ver a Europa como uma
configura~ao ficlicia, menos integral e mais extensiva. As possibilidades criativas
que decorrem dessa mudan~a podem ser sublinhadas atraves deste proveitoso
exemplo tirado do cenario imperial frances:

De Gaulle, em Londres, falou de traic;ao, de soldados que depuseram suas espadas
antes mesma que as tivessem empunhado. Tilda isso contribuiu para conveneer as
indianos ocidentais que a Fran~a, a sua Fran<;a, nao havia perdido a guerra, mas que
as traidores a tinham liquidado...Testemunhou-se enta~ oma visao extraordimiria:
as indianos ocidentais recllsando-se a tirar sellS chapeus ao som da Marselhesa.
Que indiana ocidental pode esquecer aquelas noites de quinta-feira quando na
Esplanade de la Savane, patrulhas de soldados armadas pediam silencio e atenc;ao
enquanto se tocava 0 hina nacional? a que havia acontecido?45

Temos nos tornado tao acostumados a ler este tipo de est6ria como uma
manifesta~ao de uma crise de identidade a atligir os colonizados que podemos
perder 0 significado do evento para os colonizadores e prontamente subestimar 0

45. Frantz Fanon, Toward the African Revolution: Political Essays, tradw;ao de Haakon Chevalier
(Grove Press, 1967), p. 23.
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impacto da imagem de urn "antifascista", urn nacional autentico, a despeito de ser
integralmente uma voz colonial em favor da pr6pria Europa. Os companheiros
martinicanos de Fanon nao estavam tao imersos nos valores dos seus colonizadores
a ponto de serem incapazes de distinguir a cultura autentica da metr6pole deles da
sua perversao politica transit6ria pelo nacional socialismo dos colaboradores de
Vichy. Precisamos perguntar como a rea~ao deles contra 0 nazismo se produziu a
partir das condi~oes da sua subordina~ao colonial. Como as suas reivindica~oes

posteriores de libera~ao nacional seriam informadas por essa exposi~ao aos fascistas
e seus apoiadores coloniais? Fanon nao estava sozinho entre os negros da diaspora
ao tentar deslindar os significados dessas identifica~oes imprevistas, refletindo sobre
a sua signifidincia para a cren~a religiosa, 0 humanismo secular, a civiliza~ao

ocidental e 0 prospecto da sua reabilita~ao nao-racial. A modemidade colonial
questionou as fronteiras em tomo das culturas nacionais da Europa. Mas 0 retrato
oficial da na~ao como uma unidade integrada sujeita a distin~oes hierarquicas sob
urn regime politico fundado na ideia de urn territ6rio contiguo permaneceu inc61ume
mesmo sendo remotas as suas partes coloniais, como a Martinica de Fanon e 0

Senegal de Senghor. 0 territ6rio nacional ligava-se as suas colonias por uma
autoridade mais do que govemamental. Cultura e lingua, biologia e "ra~a" eram
todas elas elementos da constitui~ao imperial. Este modelo de pertencimentb a urn
corpo politico criou problemas profundos para os seus membros coloniais a quem
a "ra~a" e cor impediam de assumir seus lugares pr6prios no romance familiar da
comunidade imaginada.

NA<;:OES, ENCAMPA<;:OES E FASCISMO

Como 0 exemplo da Martinica deixa claro, 0 fratemalismo e 0 militarismo
do fascismo mudaram 0 carater das suas comunidades nacionais. Contudo, a
transforma~ao dos Estados-na~ao europeus em campos marciais nem sempre
coincidiu com a ascensao do fascismo como uma tecnologia politica e cultural
distinta. Esse processo de consolida~ao e reintegra~ao autoritaria nao deveria ser
identificado exclusivamente com os padroes excepcionais exibidos quando do triunfo
dos fascistas. Como a domina~ao colonial sugere, este processo contou com uma
hist6ria mais longa e urn significado mais geral. A nacionaliza~ao, a racionaliza~ao

e a militariza~ao do govemo comunicavam nao apenas 0 ingresso da "ra~a" nas
opera~oes da cultura politica modema, mas tambem a confluencia da "ra~a" e da
na~ao a servi~o de fins autoritarios.
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Epreciso ficar claro que os Estados-na~ao tem por vezes constituido campos
num sentido descritivo direto. 0 trabalho organizado de disciplina e treinamento
dos cidadaos precisou coexistir com complexos de engajamento menos formais
nos quais a ideia fantastica de transmutar a heterogeneidade em homogeneidade
poderia ser implementada e ampliada tanto para fora como para dentro. Onde a
"ra~a" e a na~ao tomaram-se fortemente articuladas, com cada ordem de discurso
a conferir uma importante legitima~ao mutua, 0 principio nacional pode ser
reconhecido tendo formado um elo importante entre nacionalismos, diferentes e
mesmo opostos. As variedades dontlnantes amarraram-se as subordinadas atraves
das suas no~oes compartilhadas sobre 0 que a nacionalidade envolve. As formas
de nacionalismo que invocam este modo de pertencimento exemplificam 0

pensamento de campo. Elas tem regras e codigos distintos, e por mais severos que
sejam os conflitos entre os seus vanos praticantes, fica evidente uma abordagem
comum ao problema da solidariedade coletiva atraves dos padroes compartilhados
de pensamento sobre 0 eu e 0 outro, 0 amigo e 0 estranho; sobre a cultura e a
natureza como agentes vinculados e sobre a institui~ao tecnologica das coletividades
politicas as quais se pode ser obrigado a pertencer.

A recorrencia de conexoes inesperadas entre inimigos abertamente
declarados define um eixo central da politica de "ra~a" no seculo XX. Aquilo que
se pode mais propriamente denominar (anti)-politica de "ra~a" encontra-se
profundamente implicado na institui~ao desses campos nacionais e na emergencia
de uma administra~ao estatal nacionalizada como uma altemativa as concep~oes

tradicionais de atividade politica. A politica e reconceitualizada e reconstituida como
um conflito dualistico entre amigos e inimigos. Na pior das hipoteses, a cidadania
degenera em soldadesca e a imagina~ao politica toma-se inteiramente militarizada.
A exalta~ao da guerra e da espontaneidade, os cultos da fratemidade, juventude e
violencia, a sacraliza~ao antimodema explicita da esfera pOlitica, e sua coloniza~ao

por uma religiao civil envolvendo uniformes, bandeiras e espetaculos de massa,
sao todos indicativos de que esses campos sao um fenomeno fundamentalmente
marcia\. Sao espa~os armados e protegidos que no maximo oferecem um intervalo
temporario numa a~ao irreconciliavel romo a proxima fase com sua demanda de
vividos conflitos.

Marx e Engels apropriaram-se desta ideia de solidariedade politica em
oposi~ao ao poder dos Estados-na~ao no inicio do Manifesto Comunista ao
descreverem 0 mundo visto por eles como progressivamente dividido "entre dois
grandes campos hostis...um oposto ao outro". Assim, a identifica~ao baseada em
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classe dos proletarios sem patria era tambem uma questao de pensamento de
campo - um modo de solidariedade tao poderoso que rompeu com a fidelidade
hist6rica da sua classe universal, os trabalhadores industriais, as suas respectivas
burguesias nacionais. Eles consideravam as for~as sociais antagonicas como mais
profundas do que as da na~ao, constituidas nesse arranjo distinto. Seria tolo negar
que a organiza~ao intema da consciencia de classe e da luta de classe pudesse
tambem incentivar aquilo que Alexander Kluge e Oscar Negt, em sua discussao
da hist6ria da esfera publica proletaria, denontinam "mentalidade de campo". Eles
contrastam os animos oposicionistas, mas, nao obstante, antidemocraticos,
fomentados no espa~o selado do campo baseado em classe com a abertura que
uma cultura publica viva pode acumular mesmo em circunstancias mais retraidas.
Embora as preocupa~oes de Kluge e Negt sejam diferentes das minhas na medida
em que elas se direcionam para hist6rias de classe e de partido como fontes do
pensamento de campo, ja deve ter ficado claro que a solidariedade de campo pode
ser constituida e fortificada em outras dimensoes de divisao alem da de classe.

As mentalidades de campo, constituidas pelos apelos de "ra~a", na~ao e
diferen~a etnica, pelos saberes de sangue, de corpos e pelas fantasias de identidade
cultural absoluta, tem diversas propriedades adicionais. Elas agem por meio de
apelos ao valor da pureza etnica e nacional. De imediato, a sua potencia biopolitica
levanta questoes de profilaxia e higiene, "como se 0 corpo (social) tivesse de se
assegurar de sua pr6pria identidade expelindo detritos"." Elas incitam a
regulamenta~ao da fertilidade mais prontamente do que comandam a for~a de
trabalho de seus afiliados. Onde a na~ao e um grupo parental supostamente
composto de grupos familiares uniformes e intercambiaveis, os corpos das mulheres

, proporcionam as bases prediletas para se testar os principios da obriga~ao, da
deferencia e do dever exigidos pelo campo/na~ao. Os debates sobre imigra~ao e
nacionalidade que irrompem continuamente na politica europeia contemporanea
tem apresentado com regularidade a entrada de negros, mul~umanos e outros
intrusos como uma invasao. Eles podem ser usados para ilustrar cada um desses
aspectos de mau gosto.

Embora a mentalidade de campo dos nacionalistas possa produzir resultados
espetaculares, ela e traida por suas cruentas teorias de cultura, podendo mesmo
ser definida pela venera~ao da homogeneidade, pureza e unanimidade, fomentadas

46. Claude Lefort, The Political Forms a/Modern Society: Bureaucracy. Democracy, Totalitarianism,
org., John B. Thompson (Polity Press, 1986), p. 298.
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por ela. Dentro das fortifica~iies da na~ao, exige-se que a cullura assuma uma
textura artificial e uma consistencia ainda mms impossive!. 0 campo nacional acaba
com qualquer sentido de desenvolvimento cultura!. A cultura como processo e
interrompida. Petrificada e esteril, ela e empobrecida pela obriga~ao nacional de
nao mudar, mas sim de estar sempre a reciclar 0 passado numa forma mitica
essencialmente inalterada. A tradi~ao e reduzida a simples repeti~ao.

No seculo XIX, Ernst Renan, em sua nefasta investiga~ao raciol6gica sobre
o significado da nacionalidade, defendeu a celebre tese de que havia uma contradi~ao

ativa entre as demandas da constru~ao da na~ao e aquelas do autentico estudo
hist6rico. Para ele, a na~ao e sua nova ordem temporal envolviam formas
socializadas de esquecimento e erro hist6rico. Estas podem ser identificadas como
sintomas adicionais da mentalidade de campo. Uma amnesia orquestrada e for~ada

oferece 0 melhor clima no qual os principios de pertencimento e solidariedade do
campo nacional tomam-se atraentes e poderosos. No pr6ximo capitulo, veremos
que 0 campo nacional exige a nega~ao da diaspora nao apenas por esta dar enfase
ao trabalho comemorativo. A diaspora opiie-se ao campo quando ela encontra 0
conforto dos lugares interrnedios que 0 pensamento de campo destitui de qualquer
significancia.

Para os membros do campo etnico, nacional ou racial, 0 conflito cronico, a
guerra nos bastidores, a hostilidade latente assim como manifesta, podem legitimar
os padriies severos de disciplina, autoridade e deferencia. 0 campo sempre opera
sob regras marciais. Mesmo se os seus ide610gos falam a linguagem da totalidade
organica, ele persiste como urn lugar de periodicidade e solidariedade mecanica. A
medida que 0 campo se dirige para a condi~ao totalitaria da emergencia perrnanente,
ele vai se moldando pelo sentido aterrorizante de que qualquer coisa e possive!.

A ado~ao deliberada de uma posi~ao entre campos deste tipo nao e urn sinal
de indecisao ou de equivoco. Euma escolha oportuna. Como espero que 0 exemplo
da diaspora no pr6ximo capitulo deixe claro, esta escolha pode ser uma orienta~ao

positiva contra os padriies de autoridade, govemo e conflito que caracterizam a
geometria do poder da modemidade. Pode tambem promover uma rica compreensao
te6rica da cultura como urn fenomeno mutante e viajante. E claro, ocupar urn
espa~o entre campos significa tambem que ha 0 perigo de encontrar hostilidade de
ambos os lados, de ser agarrado pelos tenazes do pensamento de campo. Responder
a esta arriscada situa~ao envolve repensar a prlitica da politica que sempre se
rebaixa quando 0 Estado-na~ao opera sob regras de campo. Precisamos sair
imediatamente das frustrantes categorias binarias herdadas por n6s: esquerda e
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direita, racista e anti-racista. Precisamos de analises qne respondam a fluidez e
contingencia de uma situa~ao que parece nao ter precedentes. Se estivennos
dispostos a atuar nessas novas circunstancias, seria litil abardarmos 0 problema da
encampa~ao de urn outro angulo, nao como urn meio de compreender a inter
rela~ao geopolftica do espa~o, identidade e poder com a raciologia modema, mas
como aspectos sociol6gicos e hist6ricos emblematicos de urn perfodo volatil.

Jii me referi a esses campos nacionais como loca~oes nas quais versoes
especificas de solidariedade, pertencimento, parentesco e identidade tern sido
discernidas, praticadas, e administradas. Agora pretendo me afastar do campo
como uma metdfora para as patologias de "ra~a" e na~ao e me aproximar de uma
reflexao sobre os campos vigentes e as 16gicas politicas e culturais que os produziram.
Esses campos foram e sao uma tecnologia politica - institui~oes concretas de uma
maldade radical, de sofrimento inutil e da indigencia modema - em vez de expressoes
odiosas, mesmo que urn pouco rotineiras, dos maus habitos do poder. Epossivel
que 0 fato de se identificar uma liga~ao entre esses tipos muito diferentes de
campo - com efeito, entre niveis de racismo e nacionalismo vistos como normais e
o estado excepcional representado par fascismos genocidas - seja descartado
como simplista ou mesmo grandioso demais. Na hist6ria britanica recente, 0

nacionalismo tern as vezes se constituido na melhor das respostas populistas dirigidas
aos neofascismos amea~antes, os quais tern sido denunciados como estrangeiros
e impatri6ticos. Muitos escritores, inclusive Hannah Arendt, tambem contrapuseram
as institui~oes juridicas estaveis do Estado-na~ao aanarquia e violencia das colonias
onde a raciologia foi inicialmente codificada e institucionalizada como urn principio
de governo. Contudo, quero trazer aqui urn caso diferente para demonstrar a
importancia daquela liga~ao. Esta orienta~ao conta hoje com 0 apoio de urn
desconcertante entrela~amento de hist6ria p6s-colonial e p6s-imperial recentes."
Etambem uma perspectiva que, como Aime Cesaire deixou claro hit muito tempo,
atinge 0 fundo da rela~ao entre civiliza~ao e barbarie. Sua mensagem geral
confinnou-se decerto, por exemplo, na hist6ria recente de Ruanda, onde numa
conjun~ao com as modemas tecnologias culturais, a missao civilizadora do poder
colonial endureceu os conflitos pre-coloniais num absolutismo etnico plenamente
desenvolvido, estimulado do mesmo modo pelos imperativos da raciologia e da

47. Chetan Bhatt, Liberation and Purity: Race, New Religious Movements and the Ethics of Post
Modernity (University College London Press, 1997).
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francofonia. Nesse lugar tambem, a emergencia do pensamento de campo.
nacionalidade militarista em estilo de campo e etnicidade de campo - os aspectos
chave do primeiro tipo de campo - estiveram implicadas na institui<;ao de lima
segunda especie de campo: de inicio, espa<;os de morte por genocidio nos quais se
reuniam as vitimas e depois, surpreendentemente, campos de refugiados nos quais
os assassinos de ontem tomaram-se as vitimas, clamando por ajuda e compaixao.

Compreender esta situa<;ao envolve mais do que simplesmente considerar
os campos como epifanias da modemidade catastr6fica e ter como foco os vastos
precedentes coloniais da matan<;a genocida na Europa. Enecessario reconheeer a
nossa propria condi<;ao pos-modema: fomos eolhidos nao apenas entre campos
nacionais, mas em meio as incertezas e ansiedades que a condi<;ao de emergeneia
permanente associada com 0 segundo tipo de campo tanto alimenta como eria.
Partindo de suas proprias memorias de sofrimento para encaminhar suas eloqiientes
demandas pOI' justi<;a, Primo Levi reeomendou sabia e preeisamente esta
reorienta<;ao. Ele a apresentou com maior clareza na conclusao de suas retlexoes
sobre 0 papel dos colaboradores e outras vftimas da violencia nazista cujos
perseguidores os fizeram cumplices da sua propria destrui<;ao e da destrui<;ao de
seus proximos e de suas comunidades. Diante dessas abomina<;6es recorren\es.
Levi sugere que esta postura deveria agora ser parte daquilo que signifiea adotal'
uma atitude propriamente etica, saudavel e vigilante, em meio a circunstancias de
cronica corrup<;ao:

A febre de nossa civiliza~ao ocidental que "desce aos infernos com trombetas e
tambores" e as seus miseniveis adomos sao a imagem distorcida de nossos sfmbolo:,
de prest(gio sociaL.n6s...estamos tao deslumbrados pelo poder e peln prestfgio
que nos esquecemos de nossa fragilidade essencial: querendo au nao, chcgamos a
urn acordo com 0 poder, esquecendo que estamos todos no gueta, que 0 gueto est<\
murado, que do lado de fora do gueta reinam os senhores da morte e que bern perto
o trem esta aespera.48

o argumento de Levi nao deveria ser urn convite aberto a paranoia. Ele nao
perde nada de sua for<;a quando percebemos que os trens nao estao neeessariamente
sendo carregados neste precise momento em nossas proprias vizinhan<;as. 0
fascismo nao esta permanentemente na iminencia de assumir 0 poder governamental

48. Levi, The Drowned and the Saved, p. 51.
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terrorista. Sua perspectiva e bern mais suti!. Se quisermos viver uma vida boa e
gozar de rela~6es justas com nossos companheiros, nossa conduta deve se guiar
em termos estritos nao apenas por essa historia terrivel, mas tambem pela percep~ao

de que essas terriveis possibilidades estao sempre muito mais proximas do que
gostariamos de imaginar. Para nos prevenirmos contra 0 seu reaparecimento,
precisamos discorrer longamente a seu respeito e acompanha-Ias, uma vez que
elas se tomaram uma fonte moral essencial: uma bussola sensivel ao exigente e
individualizante campo anti-etico da pos-modemidade. A reflexao incisiva de Levi
constitui-se do fato de que nao ha mais desculpas aceitaveis para a falta de nao se
estar totalmente familiarizado com a vida institucional dos campos. Nao precisamos
nos tomar internos para perceber que 0 seu testemunho clama por nos e que
precisamos responder a ele. Isto significa estar vivo, agora, para os campos la fora
e para os campos aqui bern perto, os campos que estao sendo preparados.

Tendo em mente uma outra sabia versao sobre a estrategica universalidade
pos-moderna, Zygmunt Bauman afinnou que os nossos tempos instaveis poderiam
ser lembrados como "A Era dos Campos". Para ele, os campos sao a confinna~ao

do fato de que a crueldade tern sido modemizada, separada da moralidade modema.
Bauman, para quem urn humanismo reconfigurado nao e explicitamente pos
antropologico e nem pos-colonial, nao faz segredo de sua postura centrada na
Europa. Em vez dos eventos em Windhoek, Kigali, Dili, e Katanga, Auschwitz e os
gulags estao em sua mente. Para ele os feitos assassinos do Estado de bem-estar
nao se estendem as atividades genocidas de Theodor Leutwein e Lothar Von Trotha
entre 0 povo herero da Africa alema do Sudoeste.49 Embora 0 caso de Bauman
fique enfraquecido por esta falta de visao, ha porem algo valioso e eminentemente
traduzivel nas suas poIemicas observa~6es, em especial se elas nao estimularem
especula~6es simplistas sobre alguma essencia facilmente acessivel da
modemidade.

Meus objetivos sao mais modestos, mas e preciso reconhecer os graves
perigos envolvidos ao se instrumentalizar os extremos. Contudo, deixarei aqueles
pontos importantes de inibi~ao de lado ao buscar 0 modo como os campos do

49. John Swan, "The Final Solution in South West Africa", MHQ: The Quarterly Journal ofMilitary
History 3(4), pp. 36-55; A. F. Calvert, South West Africa during the German Occupation (T.
Werner Laurie, 1915); I. Goldblatt, History a/South Africa (Juta and Co., 1971); L. H. Gano e P.
Duignan, The Rulers of Gemwn Africa, /887-1914 (Stanford University Press, 1977); Everlyn
Nicodemus, "Carrying the Sun on Our Backs", in Andrea Robbins and Max Becher, org. M.
Catherine de Zegher (The Kanaal Art Foundation, 1994).
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seculo XX provocaram uma ruptura tao abrangente na epoca modema que 0 ato
de lembni-Ios impoe-nos urn "antes" e urn "depois". Eles proporcionam pontos
significativos de entrada num novo clima etico e cultural associado com 0 repudio
das promessas mais extravagantes, mas de qualquer modo codificadas em cor, da
modemidade. A percep~ao arguta de Adorno sobre as obriga~oes infelizes que
essas circunstancias ineditas acarretaram ao artista engajado tern uma aplicabilidade
abrangente. Elas deveriarn ser estudadas cuidadosamente peio futuro academico
engajado para que "a realidade politica nao seja rifada por causa de compromisso
politico; isso tambem reduz 0 impacto politico" 50

E com esse espirito que quero assumir 0 risco de identificar os campos 
campos de refugiados, campos de trabalho, campos de puni~ao, campos de
concentra~ao, e mesmo campos de morte - os quais oferecern oportunidades
para uma reflexao moral e politica no sentido cuidadoso e cauteloso descrito pelo
fil6sofo Stuart Hampshire que examina 0 nazismo para refinar a sua compreensao
de justi~a.51 Qutros escritores ousados, particularmente 0 soci6iogo dos campos
de concentra~ao, 0 alemao Wolfgang Sofsky e 0 fil6sofo politico ugandense.
Mahmood Mamdani, que com muita percep~ao aplicou 0 conceito de fascismo em
seu cuidadoso estudo sobre a Uganda de Idi Amin, podem guiar e inspirar esta
pesquisa em termos das conexoes hist6ricas e pniticas entre 0 ultranacionalismo e
a emergencia das formas de vida infra-humanas que a institui~ao destes campos
certamente produz." Reunir todos estes exemplos hist6ricos muito diferentes aOs
quais 0 corpo deste trabalho especifico se dirige jii significa ter transgredido a
singularidade prescritiva que se invoca para proteger 0 slatus especial do genocidio
nazista. Sem que sejamos levados profundamente pela questao do que, se e que hi
de fato urn que, pode constituir urn denominador comum ao nivel da experiencia,
podemos observar que 0 campo e seus erros extremos tern sido associados com a
transforma~ao da justi~a e com tentativas importantes de esclarecer e repor a
ordem moral e hist6rica normal da modemidade, uma vez que 0 estado de emergencia
se tomou uma realidade cotidiana. A condi~ao de morte social e comum aos internos
de campo em regimes de falta de liberdade, coer~ao e brutalidade sistematica. Se

50. T. W. Adorno, "Commitment" Notes on Literature 2, tradu~ao de Shierry Weber Nicholson
(Columbia University Press, 1992), pp. 88-89.

51. Stuart Hampshire, Innocence and Experience (Harvard University Press, 1989), pp. 66-72.
52. Mahmood Mamdani, Imperialism and Fascism in Uganda (Heinemann, 1983), em especial

parte 2.
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o genocfdio ja nao esta a caminho, a raciologia que energiza 0 pensamento de
campo 0 aproxima, promovendo-o como uma solu~ao. Deixe-me ser absolutamente
claro: a fabrica de morte nao e em si mesma um campo - e provavel que seus
intemos nao vivam 0 bastante para que se fa~a uso das regras de campo. Mas os
campos ganham algo a partir da sua proxirnidade com a fabrica de morte e outros
lugares de matan~a organizada em massa. 0 trabalho extraordinario de Tadeusz
Borowski me vern a mente como a nossa mais vivida investiga~ao sobre a
articula~ao do campo e da fabrica de morte. Podemos continuar de urn modo
heuristico argumentando que 0 campo nao e sempre uma fabrica de morte, embora
possa facilmente se tomar uma, e que a fabrica de morte e uma possivel varia~ao

nos padriies da administra~ao racional iniciada pelo campo. Os procedimentos da
fabrica de morte podem tambem ser pensados como parcialmente derivados dos
campos que os precederam na Europa e fora dela. A manifesta~ao definitiva sobre
esta tese encontra-se, e claro, no irado e comovente Discurso sobre 0

Colonialismo de Cesaire.
o segundo tipo de campo nos leva para a zona cinzenta onde as fronteiras

da humanidade sao negociadas a for~a. Sao especialmente importantes por terem
infligido duros testes ao papel e a postura do intelectual cntico. Jean Amery, 0

interlocutor mais profundo de Primo Levi, embora nao seja 0 mais inquietante 
este titulo cabe a Borowski - descreve seu grande choque em descobrir ate a
exaustao como a sua propria cabe~a mole passava por urn aprendizado no campo,
onde, sem habilidades tecnicas ou praticas, e privados de certezas religiosas, os
intelectuais eram menos bern equipados e mais vulneraveis do que muitos de seus
companheiros. Nessas condi~iies, 0 seu compromisso caracteristico com uma
humanidade abstrata em demasia chegava as raias da impotencia:

o pensamento racional-analftico no campo e em especial em Auschwitz nao s6 nao
ajudava em nada, mas desembocava Duma tragica dialetica de autodestrui~ao ... Para
come<;ar, 0 intelectual DaD percebia tao facilmente as condi~6es inimagimiveis como
urn fata dado como as pereebia 0 nao-intelectual. A tonga pratica de questionar as
fen6menos da realidade cotidiana impedia-o de simplesmente se ajustar as realidades
do campo porque estas faziam urn contraste aguda demais com tuda que ele havia
considerado ate entaD como passivel e humanamente aceitavel. 53

53. Jean Amery, At the Milld~~ Limits: Contemplations by a Survivor on Auschwitz and Its Realities,
. tradw;ao de Sidney eStella P. Rosenfeld (Indiana University Press, 1980), p. 4.
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As observa~6es argutas de Amery sobre a incapacidade emocional e ffsica
dos intelectuais nas condi~6es do campo podem ser mencionadas ainda outra vez
em fun~ao daquilo que elas revelam sobre a vulnerabilidade especffica dos
intelectuais, nao em termos das demandas ffsicas do regime de campo, mas com
rela~ao ao canHer "filos6fico" deste e 11 dinamica de seu poder absoluto. E
conveniente citar mais longamente uma passagem vigorosa em que Amery
esclarece os mecanismos daquele poder total num sentido que extrapola 0 seu
caso particular:

Mais do que sellS companheiros DaD intelectualizados, 0 intelectual ficava
enfraquecido no campo pelo seu maior respeito pelo poder, 0 que era hist6rica e
sociologicamente explicavel; de fato, 0 intelectual tern estado sempre e em todo
lugar totalmente sob a influencia do poder. Ele era e e acostumado a po-In em
duvida, a submete-lo as suas amilises crfticas, e no entanta nesse mesrna processo
intelectual acaba capitulando diante dele. A capitulac;ao tornou-se inteiramentc
inevitavel oa ausencia de oposic;ao visfvel a fon~a hostil. Embora exercitos
gigantescos possam batalhar contra as torpedeiros 1:1 fora, dentm do campo ouvc
se falar sobre isso muito de longe e nao se era capaz de acreditar nisso. A estrutura
de pader do Estado das 55 agigantava-se diante do prisioneiro de uma forma
monstruosa e invencfvel, uma realidade da qual nao se podia escapar e par isso
acabava parecendo razodvel. Nao importa qual tenha side 0 seu pensamento do
lado de fora, neste sentido aqui ele se tornava urn hegeliano: no brilho metalico cla
sua totalidade, 0 Estado dos 5S aparecia como urn Estado no qual a ideia estava se
tornando em realidade.

E interessante tambem que Amery, a quem 0 trabalho de Fanon oferecia
um ponto constante de referencia e de dialogo, foi levado a descobrir 0 poder de
uma contra-vioJencia mesmo limitada na reposi~ao da humanidade dignificada da
qual ele havia sido despojado: isso facilitou 0 contra-movimento de retorno da
infra-humanidade em dire~ao a uma subjetividade reconhecfvel que pesaria nas
equa~6es democraticas de Kant. Ao fazer este raciocinio, ele aponta para outra
daquelas conex6es ressonantes que muitas vezes produzem hesita~ao, evasivas e
silencios embara~osos. Nessas circunstancias, deve-se observar que, ao contnirio
das aspira~6es de essencialistas e biopoliticos, 0 seu corpo emancipado nao
manifestava espontaneamente as verdades absolutas do seu Outro judeu "raciar'.
Suas palavras sao ainda mais notaveis porque a sua contribui~ao 11 fenomenologia
da corporifica~ao e da autonomia nao faz concess6es 11 veracidade das difcren~as

raciol6gicas:
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Dolorosamente batido, eu estava satisfeito comigo mesmo. Mas nao, como se poderia
pensar, par raz6es de coragem e honm, e sim somente porque eu havia percebido
bern que ha situa<;6es oa vida nas quais 0 nosso corpo e0 nossa ell por inteiro e
nossa inteira sorte. Eu era 0 meu corpo e nada mais: oa fome, no murro que havia
tornado, no murro que eu dera. Meu corpo, debilitado e coberto de sujeira, era a
minha calamidade. Meu corpo, ao se levantar para lutar, era a minha dignidade ffsica
e metaffsica. Em situac;6es como a minha, a violencia ffsica e0 tinieo meio para repaT
uma personalidade escangalhada. No soco eu era eu meSilla - para mim meSilla e
para 0 meu oponente. 0 que Ii mais tarde em Les damnes de fa terre [as Condenados
da Terra] de Frantz Fanon em sua analise te6rica do comportamento dos povos
colonizados, eu antecipei naquele momenta quando dei uma forma concreta aminha
dignidade dando urn soco num rosto humano. Ser judeu significava a aceita9aO da
senten9a de morte imposta pelo mundo como urn veredicto do mundo. Fugir disso
recuando para dentro de si mesmo teria sido nada mais do que uma desgra9a,
enquanto que a aceita9ao era simultaneamente uma revolta ffsica contra isso. Tomei
me uma pessoa nao por ter apelado subjetivamente para a minha humanidade abstrata,
mas sim por ter descoberto a mim mesmo dentro de uma dada realidade social como
umjudeu rebelde e por ter me assumido assim.54

Deveriamos observar que M dificuldades envolvendo a tentativa de traduzir
este gesto e percep~ao individual para termos e regras muito distintos de
administra~ao de Estado. E tambem essencial perceber que Amery, assim como
Fanon com quem seu trabalho tem um dialogo tao profundo, sublimou esses
problemas por meio do seu "la~o existencial" com a libera~ao nacional e com 0

projeto de constru~ao de Estado que se encaixa com dificuldade na sua defesa
igualmente apaixonada do humanismo radical. Ambos os aspectos foram
decisivamente moldados por suas experiencias nas maos dos nazistas. 0 ultimo
deles foi um corretivo conhecido e poderoso ao anti-humanismo fonnal da esquerda
da Guerra Fria, algo que Amery considerava insignificante. Suas pungentes reflexoes
sobre a ideia de lar, sobre as complexidades da identidade e da identifica~ao, e
sobre os recursos filos6ficos disponfveis para renovar a critica humanfstica sem
cair nos padroes estabelecidos pelos humanismos do passado, comprometidos com
a masculinidade e com a aceita~ao da ra~a, continuam a trazer inspira~ao, mesmo
quando seu compromisso com a constela~ao conceitual do Iluminismo classico
parece ultrapassado. Seu apelo estridente para 0 retorno dos valores do Iluminismo
parece, porem, urn tanto distinto, assim que observamos que se tratava do resultado
de um longo e paciente desvio pelas barbaridades genocidas que a ciencia racial, a

54. Ibid.. p. 91.
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razao raciol6gica e a humanidade exclusiva haviam possibilitado. Nao se devia
pretender transcender esses valores par meios dialeticos ou quaisquer outros. Era
preciso preserva-los com paixao, trabalha-los e rememora-los vivamente para que
eles pudessem se precaver contra os perigos futuros inevitaveis que as no<;6es

inocentes e simplistas de progresso nao podem entrever de modo algum.
a extraordinario relato de Amery sobre as suas experiencias em Auschwitz

Monowitz e outros campos poderia ser instrutivamente colocado ao lado das
reflex6es de Leopold Sedar Senghor. Como Dedan Kimathi e Ahmed Bem Bella.
Senghor e um representante apropriado da gera<;ao de intelectuais da colonia que
enfrentaram 0 fascismo no campo de batalha e depois recorreram a esses seus
confrontos para esclarecer suas abordagens da liberdade e da democracia, da
cultura e da identidade. a trabalho de Senghor apresenta um padrao similar em
que um ardoroso humanismo combina-se com uma particularidade etnica romantica
e uma estima pelo sincretismo cultural e a simbiose transcultural, muito embora
isto nao the tenha saido contradit6rio. a poeta senegalense, estadista, lutador da
resistencia, socialista, e te6rico influente da Negritude, do hibridismo e da mistura
cultural foi capturado com seus companheiros da Infantaria Colonial em La Charite
sur-Loire emjunho de 1940. Salvo de um massacre racista no momento da rendi<;ao
devido 11 interven<;ao de um oficial frances, Senghor ficou preso por dois anos em
campos penitenciiirios alemaes, principalmente em Frontstalag 230, perto de Poitiers.
Nesses campos, Senghor encontrou-se com outras tropas vindas da Africa
diretamente para 0 combate, cujas origens sociais eram muito diferentes da sua
pr6pria origem e forma<;ao de elite. Senghor procurou conforto nas can<;6es, poemas
e est6rias tradicionais de seus companheiros africanos enos trabalhos classicos da
filosofia e da literatura europeia. Nenhuma dessas experiencias compensava a
estada no campo, mas 0 ajudaram de fato a reconstituir seu senso de humanidade
para alem do alcance do absolutismo, ainda por perto. Ele descreve como a sua
releitura - particularmente a de Goethe - desencadeou uma "verdadeira conversao"
que 0 capacitou a conviver com os complexos padr6es transculturais da sua pr6pria
mentalidade lubrida e a encarar aquela complexa intera<;ao como algo mais do que
perda e trai<;ao, 0 que sempre nos e apresentado como tal. Sua compreensao da
rela<;ao entre 0 particular e 0 universal foi assim real<;ada, juntamente com sua
compreensao da pr6pria negritude. Num ensaio p6s-guerra, "A Mensagem de
Goethe aos Novos Negros", ele descreve como chegou a essas importantes
percep<;6es, postado diante do arame farpado do campo e sob 0 olhar inexpressivo
de uma sentinela nazista:
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Ell ja estava no campo para prisioneiros "coloniais" ha urn ana....Metis progressos
em alemao haviam finalmente permitido que eu lesse apoesia de Goethe no original ...
A denota da Fran~a e do Oeste em 1940 havia, a principia, deixado tontos as
intelectuais negros. Logo acordamos, desnudos e s6brios, oa dor aguda da
catastrofe... Foi assim que pensei, petto do arame farpado do campo, que a nossa
voz mais encarnada, as nossos trabalhos mais de Negro seriam aD mesmo tempo as
nossos mais humanos...e a sentinela nazista me alholl de cima a baixo com urn ar
imbecilizado. Sorri para ele e ele nao me compreendeu.
Estranho encontro, li~ao significativa.55

A poesia produzida por Senghor no campo seria publicada sob 0 titulo de
Hosties Noires [Vitimas Negras]. 0 livro foi tirado as escondidas do complexo
penal e entregue ao seu amigo Georges Pompidou por um outro guarda, um soldado
alemao que havia sido anteriormente professor de chines na Vniversidade de Viena.56

Sem duvida, um estranho encontro. Estes sao apenas pequenos exemplos. Muitos
mais poderiam ser tirados das vidas corajosas e estranhas - talvez menos conhecidas
- de outras testemunhas negras da barbarie europeia. A sua complexa consciencia
dos perigos do pensamento de campo e sua boa compreensao das antitoxinas que
podem ser descobertas e celebradas no cruzarnento de culturas - misturando-se e
se movendo entre elas - oferecem importantes recursos a serem exigidos pelos
povos pos-coloniais da atualidade se quisermos resistir as tormentas que nos esperam.

A necessidade hoje de encontrar uma resposta para a globaliza~ao tern
estimulado formas de pensamento de campo novas e mesmo mais desesperadas.
Vma das muitas facetas que os exemplos tirados da gera~ao que enfrentou 0

fascismo pode transmitir e um convite para contemplar a natureza precaria de
nosso proprio meio polftico. Ao refletir sobre 0 contexto brutal no qual esses
testemunhos foram inicialmente pronunciados e pensar sobre os padroes
institucionais que os amoldavarn, toma-se mais facil perceber que nos vivemos em
um nicho sitiado dentro de um estado que era antes de emergencia, apesar de nao
o ser mais agora. A ubiqiiidade do campo em nossa paisagem midiatica nos conduz
a banaliza~ao do excepcional enos faz habituados a isso. A modemidade esta
sitiada. Enquanto democracia, criatividade e esperan~a cosmopolita, ela e jogada

55. Leopold Sedar Senghor, "I.e Message de Goethe Aux Negres Nouveaux", Liberti 1 Negritude et
Humanisme du Seuil, 1964, pp. 84-86. Tradw;ao minha.

56. Este caso encontrado nacorrespondencia com Pompidou ecitado por Jacques Louis Hymans emAn
Intellectual Biography ofLeopold StOOr Senghor (University of Edinburgh Press, 1971), p. 112.
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contra urn sistema moribundo de politica formal e seus dormentes c6digos
representacionais, contra os valores corrosivos da racionalidade economica e a
abje~iio da vida urbana p6s-industrial. A persistencia do fascismo e a imita~ao

difusa de seus estilos constituem tao somente 0 sinal mais alarmante de que 0 que
ha de melhor na cultura da modernidade esta sendo assaltado de todos os lados
pelos movimentos pOlfticos e pelas for~as tecnol6gicas que trabalham no sentido
do apagamento das considera~5es eticas e da morte das sensibilidades esteticas.
o poder ressurgente da linguagem racista e racializante, da raciologia, e um forte
la~o entre os riscos de nosso perigoso tempo e os efeitos continuos dog horrores
passados que continuam a nos assombrar na Europa. A modemidade esta sendo
julgada e 0 fascismo mantem as rMeas. Podemos disputar 0 valor do termo "p6s
modernidade" como urn instrumento interpretativo em rela~ao a estas novas
condi~6es. Seja Ja qual for a solu~ao daquele debate, as experiencias de campo
resgatadas por mim, e que espero ter homenageado de passagem, dirigem-se a
ele, sobretudo porque aquelas experiencias promovem uma perspectiva reflexiva
e desconfiada em rela~ao as verdades proclamadas pelos defensores complacentes
em demasia da modemidade, assim como pelos seus inimigos mais ferrenhos e
seus herdeiros de ultima hora.

Observar que as conquistas da modemidade estao sob constante lisco e de
alguma ajuda, mas seria ainda mais importante poder saudaro seu estado incomplcto
e pendente. Talvez seja possivel reconhecer naquela condi~ao vulneravel os
movimentos iniciais de uma seria resposta aos danos que a raciologia tem
repetidamente sancionado na "era dos campos". As respostas complexas e as
identidades facetadas dos itinerantes negros que testemunharam a catastrofe do
genocidio na Europa, tendo sido for~ados por sua pr6pria forma~ao a associa-Ia com
a hist6ria colonial, serao retomadas em outros capitulos. Enquanto isso, 0 conceito de
moderrUdade continua inestirnavel no sentido de desenvolver a mudan~a de orienta~ao

proposta por rrUm em resposta 11 complexa situa~ao que os seus percursos puseram
em foco. Em primeiro lugar, ele afasta a discussao do fascismo da ideia ilus6ria de
urn sonderweg [peculiaridade hist6rica] alemao e da percep~ao de que apenas a
Alemanha representaria 0 centro imoral do anti-serrUtismo voltado para 0 extermfnio.
Em segundo lugar, vimos que a moderrUdade enquanto uma categoria temporal e
qualitativa introduz diversos problemas filos6ficos e hist6ricos em cujo centro reside
a questao fundamental da rela~ao entre 0 nacionalismo racial, 0 governo e a
racionalidade. A articula~ao de razao e hist6ria emerge como urn problema sobretudo
quando reconhecemos as disputas sobre a escala em que a hist6ria deveria operaI' e.
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conseqiientemente, sobre os apelos que as particularidades religiosas, nacionais,
regionais ou etnicas exercem sobre a nossa compreensao.

Em tempos recentes muito se tern escrito sobre aquela substitui<;ao decisiva
da especie pelo etnico e a compreensao transformada da humanidade e de seus
limites que criou raizes no seu rastro. 0 judeu e apenas uma das muitas figuras de
particularidade que assumiu uma nova forma ao se tomar urn objeto de raciologia
naquele momenta de transforma<;ao. Eimportante reconhecer que, assim como no
caso do "Negro", outro obvio contendor na intera<;ao dinamica da modemidade, do
Eu e da alteridade, as representa<;oes do judeu tern uma longa historia, sendo que
as inven<;oes, elabora<;oes e proje<;oes modernas daquela figura foram re
trabalhadas com base num material amplo herdado de urn tempo anterior em que
o cosmos, 0 global e 0 divino eram configurados de urn modo muito diferente.

Em conclusao, vamos mais uma vez nos deixar guiar por Amery ao abordar
a rela<;ao entre modernidade e Iluminismo, que se torna fundamental neste ponto
da historia do anti-semitismo e de outros racismos. Seu forte comprometimento
com os objetivos do Iluminismo era temperado pelo reconhecimento do poder
inescapavel das emo<;oes que nao poderiam, e nao deveriam, ser silenciadas. A
vontade que se seguiu de reconciliar a paixao rebelde com a justi<;a imparcial
numa combina<;ao que poderia simultaneamente preencher, assim como transcender
as leis do Iluminismo, foi articulada com precisao para que 0 racionalismo raso nao
triunfasse e, portanto, como ele afirma, "colocasse 0 incompreensivel na geladeira
da historia". As suas palavras enfatizam quanto precisamos ainda refletir,
especialmente aqueles de nos que nao contam com uma memoria viva e incorporada
desses terrores, os quais atuariam como 0 nosso tormento e 0 nosso incentivo para
conhecer melhor a modemidade. Com isso, somos levados a uma percep<;ao dos
ganhos eticos e polfticos que resultam de se manter uma conversa sobre 0 valor da
modemidade em movimento.

As frases conclusivas de Amery ao prefacio da reedi<;ao de Nos Limites do
Mente em 1977 descrevem essa posi<;ao diffcil, que a despeito de todas as suas
boas inten<;oes, nao parece te-lo ajudado na dificil tarefa de considerar a vida
suportavel. Em resposta as suas demandas precisas, parece valer a pena tentar
esclarecer os niveis de abstra<;ao em que 0 conceito de modernidade funciona no
sentido mais produtivo. Tentei argumentar que ha observa<;oes criticas valiosas a
fazer sobre a escala de analise com a qual aquele conceito tern sido mais
prontamente associado. Pensar na modernidade como uma regiao em vez de urn
periodo gera urgentes questoes adicionais: podemos continuar confiantes de que a
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modemidade nao e urn c6digo conveniente e exclusivo de rela~6es sociais em
certas partes favorecidas da Europa? Sera que urn comprometimento com hist6rias
translocais de sofrimento poderia contribuir para realizar a passagem da escrita da
hist6ria eurocentrica para modos cosmopolitas de escrita? Em termos mais
polemicos, como manter a dualidade da modemidade como progresso e catastrofe.
civiliza~ao e barbane na vanguarda das nossas delibera~6es? Ate que ponto 0 fato
de colocarmos os racismos no centro do nosso pensamento transforma nosso dominio
com rela~ao aquelas dualidades? Examinar 0 Iluminismo como urn fenomeno etnico
hist6rico atraves de seus c6digos vernaculares traz alguma contribui~aoo 0
Iluminismo deveria se tomar nada mais do que urn fardo distinto de grupos especifieos.
o qual embora aponte para alem da sua particularidade no sentido de um
universalismo emergente tern serias dificuldades de fazer este ajuste desejavel'
Aqui confrontamo-nos com quest6es polfticas substanciais as quais as dispute"
metodol6gicas superficiais servem como urn pretexto inadequado. Sera que as
especula<;6es meta-hist6ricas, filos6ficas e sociol6gicas sao desfeitas pelas
narrativas micro-hist6ricas, as quais acrescentariam tanta textura e cor local a
ponto da generaliza<;ao tomar-se impossivel e n6s nos tomamos politieamente inertes.
seguros na confian<;a de que temos a melhor interpreta<;ao do material disponivel'.'

Emelhor saudar uma mudan<;a de escala e de trabalho no sentido de um
retrato mais complexo dentro de uma moldura de tempo de maior dura~ao.

possivelmente tambem dentro de urn esquema eoneeitual que reoriente nosso
pensamento para longe do glamour do etnico e 0 redireeione para 0 que eostumava
ser ehamado de "0 problema da especie". Isto poderia ser apresentado como um
exercicio de universalismo estrategieo.

Nao estou menosprezando 0 ofieio do historiador, e nem a mudan<;a que
proponho aqui precisa signifiear que a modernidade sempre desliza para tras no
tempo em dire<;ao a Lutero e ainven~ao da impressora, ou a Colombo e a revolu<;ao
na eonsciencia europeia de mundo. Enquanto as humanidades recuam da aeusa<;ao
de politiza<;ao, a resposta favorita para essas press6es reside na eostumeira reeusa
em reconheeer a cumplicidade da racionalidade e da barbarie. Uma eomplacencia
conservadora proeura tranqiiilamente reinstaurar os universalismos inocentes e
nao reflexivos -liberal, religioso e etnoeentrieo. Aqui 0 conceito de p6s-modernidade
poderia oferecer urn meio 6til e suplementar para marcar a perda irrevog(lVcl
daquela inocencia na busca da verdade e na escrita da hist6ria em rela<;ao aqual
as hist6rias dos negros e dos judeus no mundo ocidental moderno fomecem os
melhores exemplos, isto e, os mais desumanos.
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No seculo atual, as pessoas negras sao vistas como totalmente diferentes das
brancas em tennos raciais e de origem, porem, totahnente iguais a elas com respeito
aos direitos hurnanos. No seculo XVr. quando se pensava que os negros vinham
das mesmas raizes e eram da mesma famflia dos brancos, defendia-se, sobretudo
entre as te61ogos espanh6is. que em materia de direitos as negros eram, por natureza
e Vontade Divina, muito inferlares a nos. Em ambos as seculos, as negros tem sido
comprados e vendidos, e pastas ao trabalho em correntes e sob chicote. Tal Ca
etica; e tal ea extensao com que as crenc;as marais tern qualquer coisa a ver com as
a<;6es.

GIACOMO LEOPARD!

As possess5es coloniais afticanas tornaram-se 0 mais fertiI solo para a florescimento
daquilo que se tomou a elite Nazista. Aqui (eles) haviam vista com as seus proprios
olhos como as pessoas podiam ser convertidas em ra~as e como... pode-se empurrar
a proprio povo para a posi~ao de ra~a suprema.

HANNAH ARENDT

o CONCEITO de modernidade nos traz a mente a interpenetra<;ao do
capitalismo, industrializa<;ao e democracia, Nossa aten<;ao e dirigida para a
emergencia do govemo modemo, a apari<;ao de Estados-na<;ao e numerosas outras
mudan<;as sociais e culturais, a lugar da terra no cosmos e a rela<;ao entre a
Europa e 0 resto do planeta foram transformadas, assim como 0 foi a aceita<;ao
inquestionavel do relato das origens humanas fornecido pela Bfblia, autras
mudan<;as, no registro do tempo, na experiencia do modo de vida urbano, na
configura<;ao das esferas publicas e privadas, e na qualidade distintiva tanto da
individualidade modema como da vida etica modema, inspiraram grandes volumes
de tratados filos6ficos, sociol6gicos e hist6ricos. a desenvolvimento da soberania

---~--- -------
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territorial e dos aparatos culturais e comunicativos correspondentes sao perceptiveis
em meio a esse fluxo. Tambem eles foram ligados a luta para consolidar 0 trabalho
transparente dos Estados-nac;ao e dos poderes govemamentais ao qual 0 termo
modernidade se refere.' Aquela combinac;ao promoveu uma nova definic;ao da
relac;ao entre lugar, comunidade, e aquilo que hoje podemos chamar de "identidade".

A modernidade definiu um novo papel para os seus soldados-cidadaos,
merecendo ser reconhecida como algo que quero chamar de "uma ecologia distinta
de pertencimento". 2 Vma f6rmula especial para a relac;ao entre territ6rio,
individualidade, propriedade, guerra e sociedade foi dramatizada nesta fase hist6rica.
Emergiu, por exemplo, no mito fundante de Robinson Crusoe, que conservou e
criou cultura, 0 eu, e a riqueza, mesclando seu trabalho e genio as oportunidades
proporcionadas por Deus e pela natureza aquele que e industrioso e racional em
seu reino insular tropical. 3 Os limites eticos daquela modernidade colonial foram
memoravelmente assinalados pelo fato de que Crusoe sentia-se livre para tomar
as vidas dos nativos, "cujos costumes barbaros eram seu pr6prio desastre", nao
obstante a sanc;ao divina que ordenou as suas vidas de selvageria.4 Seu exemplo
contribui para demonstrar como 0 alcance do mundo europeu e as suas fontes
distintas de violencia emergem nessa considerac;ao da modernidade como uma
questao maior, nao apenas para a hist6ria do comercio capitalista, mas tambem
para a compreensao hist6rica do governo nacional e da projec;ao geopolftica dos
Estados como culluras discretas arranjadas em unidades nacionais antagonicas.'
Desta perspectiva, a modemidade pode tambem servir para introduzir os problemas
colocados pela relac;ao do capitalismo, da industrializac;ao e da democracia com a
emergencia e consolidac;ao do pensamento sistematico de rac;a. 0 conceito emoldura
estas indagac;6es sobre a conexao entre a racionalidade e a irracionalidade ao
dirigir a atenc;ao para os lac;os entre as tipologias raciais e a heranc;a do Iluminismo.
Faz com que aquele acordo decisivo seja fundamental para a tarefa de perceber
como 0 conhecimento e 0 poder produziram as verdades da "rac;a" e da nac;ao

1. Janice E. Thomson, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns: State Building and Extra-Territorial
Violence in Early Modem Europe (Princeton University Press, 1994).

2. William E. Connolly, "Democracy and Territoriality", in Marjorie Ringrose e Adam J. Lerner,
orgs., Reimagining the Nation (Open University Press, 1993).

3. Peter Hulme, Colonial Encounters (Methuen, 1986).
4. Daniel Defoe, Robinson Crusoe (Penguin, 1986), p. 232
5. Anthony Pagden, Lords of All the World: Ideologies of Empire in Spain, Britain and France

cl500-cl800 (Yale University Press, 1995).
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pr6ximas do apice das reflex5es modemas sobre a individualidade, subjetividade, e
ontologia, tempo, verdade e beleza.6

A emergencia da "ra~a" como um meio maior de diferencia~aoe de divisao
e um importante lembrete de que dotar a politica de estetica nao foi uma estrategia
governamental originada no fascismo do seculo XX.7 0 historiador George Mosse
fez mais do que qualquer outro para chamar a aten~ao para 0 criterio estetico
empregado nas vers5es iniciais da raciologia que reconciliaram arte e ciencia numa
conceitualiza~ao graduada e incisiva da especie humana 8 A mesma hierarquia
racializada moldou os padr5es onde 0 poder e as a~5es de Estado e de govemo
podiam ser comparados, avaliados e apreciados. A visao antropol6gica de Hegel a
respeito dos ashanti e de seus rituais reais sugere que os cenarios coloniais
proporcionavam inumeras oportunidades para exercitar as ambi~5es comparativas
e confiantes dessa imagina~ao politica modema. Os africanos eram, de acordo
com 0 juizo dele, nao apenas pre-hist6ricos como tambem pre-politicos.9

Ao voltarmos nossa atenc;ao em seguida para a categoria de constituh;ilo politica,
veremos que a natureza tada desta ra\a e tal que impede a existencia de qualquer
arranjo nesse sentido. 0 estagio da humanidade oeste grau emera vontade sensual
com energia para 0 desejo; uma vez que as leis espirituais universais (par exemplo,
aquela da moralidade da Famflia) nao podem ser reconhecidas aqui. 10

Estas observa~5es emergem na apresenta~ao elaborada de Hegel sobre 0

modo como a geografia condiciona a hist6ria. Ele apresenta a modemidade mediada
pela "ra~a" tanto em termos de periodo como de regiao. Atualmente a hist6ria da
coloniza~ao e da conquista, que a modemidade contem, levanta uma serie importante
de quest5es criticas. Qual foi a escala geopolitica com a qual a modemidade

6. Ian Watt, Myths ofModern Individuality: Faust, Don Quixote, Don Juan and Robinson Crusoe
(Cambridge University Press, 1996).

7. Josef Chytry, The Aesthetic State: A Quest in Modern German Thought (University of California
Press, 1989); Earl W. Count, This is Race: An Anthology Selectedfrom the International Literature
011 the Races ofMan (Schuman, 1950); Christian Neugebauer, "The Racism of Kant And Hegel",
in Sage Philosophy: Indigenous Thinkers and Modern Debate on African Philosophy, org. H.
Odera Oruka (Brill, 1990.

8. George Mosse, Toward the Final Solutio'l: A HistOl)' ofEuropean Racism (Wisconsin University
Press, 1985), em especial capitulo 2.

9. Robert Bernasconi, "Hegel at the Court of the Ashanti", in Stuart Barnett, arg., Hegel after
Derrida (Routledge, 1998).

10. G W. F. Hegel, The Philosophy ofHist01Y, traduc;ao de J. Sibree (Dover Books, 1956), p. 96.
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centrada na Europa era tra<;ada, inscrita e projetada? Onde, se isso se deu em
algum lugar, as suas conven<;5es representacionais come<;aram a se romper?

Precisamos ponderar como a nossa compreensao da modemidade dentro e
para a"~m da Europa poderia se beneficiar de uma mudan<;a na ressonancia dos
termos-chave "historia" e "cultura". Sua transforma<;ao pode tambem ser
compreendida como uma contribui<;ao para a reorienta<;ao decisiva defendida por
mim no capitulo anterior. Ela tern importantes consequencias para nossa
compreensao da rela<;ao entre 0 universal e 0 particular codificados na constela<;ao
etica e politica na qual dissecamos nao a "ra<;a", mas sim a raciologia. Dito de
outra forma, em que sentido a modernidade pertence a uma entidade fechada, urn
"geocorpo"" chamado Europa? Que formas de consciencia, solidariedade, e
subjetividade localizada sao solicitadas, ou produzidas porela? a que a modemidade
poderia incluir se 0 la<;o nao-dito com a consciencia planetaria europeia 12 fosse
rompido, alargado, ou mesmo testado? A ultima questao sugere que as opera<;5es
da consciencia historica tomam-se mais do que urn mero fenomeno naciona!. Elas
foram racializadas mais efetiva e completamente onde 0 historicalismo tomou-se 0

atributo exclusivo de determinadas popula<;5es favorecidas e selecionadas. Grupos
racialmente diferenciados nao mais compartilhavam do mesmo presente. as grupos
dominantes podiam engajar 0 momento irresistivel da historia para 0 seu lado e
tratar os seus subordinados aparentemente anacronieos como se eles pertencessem
ao passado e nao tivessem futuro. Para aqueles de nos que estao envolvidos em
estudar 0 desenvolvimento historico do pensamento raciologico, esta ruptura na
apreensao do tempo foi especialmente signifieativa.

Embora 0 pensamento de "ra<;a" certamente tenha existido em periodos
anteriores,13 a modemidade transfonnou 0 modo como a "ra<;a" era compreendida
e praticada. Vejo com bons olhos 0 relato que emerge do trabalho preeioso de
historiadores recentes da icteia de "ra<;a". A partir de diversas postmas politieas,
muitos deles afinnaram que a "ra<;a" tal como a entendemos agora simplesmente
nao existia ate 0 seculo XIX." Embora ela seja apresentada como urn principio de

II. Este terma esta em Thongchai Winichakul, Siam Mapped: A History v/the Geo-Body ofa Nation
(University of Hawaii Press, 1994).

12. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturatioll (Routledge, 1992).
13. Winthrop Jordan, White Over Black (Norton, 1977); Ivan Hannaford, Race: The History of an

Idea in the West (Johns Hopkins, 1996).
14. Tenho em mente aqui as trabalhos de Eric Voegelin, Martin Bernal e Ivan Hannaford.

80



PAUL GILROY I

diferencia~ao permanente, inevitavel e extra-historico, nao h:i nada automatico 
lembram-nos eles - sobre a "ra~a" e a diferen~a feita por ela. A consciencia de
"ra~a" e mais construtivamente apreendida como urn produto social especifico, 0

resultado de processos historicos que podem ser mapeados em detalhe. Eric
VoegeIin, que tern uma abordagem bern refletida das genealogias de "ra~a", adverte
os historiadores crfticos que se aventuram neste terreno sobre os problemas
conceituais especificos a serem provavelmente encontrados por eles:

Villa ideia simb61ica como a ideia de ra~a nao e uma teoria no sentido estrito da
palavra. E e irrelevante criticar urn sfmbolo, au urn conjunto de dogmas, par naD
serem empiricamente verificaveis. Embora tal critica seja correta naD tern significado,
porque nao e a fun~ao de uma ideia descrever a realidade social, mas sim assistir a
sua constitui~ao. Villa ideia esempre "errada" no sentido epistemologica, mas esta
rela~ao com a realidade e0 seu proprio princfpia. 15

o argumento e bern feito. Ele conduz a uma visao de "ra~a" como uma
ideia ou principio ativo, dinamico que assiste a constitui~ao da realidade social. E
urn trajeto curto entre observar os modos como certas "ra~as" tern sido
historicamente inventadas e socialmente imaginadas ever como a modernidade
catalisou 0 regime distinto de verdades, 0 mundo do discurso denominado por mim
de "raciologia". Em outras palavras, as ciencias humanas modernas, particularmente
a antropologia, geografia e filosofia, empreenderam um elaborado trabalho de modo
a tornar a ideia de "ra~a" epistemologicamente correta. Isto demandou modos
ineditos de compreensao da alteridade incOlporada, da hierarquia e da temporalidade.
Com isso os corpos humanos passaram a comunicar as verdades de um Outra
irrevogavel, as quais eram entao confirmadas por uma nova ciencia e uma nova
semiotica no momento mesmo em que a luta contra a escravidao racial Atlantica
estava sendo ganha.

Embora nao seja reconhecida tanto quanta deveria, a conexao proxima entre
"ra~a" e modernidade pode ser vista com especial clareza se perrnitirmos com que
nossa compreensao da modernidade viaje, movendo-se com as opera~6es dos
grandes sistemas imperiais que aquela conexao iutou para controlar. Apesar de
centrados na Europa, esses sistemas, tanto em seu sentido de explora~ao como de
comunica~ao, estenderam-se muito alem do corpo geografico europeu. Em geral,

15. Eric Voegelin, "The Growth of the Race Idea", Review ofPolitics Uulho de 1940), p. 284.
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compreende-se a antropologia e a geografia como os pontos terminais dos aspectos
cognitivos da revolu9ao cultural e social da modemidade colonial, mas os seus
efeitos nao se confinavam aconsolida9ao dessas novas perspectivas disciplinares.
A mesma mudan9a fundamental em materia de "ra9a" alcan90u seriedade filos6fica
atraves da n09ao de que 0 carater e 0 talento podiam ser distinguidos irregularmente
e haviam sido distribuidos pela natureza ao longo de linhas nacionais e raciais. A
famosa discussao de Kant sobre as caracteristicas nacionais e raciais na se9ao
quatro das "Observa90es sobre 0 Sentimento da Beleza e do Sublime" e
brilhantemente analisada pelo fil6sofo Ronald Judy. Sua analise permite aqui um
valioso ponto de partida. 16 A figura de "0 Negro" aparece no texto de Kant numa
famosa referencia a David Hume:

Os negros da Africa nao tern por natureza nenhum sentimento acima do trivial. 0 Sr.
Hume desafia qualquer urn a citar urn tlnieD exemplo em que urn negro tenha mostrado
talentos, e afirma que entre centenas de milhares de negros que sao transportados
de sellS palses para outros lugares. embora muitos tenham sido colocados em
liberdade, ainda assim nenhum jamais foi encontrado que apresentasse qualquer
coisa de grande em arte au ciencia au qualquer Dutra qualidade digna de elogio,
apesar de que entre os brancos alguns sempre se elevam bern acima das massas
mais intimas, e por meio de dotes superiores ganham 0 respeito no mundo. A diferen~a

entre estas duas ra~as de homem e tao fundamental quanta parece ser grande a
diferen~a em materia de capacidades mentais e de cor. 17

Os movimentos de Kant do corpo para a mente, da cor para a capacidade
mental podem agora ser reconhecidos como sintomas de uma consciencia de "ra9a"
que esteve no amago do seu pensamento sobre agencia e subjetividade, democracia
e mutualidade. Ele nao deelarou que os negros haviam sido destituidos de toda
humanidade. Ele lhes conferiu uma relutante filia9ao afamflia humana, colocando
os nas posi90es mais infimas dentro de uma especie unica e nominalmente inelusiva,
estratificada pelas opera90es da lei natural contra a assimila9ao racial. As suas
ideias raciol6gicas misturam 0 ffsico e 0 metaffsico num poderoso e elaborado

16. Ronald A T. Judy, (Dis)forming theAmerican Canon: African-Arabic Slave Narratives and the
Vemacular (University of Minnesota Press, 1993), capitulo 4, se~ao 3, "Kant and the Critique
of Pure Negro" .

17. I. Kant, Obsen1ations on the Feeling of the Beautiful and the Sublime, tradw;ao de John T.
Goldthwait (University of California Press, 1960).

82



PAUL GILROY I

argumento que, como veremos, repousa estranhamente ao lado dos aspectos
irresistiveis de seu cosmopolitismo. Suas ideias foram desenvolvidas em diversos
textos do mesmo periodo, sobretudo naquele de 1798, A Antropologia de urn
Ponto de Vista Pragrndtico e em seu ensaio de 1775 "Sobre as Diferentes Ra\(as
de Homem". Sao pouco lidos nos tempos de hoje, talvez porque osjulguem como
embara\(osos ou mesmo comprometedores das valiosas aspira\(oes democHiticas
com as quais 0 Kant critico tambem contribuiu com uma expressao duradoura.
Apelando para respostas mais complexas do que 0 mal-estar evidente na rna vontade
contemporanea em rela\(ao as discussoes ilustradas sobre a "ra\(a", estes escritos
incomodos comunicam os modos como a consolida\(ao da raciologia moderna
demandou 0 entrela\(amento da ilustra\(ao e do mito. De fato, eles revelam teorias
de cultura, "ra\(a", e na\(ao fornecendo a 16gica e 0 mecanismo das suas perigosas
interconexoes. Esta confluencia importa para 0 argumento aqui desenvolvido porque
apresenta la\(os igualmente adversos entre a raciologia e a administra\(ao de Estado,
mostrando como a teoria politica moderna estava sendo anexada pelos imperativos
do poder colonial mesmo em sua fase emergente. Econveniente repetir que os
avisos de Kant contra os perigos da mistura racial exprimiam a urgencia dos projetos
imperiais europeus, engajando 0 potencial da lei natural no importante trabalho
c6smico-politico de manuten\(ao da separa\(ao entre grupos raciais:

Assim, podemos julgar com probabilidade que a mistura de ra,as (causada por
conquistas em larga escala), 0 que extingue gradualmente as suas caracter(sticas,
nao parece benefica para a rar;a humana - apesar de tadas as pretens6es da
filantropia ...Ao contnirio da assimilar;ao, que se pretendia com a mistura de vanas
rar;as, a Natureza fez aqui uma lei de justamente 0 apasta. Numa nac;ao da mesma
rar;a (por exemplo, da rac;a branca), ao inves de permitir que as caracteres se
desenvolvam constante e progressivamente no sentido de se parecer uns aos Qutros,
com 0 que, por fim, apenas urn e 0 mesma retrato resultaria tal como em impress6es
tomadas da mesma chapa de cobre, a Natureza preferiudiversificar infinitamente os
caracteres do mesmo troneo. 18

Por mais que se pare\(am belas aos seus beneficiarios, as esperan\(as
democraticas e os sonhos de Kant simplesmente nao podiam abarcar a humanidade

18. I. Kant,Anthropology/rom a Pragmatic Pointo/View, tradUl;ao de Victor Lyle Dowdell (Southern
llIinois University Press, 1978).

83

.---~~- - -_ .. -



4

ENTRE CAMPOS •• Na~iies, Culturas e • Fasdni. da Ra~a

negra. a Negro permaneceu trancado do lado de fora do circulo das rela~6es

intersubjetivas. autra de suas memoniveis observa~6es incidentais sobre a
administra~ao das quest6es domesticas dos escravos proporciona aos seus ansiosos
leitores a informa~ao de que "os negros sao...tao falantes que eles tern de ser
apartados uns dos outros por meio de surras". 19 Esta passagem e interessante
para mostrar quao prontamente a aplica~ao racional da violencia aos escravizados
e colonizados seguia-se a essas tentativas de por a "ra~a" deles em foco como urn
objeto propriamente filosofico e nao como uma mera questao de tipologia. a cenario
implicito para essas opera~6es cientfficas comprometidas era a grande fazenda
escravista que parece apontar aqui para a institui~ao de outro locus modemo de
poder: 0 campo de concentra~ao. Ambos constitufram espa~os excepcionais onde
as regras e procedimentos jurfdicos normais foram deliberadamente deixados de
lado. Em ambos, 0 motivo do lucro e suas racionalidades econ6micas foram
praticamente habilitadas pelos imperativos geopoliticos de uma hierarquia
racializada. E faci! ignorar como as sociedades coloniais e seus conflitos
proporcionaram 0 contexto em que os campos de concentra~ao emergiram como
uma forma nova e recente de administra~ao politica, controle da popula~ao,

planejamento de guerra e trabalho coercitivo.20

Antes de continuar, deverfamos reconhecer as dificuldades envolvidas em
tomar Kant 0 porta-voz do Iluminismo como urn todo. Deve-se tambem enfatizar
que ele proprio nao concebeu 0 genocidio ou endossou sua pratica contra negros,
judeus, ou quaisquer outros grupos populacionais. Apos fazer exatamente estas
ressalvas, Bere! Lang abriu uma vereda critica promissora nesses aspectos diffceis
da obra de Kant. Como parte de uma tentativa de reconstruir a pre-historia filosofica
do genocidio nazista, ele fez uma avalia~ao judiciosa das teorias de comunidade,
etica e mutualismo de Kant. Este estudo e integrante daquilo que Lang identifica
como "afilia~ao" (urn modo de conectar icteias, que e "mais forte do que analogia
ou semelhan~a, embora mais obliquo do que 0 da casualidade ffsica direta").21 Ele

19. Kant, Observations, p. Ill.
20. Emily Hobhouse, Report on a Visit to the Camps (London, 1901); Report of Dame Millicent

Fawcett's Committee of Ladies (Cmnd. Cd 893); Louis Perez, Jr., Cuba Betweenlhe Empires,
1878-1902 (University of Pittsburgh Press, 1983), e Lords afthe Mountain: Social Bandit,}' and
Protest in Cuba, 1878-/918 (University of Pittsburgh Press, 1989). Sou grato a Peter Fraser
pelo material cubano.

21. Berel Lang, Act and Idea in the Nazi Genocide (Chicago University Press, 1990), capitulo 7. p.
189_
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demonstra como os limites nacionais podiam ser prontamente aplicados aos
mecanismos formais universalizantes que regulam a conduta dos agentes morais
no sistema de Kant. Esses preciosos mecanismos baseiam-se no reconhecimento.
Se as pessoas nao fossem reconhecidas como sendo dotadas de atributos
particulares corporais ou culturais que assinalavam a sua posse de urn ser universal
para uma comunidade de iguais, e bern possivel que as regras da conduta moral e
cfvica nao se aplicassem a elas. Em termos ainda mais crus, se a sua "ra<;a",
religiao, cor, ou nacionalidade impedisse 0 acesso aquele precioso ser humano
universal, elas ficariam claramente a merd~ de urn grave perigo."

o valor de urn argumento como 0 de Lang foi sublinhado pelo proprio Kant
em algumas observa<;oes expressivas sobre os defeitos que a sua antropologia
pragmatica havia pressentido no carater nacional do ingles. Kant reconhece a
possibilidade de que as fronteiras nacionais e a diferen<;a cultural interfiram na
conduta moral e polftica, embora no caso do ingles, a questao de cor, tao importante
para ele em outro lugar, nao rompa com a sua crftica do duplo padrao resultante. A
for<;a insignificante da diferen<;a nacional aparece em nitido contraste com as
divisoes absolutas assinaladas pela "ra<;a":

Para as seus pr6prios conterraneos 0 ingles estabelece grandes instituh;oes
benevolentes, desconhecidas entfe todos as outros pavos. Mas 0 estrangeiro que
foi levado pelo destino para as costas da Inglatcrra, e eaiu Duma terrivel necessidade,
sera abandonado para fiorrer num monte de esterco porque ele nao eurn ingles, au
seja, nao eurn ser humano.23

A partir de pontos de vista extremamente contrastantes, os escritos pos
1945 de Aime Cesaire e Hannah Arendt podem tambem ser usados para apoiar 0

veredicto negativo com rela<;ao as pretensoes modernas mais grandiosas que tern
se atribuido a Kant. Arendt, por exemplo, notavelmente levanta uma questao
perturbadora relativa a alega<;ao de Adolf Eichmann na sala do tribunal de que ele
havia sido guiado por preceitos kantianos enquanto prestava servi<;os a Hitler. Ao
identificar 0 exemplo de Eichmann como uma obvia distor<;ao do proprio pensamento
de Kant, ela diverge agudamente da linha de pensamento mais nuan<;ada de Lang.

22. Ibid., p. 179.
23. I. Kant, Anthropology from a Pragmatic Point a/View, p. 230.
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Contudo, sua argumenta~ao caustica aponta para a questao de se outras
ambigiiidades nas formula~6es influentes de Kant poderiam ter impulsionado a sua
redu~ao aquilo que Eichmann descreveu como uma versao de Kant para "0 usa
domestico do pequeno homem".24 Embora Cesaire nao compartilhe a fe de Arendt
nos modelos antigos de atividade polftica, suas preocupa~6es se ligam as dela. Ele
apresenta Hitler e 0 hitlerismo como a culmina~ao de padr6es modernos de
humanismo formal e remincia filos6fica. Ele condena aquilo que recusa como
"pseudo-humanismo" porque "por tempo demais ele reduziu os direitos do homem...o
seu conceito daqueles direitos tern sido - e ainda e - estreito e fragmentar, incompleto
e eivado de preconceito e, tudo mais considerado, sordidamente racista".25

Estes dois pensadores combativos tern coisas importantes para dizer sobre
os processos complexos e delicados que culminaram na ordem governamental da
na~ao moderna que era tambem urn Estado imperial. Estao atentos ao fato de que
este novo padrao de poder reescreveu as regras da conduta polftica e etica de
acordo com principios novos recentes que se opunham as no~6es antigas e modernas
de racionalidade polftica, posse de si mesmo, democracia e cidadania.

Seguindo os passos de Arendt e de Voegelin, Ivan Hannaford apontou 0

modo como as no~6es modernas de "ra~a" eram articuladas em algumas tradu~6es

urn tanto soltas e controversas de textos-chave de Arist6teles e outros escritores
da antiguidade no inicio do seculo XIX. Em uma argumenta~ao importante mas
pouco confortante, ele sugere que onde quer que a ideia moderna de "ra~a" tenha
se implantado, 0 resultado foi uma perversao caracterfstica dos principios da polftica
democratica. Estes argumentos nao significam que as fontes polfticas e eticas
proporcionadas por essas tradi~6es modernas possam ser deixadas de lado sem
maior reflexao. Ao contrano, 0 ponto de partida deste capitulo e ainda a no~ao

hen:tica de que os novos c6digos polfticos da modemidade devem ser reconhecidos
como tendo sido comprometidos pelos impulsos raciol6gicos que em parte os
formaram, tecendo uma for~a mortifera e exclusivista em suas brilhantes promessas
universais. Espero que nao seja 6bvio em demasia, frisar e repetir 0 ponto central
de Cesaire. 0 ideal de humanidade, definido em termos por demais restritivos,
emergiu disso tudo a conta-gotas. Nao era apenas algo a ser monopolizado pela
Europa; podia tao-somente existir nas unidades territoriais habilmente confinadas,

24. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem (Penguin, 1965), p. 136.
25. Aime Cesaire, Discourse on Colonialism (Monthly Review Press, 1972), p. 15.
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onde a cultura autentica e verdadeira poderia plantar raizes sob 0 olhar duro de urn
govemo eugenico e sem compaixao.

Muitas dessas no<;oes peculiares haviam sido racionalizadas por uma teoria
das na<;oes, bern antes que elas se tomassem questoes de ciencia racial e pOlitica.
Essa teoria foi fundada, segundo apontou Claude Lefort, sobre 0 principio da
unanimidade articulado alTaves da ideia de "0 povo como urn so". Portanto, ela
negou "que a divisao e constitutiva da sociedade" e acentuou 0 intercambiamento
e controle dos membros da na<;ao - a sua popula<;ao.26 Em tempo, descobriu-se
tambem que aquelas no<;oes existiam nos estritos padroes organicos da hierarquia
natural que continuou e estendeu as tipologias pre-modemas do pensamento de
ra<;a na dire<;ao de uma ciencia biossocial totalizadora. A na<;ao podia entao ser
vista como urn corpo politico no qual componentes diversos, mas funcionalmente
inter-relacionados, eram submetidos a uma logica superior resultante da sua
combina<;ao. Apesar de moldada pelos residuos de ambos, esta nao era a unidade
contratual da riqueza geral ou a unidade espiritual da igreja, mas uma entidade
organica violenta de urn novo tipo que se manifestava sobretudo nas opera<;oes do
Estado, 0 qual podia demandar 0 sacrificio da vida individual a servi<;o dos objetivos
coletivos. Em agu<;ado contraste com conceitualiza<;oes mecanizadas de govemo
modemo, a raciologia requeria que 0 Estado fosse urn organismo, enraizado e
atuante sobre 0 Volk. Houston Stewart Chamberlain, cuja obra tern urn forte vies
kantiano, sintetizou estas ideias de forma teorica em seu influente estudo em dois
volumes Os Fundamentos do Seculo XIX. Assim, a liberdade seria situada num
mundo interior, privado, em vez de se situar em quaisquer oportunidades criadas
por institui<;oes politicas e sociais modemas. Essa liberdade interior requeria uma
submissao voluntaria it autoridade polftica extema que, por seu tumo, poderia ser
justificada como uma questao de necessidade biologica." 0 compromisso com
urn ordenamento organico da especie humana era importante tambem por endossar
as exigencias da ciencia racial no sentido de observar, organizar e regular 0 corpo
social. Chamberlain, urn arianista e legitima inspira<;ao para as fantasias raciologicas

26. Claude Lefort, The Political Forms ofModern Society (Polity, 1986).
27. Houston Stewart Chamberlain, The Foundations a/the Nineteenth Centwy, tradul;ao de John

Lees (John Lane, 1912). Ver tambem Martin Woodroffe, "Racial Theories of History and
Politics: The Example of Houston Stewart Chamberlain", in Paul Kennedy e Anthony Nicholls,
orgs., Nationalist and Racialist Movements in Britain and Gennany before 1914 (Macmillan,
1981); e Hannaford, Race, pp. 348-356.
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dos nacionais-socialistas, tambem responde pela f:lcil racializa~iio do ideal europeu
enos lembra que ao lado do helenismo e do hebraismo deveriamos reconhecer a
teimosa presen~a do nordicismo e do arianismo.

Se observarmos a for~a constitutiva da raciologia no pensamento dos
nacionalistas, poderemos interpretar a obra de Chamberlain tal como ele queria
que fosse compreendida: com uma forte ponte entre Kant e Hitler sobre a qual
aquele nobre her6i, 0 Platiio teutonico, poderia dirigir a sua hist6rica carruagem de
batalha atraves do caos de um estado sem ra~a. 0 anti-semitismo de Chamberlain
aponta para a nossa pr6pria epoca quando ele desmente 0 6dio aos judeus em
favor do objetivo aparentemente mais elevado do amor ariano a si mesmo. Permitiu,
assim, 0 elogio aos judeus orientais autenticos, enquanto articulava um desprezo
especial em rela~iio aqueles que se vestiam de um modo que niio era pr6prio deles
e que nunca seria deles. De acordo com ele, os la~os politicos organicos apropriados
entre "ra~a" e na~iio somente poderiam ser construidos por meio de urn Estado
que mantivesse e fortalecesse os tra~os raciais arianos em opera~6es etnol6gicas
cuidadosamente planejadas, amilogas ao trabalho cientifico daqueJe pastor do ser
racializado, 0 reprodutor de animais:

as cavalOS, e especialmente as cachorros, nos dao tadas as chances de observar
que as dons intelectuais acompanham os do fisico; ista eespecialmente verdadeiro
em materia de qualidades marais: urn vira-Iata efreqUentemente muito esperto, mas
nunea confiavel; moralmente, ele e sempre uma erva daninha. A promiscuidade
continua entre duas rac;as preeminentes de animais leva, sem excec;ao, adestruic;ao
de ambas. Por que a rac;a humana seria uma excec;ao?l8

A "Ra~a" estava manchada, mas aquela falta de clareza na sua rela~iio

com a nacionalidade era um ativo positivo. A ideia foi logo assegurada como urn
conceito central filos6fico, economico e hist6rico. Em algumas tradi~6es nacionais,
ela poderia sumarizar uma ontologia politica tao fundamental(ista) a ponto de
fornecer uma l6gica impiedosa ao desdobramento da pr6pria hist6ria.29 Lugar,
territ6rio e loca~ao foram ontologizadas e historicamente reconceitualizadas em
elaborados esquemas geogn\ficos e geopoliticos. Outras ra~as, inferiores e ja niio
mais meramente diferentes, foram completamente excluidas da sua circunferencia,

28. Chamberlain, The Foundations ofthe Nineteenth Cenfwy, p. 261.
29. Paul Connerton, The Tragedy of Enlightenment (Cambridge University Press, 1983), p. 110.
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tornando-se pre-hist6ricas assim como extraculturais. Sua exclusao par meio de
uma racionalidade racializada teve as mais claras implica~oes para a aventura
cosmopolita de imaginar os seres humanos como uma coletividade essencialmente
indiferenciada.

o conceito de historicalidade esteve fortemente associado com essas
tentativas de diferenciar a status de povos, suas culturas, sortes, destinos e espiritos
raciais e nacionais distintos. A icteia circula atraves do discurso modemo sobre as
vidas e caracteristicas das na~oes, sabre a sua transi~ao rumo aos Estados-na~ao,

e sabre as padroes culturais que the foram auxiliares. Historicalidade e uma no~ao

modema na medida em que pressupoe uma po/(tica do tempo: a fazer das conexoes
entre ontologia, nacionalidade, e teorias de diferen~a racial. Associa-se nao apenas
it icteia de autenticidade e ao principia nacional, mas tambem it eleva~ao da "ra~a"

para uma posi~ao determinante em teorias da hist6ria, especialmente aquelas que
se pronunciam sabre a guerra e a conflito, naturalizando-os na ideia conveniente
do conflito imperial especificamente fundado na ra~a. Assim, a historicalidade
conduz a racionaliza~ao raciol6gica da hist6ria. Hegel compreendeu as implica~oes

desse ponto quando, ao apresentar 0 lugar da Africa e dos africanos em sua teoria
geognifica da hist6ria, escreveu estas palavras: "0 caniter peculiarmente africano
e dificil de compreender pela mesma razao que, em referencia a isso, devemos
renunciar ao principia que acompanha naturalmente todas nossas ideias - a
categoria de universalidade".30 A afirma~ao transmite sua percep~ao de como
exatamente a raciologia restringiu a alcance do imagimirio politico moderno.
Traduzido, portanto, em termos da omologia primitiva e etica, a "ra~a" tornar-se
ia tao potente em materia de moldar as rela~oes humanas que, em compara~ao, a
mundo necessariamente artificial da politica formal poderia apenas parecer trivial
e sem substancia.

Os historiadores das ideias, particularrnente aqueles influenciados pelo relato
da constitui~ao das ciencias humanas, que se encontra no trabalho inicial de Michel
Foucault, trouxeram mais argumentos a sua tese sabre a hist6ria da figura do
"Homem" e do seu aparecimento no ponto focal do conhecimento moderno. Ja
sugeri que os argumentos anti-humanistas de Foucault tem sido depreciados devido
asua omissao em liga-Ios a uma considera~ao explicita da hist6ria da escravidao
racial e outras aventuras coloniais em que 0 carater brutal e exclusivista do

30. Hegel, The Philosophy ofHistory, p. 93.
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humanismo ocidental era evidente. Contudo, e possivel desenvolver as ideias de
Foucault no momento em que a filosofia tomou-se antropologia com outras dire<;oes
que contribuem para as controversias contemporaneas sobre "ra<;a". Trabalho
importante afinado com a abordagem foucaultiana, se nao 0 for sempre com a
pr6pria polftica de Foucault, tern sido feito por Edward Said, Bernard McGrane.
Anthony Pagden, e muitos outros. Esse trabalho foi alem de sugerir que a
plausibilidade do Iluminismo como urn projeto moderno deveria ser avaliado no
contexto de suas escolhas polfticas contingentes, por exemplo, 0 envolvimento pratico
de John Locke na coloniza<;ao do Novo Mundo. Ao contrario, este crescente corpo
de trabalho permite considerar se a modemidade ilustrada esteve comprometida.
se nao perdida, pela sua tolerancia e conluio com 0 irracionalismo racional das
ciencias raciais emergentes. Esta e uma outra maneira de dizer que as pretensoes
do Iluminismo com rela<;ao a universalidade foram puncionadas no momento mesmo
da sua concep<;ao no ventre do espa<;o coloniaL Seus pr6prios fundamentos foram
desestabilizados por sua configura<;ao exclusivista inicial: pelo endosso consistente
da "ra<;a" como urn conceito polftico e hist6rico central e pela grave violencia
infligida a imagem central do homem devido as exigencias do podercolonial, abrindo
se caminho para a prisao do status ex6tico como a unica rota de escape do terror.

a anti-semitismo e outras raciologias que condicionaram esta mudan<;a da
consciencia modema emergem disso tudo como questoes inevitaveis da hist6ria do
conhecimento ocidental. Paul Lawrence Rose, Martin Bernal e Mosse, todos eles
sugeriram que estas manifesta<;oes ferem ate a medula 0 discurso filos6fico da
modernidade. a trabalho contestador e estimulante destes escritores nao deveria
ser visto com ligeireza. A lucidez e a for<;a de seus argumentos sobre a capacidade
destrutiva do nacionalismo, a signiticancia formadora do anti-semitismo, e 0 impacto
da fantasia helenomaniaca sobre a escrita da hist6ria e a conduta da cultura polftica
europeia no seculo XIX, merecem respostas mais pacientes e refletidas do que as
recebidas ate agora. Estes desafios a ortodoxia tomam-se ainda mais importantes
quando se ligam aos resultados do trabalho desenvolvido no espa<;o da "ra<;a" e da
escravidao, no mesmo perfodo, por estudiosos que escrevem sobre as Americas.
assim como ao material produzido sobre a rela<;ao entre a Europa e suas posses
imperiais na Africa e Asia. Sabemos, nao apenas atraves dos valorosos esfor<;os
de Arendt e Cesaire, que este conjunto de trabalhos pode ser usado
especulativamente para exibir, naquilo que chamamos "fascismo", uma linhagem
intelectual muito distinta da genealogia que tern sido associada em termos mais
convencionais com aquela palavra. Ainda que nao se possa assegurar aquela revisao
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provocativa no ponto em que estamos, fica-nos uma forte sugestao no sentido de
que nossa compreensao sobre a rela~ao entre 0 processo civilizador e 0 catalogo
de barbaridades, guardado no segredo das paginas de sua heroica narrativa, deva
ser repensada de modo a incluir a dinamica modema do mundo colonial com maior
abrangencia.31

Ja afirmei que a racializa~ao do Estado-na~ao e as conseqiientes
transforma~6es da comunidade nacional envolvem um repudio e nega~ao

abrangentes da politica tal como praticada no passado. Colhida entre a diplomacia
de um lado e a propaganda imperialista de outro, a politica nao mais envolve 0 ideal
de administrar a inescapavel pluralidade e multiplicidade numa dimensao publica
claramente demarcada, cujos participantes assumem uma responsabilidade comum
por ela. Devemos tambem considerar a possibilidade de que a ideia de cidadania
tenha sido transformada, uma vez que as massas em sua unanimidade podiam ser
orquestradas de cima pelas engrenagens governamentais. 0 crescimento da
propaganda, juntamente com 0 conseqiiente rebaixamento da esfera publica, foi
apenas uma de muitas inova~6es tecnicas e comunicativas que fizeram a extensao
de mudan~as profundas, coincidindo com 0 apice do poder imperial europeu.

Eclaro, os efeitos desses desenvolvimentos nao se confinavam as vitimas
da raciologia, as quais de qualquer modo haviam sido impedidas de cultivar ou de
exercitar-se em qualquer espa~o politico. Quero enfatizar uma vez mais que esta
mudan~a tambem teve conseqiiencias importantes para os supostos beneficiarios
das novas hierarquias raciais." A sua consciencia de si proprios, como Fanon
pOderia dizer, era amputada no momento em que as sedu~6es da raciologia emergiam
em formas geopoliticas e populares. Em muitos casos, era-Ihes oferecida uma
ideologia de superioridade, por exemplo, 0 glamour da brancura, OU da arianidade,
como uma forma de compensa~ao pnitica pela perda daquela humanidade universal.
o exame daquele desenvolvimento hoje perrriite um bom angulo de visao sobre a
transforma~ao do Estado-na~ao num novo tipo de corpo coletivo, integrado
metafisica e culturalmente, assim como politicamente, e tambem sobre 0 papel do
discurso racial para que se alcan~asse aquele resultado.

31. Mark Cocker, Rivers of Blood, Rivers of Gold: Europe's Conflict with Tribal Peoples (Cape,
1998); Gerhard Pool, Samuel Maharero (GamsbergIMacmillan, 1991).

32. Catrine Clay e Michael Leapman, Master Race: The Lebensbom Experiment in Nazi Germany
(Corgi, 1995).
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Michel Foucault confrontou-se exatamente com esta questao naquelas
atormentadas paginas ao final do primeiro volume de sua Hist6ria da Sexualidade,

onde ele apresenta a modernidade como uma progressao da polftica-anat6mica do
corpo humano para a biopolftica da popula~ao, Pressionado pelo escopo desta
importante incumbencia a refletir sobre 0 legado e 0 poder do fascismo, ele escreve:

Inieiando-se oa segunda metade do secula XIX, a tematica do sangue foi par vezes
chamada a emprestar 0 seu inteiro peso hist6rico para revitalizar 0 tipo de porler
poHtico que se exercitava atraves dos dispositivos da sexualidade. 0 racismo tomall
forma oeste ponto (racismo oa sua forma estadista, "biologizante", moderna): foi
entao que tada uma polftica de assentamento (povoamento), faruflia, casamento.
educac;ao, hierarquiza9ao social, e propriedade. acompanhacta par oma longa serie
de interven<!oes pennanentes ao nIvel do carpa, conduta, saude e vida cotidiana.
recebeu a sua color3930 e a sua justifica~aoda preocupa~aomitiea com a prote~ao

da pureza do sangue e com a garantia do triunfo da rac;a. 0 nazismo foi sem duvida
a mais ousada e ingenua (e a primeira par causa da segunda) combinac;ao de fantasias
de sangue e dos paroxismos de urn poder disciplinar. 33

Precisamos estender esta linha de pensamento ainda mais longe, inicialmente
enumerando os principios cientfficos a partir dos quais as popula~6es deviam ser
divididas e classificadas em termos de "ra~a". Contudo, na tentativa de compreender
a sacraliza<;ao que este processo envolveu e seus notaveis aspectos espirituais.
nao deverfamos deixar de enfatizar os contrapontos misticos e irracionais araciologia
cientffica. Em especial quando entrela~ado firmemente com as opera~6es das
na~6es imperiais, 0 conceito de "ra~a" pode ser apreciado como um sucessor
daquilo que Voegelin denomina "ideias de corpo" previas - 0 corpo politico
representado pela p6lis grega, e a ideia do corpo mistico da igreja crista. Bem no
apice do poder imperial, 0 impacto combinado de antropologia, raciologia. e
nacionalismo reduziram ainda mais 0 funcionamento civico ja truncado do Estado
na~ao. A na~ao foi entao investida com caracterfsticas associadas aconsangliinidade
biocultural em que novas formas de dever e obriga~ao mutua apareceram para
regular as rela<;6es entre os membros da coletividade, enquanto aqueles que ficaram
alem dos limites da comunidade oficial foram desprezados, ultrajados e submetidos
a procedimentos pOliticos e juridicos inteiramente distintos, especialmente se eles

33. Michel Foucault, History ofSexuality, tradu~ao de Robert Hurley, vol. I (Random House, 1978).
p. 149.
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nao se beneficiavam da prote~ao de urn corpo politico equivalente. Em atendimento
ao imperativo organico, a integridade das na~6es imperiais foi ativamente re
imaginada, deduzindo-a da particularidade primordial das tribos pre-modernas.34

Quero chamar as resultantes forma~6es nacionais e governamentais de "campos".
Este termo enfatiza as suas qualidades territoriais, hienirquicas e militaristas em
vez das caracteristicas organicas que tern sido mais largamente identificadas como
o ingrediente-chave do antidoto que elas fomeciam a modemidade mecanizada e
seus efeitos desumanizadores."

MODERNIDADE, DIFERENC;:A E CORREc;:Ao POLlTICA

Universalidade, razao e progresso, modernidade e ilustra~ao: estas ideias
gloriosas foram uma vez as firmes pedras fundamentais de toda a mentalidade
conquistadora ocidental. Em tempos recentes, elas registraram 0 choque da critica
p6s-modema do conhecimento, verdade e ciencia. Em meio as minas, atividades
mais modestas, tanto academicas como politicas, transformaram nossa
compreensao do papel dos intelectuais e ajudaram a especificar 0 carater dos
nossos tempos. Eu sugeriria que a for~a critica desses argumentos deliberadamente
p6s-modemos e mais forte, nao quando eles apontam para uma sociologia da p6s
modemidade necessitada com urgencia, mas sim quando eles se reportam a hist6ria
da rela~ao do conhecimento com 0 poder e a domina~ao e convergem para os
problemas da legitimidade surgidos no momenta em que 0 parcial e 0 particular
optaram por representar a si mesmos como 0 totalizante e 0 transcendente. Eles
articularam uma acusa~ao irresistfvel dessas formas de busca da verdade que se
imaginaram como validas para todo tempo e lugar. Estas orienta~6es criticas em
rela~ao aos processos, reconstituidos por elas como a politica de verdade, assumem
muitas formas conflitantes. Ede se lastimar que numa boa parte do tempo elas nao
sejam mais abertas a critica do pensamento de ra~a do que 0 sao seus antagonistas
modemos. Contudo nao h:i nada a se ganhar com a nega~ao seja da sua seriedade,
seja do seu valor em pressionar uma modemidade evangelica ou abertamente

34. Hugh A. MacDougall, Racial Myth in English History: Trojans, Telltons, alld Anglo-Saxons
(University Press of New England, 1982).

35. Wilfried van def Will, "The Body and the Body Politic as Symptom and Metaphor in the
Transition of Gennan Culture to National Socialism", in Brandon Taylor e Wilfried van def Will,
orgs., The Nazification ofArt (Winchester Press, 1990).
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inocente no sentido de uma maior clareza sobre os seus proprios desejos e maior
consistencia no preenchimento das promessas assumidas atraves da sua propria

retorica gloriosa.
Algumas das vers6es mais poderosas desses argumentos encontram-se nos

trabalhos de criticas feministas de epistemologia que reconheceram 0 significado
da "ra~a" como urn fator de divisao social. Penso em particular nos trabalhos de
Donna Haraway e Sandra Harding. Assim como muitas de suas colegas, elas tern
se somado a uma longa tradi~ao de dissidencia em rela~ao aos conceitos objetivistas
das vers6es mais triunfalistas tanto das ciencias humanas como das ciencias
naturais. Suas sociologias pos-khunianas de ciencia refletem sobre a historia das
atividades de busca de verdade com urn olhar menos inocente, mais preocupado
com a contingencia e mais agudamente ligado ao poder da linguagem, que ja nao e
mais vista como urn meio transparente. Outro coro de vozes, erguido em busca de
uma rela~ao sustentavel com os recursos finitos naturais de nosso planeta e de
uma atitude mais cautelosa e respeitosa em rela~ao a biosfera da qual todos
dependemos, estendeu a critica desses modos de encontrar e produzir a verdade
em outra dire~ao, sublinhando 0 seu carMer destrutivo. Este importante trabalho
reconceitualizou a rela~ao entre natureza e cultura fora do padrao binano do seculo
XIX que ainda domina nesta area. Como essa rela~ao tern sido historicamente
associada com a linguagem da tipologia racial e com a produ~ao de ra~as enquanto
atores historicos por meio do discurso antropologico e geografico e algo que deveria
ser da maior preocupa~ao para os povos cuja posi~ao na escala da evolu~ao e
projetada como mais proxima do chao do que das estrelas.

Com estas conex6es em mente, quero ainda acrescentar outro registro aos
comentarios criticos sobre a historia das mentalidades cientfficas. Esta crftica
enfatiza a liga~ao delas com a irracionalidade racional da "ra~a" e com os relatos
redutores da intera~ao entre diferen~a cultural e natural. Ela pode ser encontrada
em diversos lugares, mas e talvez mais fortemente audivel nas vozes dissidentes
de muitos intelectuais negros do hemisferio ocidental. Estes foram, e continuam a
ser, pessoas que tern sido moldadas, nutridas e treinadas pelo Oeste. Contudo 0

seu sentido desta promessa foi formado por urn profundo desencanto. Em resposta
aos seus encontros com a fatidica liga~ao entre conhecimento racializado, poder e
as ideologias de desumanidade decorrentes, estas pessoas cultivaram uma variedade
distinta de consciencia dissidente. A posi~ao caracteristica de estar na, mas nao
sercompletamente da, modemidade ocidental imprimiu urn sabor amargo ao trabalho
delas. Isto e discemivel mesmo quando as suas criticas da civiliza~ao codificada
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em rac;a eram inconsistentes, sendo que qualquer desgosto em relac;ao aos
beneficios do progresso que Ihes era vedado era temperado pelo sonho irreprimivel
de reconciliac;ao humana para ah,m da cortina de cor e de violencia com' suas
dobras atormentadoras e diatanas mantidas a risca. Suas viagens e perambulac;oes,
voluntarias assim como coercitivas, induziu-os a trabalhar com diferentes noc;oes
de cultura, a qual era reconhecida como urn fenomeno fluido e mutante.

As palavras de urn membro deste grupo frouxamente organizado, mas mesmo
assim, consciente de si mesmo, 0 historiador, soci610go e ativista afro-americano
W. E. B. Du Bois, sugerem que 0 grupo havia desenvolvido suas pr6prias conversas
translocais e cosmopolitas sobre 0 valor da modemidade e do progresso antes que
padroes equivalentes de desafeto fossem consolidados na Europa em meio as
conseqiiencias da guerra de 1914-1918, num processo que contou com contribuic;oes

notaveis de escritores e artistas judeus: 36

Tao deploravelmente desorganizado e0 conhecimento socio16gico que 0 significado
do progresso, 0 significado da rapidez e da lentidiio no fazer humano e os limites da
perfectibilidade humana, estiio mascarados, esfinges nao respondidas nas terras da
ciencia.

No periodo que se segue a abolic;ao da escravidao racial, este grupo itinerante
gerou uma serie importante de dialogos com outras tradic;oes dissidentes de
pensamento e ac;ao - religiosa, socialista, nacionalista, feminista, e psicanalitica 
dentro do grande quadro filos6fico do pensamento pos-iluminista sobre socialidade
e hist6ria, democracia e justic;a. Frantz Fanon falou por aquela forrnac;ao dissidente,
de uma posic;ao intema e contra as maiores estruturas culturais e intelectuais que
haviam moldado a sua consciencia. Em sua condic;ao de beneficiario e de vitima
do progresso europeu com sua ordem imperial sangrenta, ele reivindicou a liberac;ao
nacional para os povos coloniais, ligando, porem, aquele projeto de reconstruc;ao
revolucionaria a produc;ao deliberada de uma nova concepc;ao de humanidade:

E uma questao do Terceiro Mundo comec;ar lima nova hist6ria do Homem, lima
hist6ria que levanl em conta as teses por vezes prodigiosas desenvolvidas pela
Europa, mas que nao se esquecera tambem dos crimes da Europa, entre os quais 0

mais horrfvel [oi cometido no coral;iio do homem, consistindo no despedac;amento

36. Michael Lowy, Redemption and Utopia, tradw;ao de Hope Heaney (Ath1one Press, 1992).

95



ENTRE CAMPOS •• Na~iies, Culturas e 0 Fasdnlo da Ra~a

pato16gico de suas fun~5es e no esmigalhar de sua unidade... Para a Europa, para
nos mesmos e para a humanidade, camaradas, devemos virar uma nova pagina,
devemos forjar novos conceitos, e tentar colocar em a~ao urn novo homem. 37.

Ha muito mais na exorta~ao de Fanon do que a tentativa de transcodificar 0

imaginario jacobino para 0 idioma do conflito colonial. A sua acusa~ao it Europa
levanta um problema ao qual retomaremos repetidamente mais adiante. Nao se
trata meramente do fato de que os poderes imperiais europeus destitufram os sujeitos
coloniais de sua humanidade, mas sim que a Europa perpetrou um crime ainda
maior ao espoliar a humanidade de sua unidade elementar como especie. 0 apelo
de Fanon para a institui~ao de um universalismo anticolonial e nao-racial e um
gesto significativo a revelar os seus la~os com as tradi~oes polfticas modemas do
mundo ocidental, mesmo quando ele gesticula mais fortemente em desaprova~ao.

o que e da maior importilncia neste caso e a insistencia dele de que este precioso
universalismo pode apenas ser comprado ao pre~o de um ajuste de contas com a
modemidade colonial. Isto come~a a surgir somente no processo de confrontar as
antinomias da modemidade reveladas na ordem social da colonia, que em termos
empMicos nao era aquela da metr6pole ate que 0 genocfdio nazista a trouxe de
volta para casa. Suas palavras articulam um aviso de que entre os acampamentos
fortificados dos colonizadores e os alojamentos dos colonizados havia outras
loca~oes. Estas loca~oes intermediarias representam, nao a inabilidade ou inercia,
mas oportunidades para uma percep~ao maior dos mundos opostos que os
envolviam. La, a dupla consciencia requerida pelo trabalho cotidiano de tradu~ao

oferecia um prot6tipo para 0 papel eticamente atribufdo do interprete, 0 que permitiu
que os nossos intelectuais mais imaginativos respondessem aos desafios da sociedade
p6s-modema.

Nao quero chegar a sugerir que a posi~ao preeminente daquela cullura polftica
ocidental seja irrecuperavel porque a confian~a e a autoridade das pretensoes
epistemol6gicas e morais firmadas nesta tradi~ao nunca serao restauradas. Ao
contrano, eu diria inicialmente que uma restaura~ao ou reforma parcial e pragmMica
pode se realizar somente se as dificuldades desta tradi~ao em materia de "ra~a"

for inteiramente examinada em sua profundidade, e em segundo lugar, que um
firme compromisso em lidar com estes problemas teria de reconhecer que a

37. Frantz Fanon, Wretched o/the Earth, tradu~ao de Constance Farrington (Grove Press, 1963), pp.
254-255 (enfase minha).
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recorrencia do terror e da barbarie expressa mais do que um lapso em rela~ao aos
padr5es mais exaltados de conduta racional. Precisamos considerar as
circunstancias em que a aplica~ao do terror pode emergir como uma op~ao racional,
legal ou aceitavel. Que variedades de racionalidade sancionam a brutalidade
raciol6gica? Como a categoria de humano, que, como acabamos de ver, Fanon nos
pediria para purgar e redimir, circulava naqueles elevados esfor~os de diferenciar
epistemologia e moralidade, estetica e etica? A ret6rica racial e etnica, a metafisica
nacionalista e as fantasias imperiais tornaram-se intrinsecas as modernidades
coloniais no pais e fora dele. Como a hist6ria dos conflitos coloniais sugere, as
aspira~5es universais do Iluminismo europeu foram minadas quando elas tem sido
reinterpretadas como ligadas a preocupa~5es locais e paroquiais ou lidas etnico
historicamente de modo que as suas promessas portentosas e eternas pare~am

amarradas a um contexto e sejam associadas com os desejos de popula~5es

especificas em predicamentos especificos.
Vma vez que 0 cariiter exclusivista das altamente apregoadas aspira~5es

democriiticas da modernidade tiver sido expelido da cobertura proporcionada pela
ret6rica inclusiva e humanistica, a imagem da humanidade surgida no intervalo
dessas mensagens contradit6rias pode ser entao denunciada como uma fraude. E
claro que as vezes esta duplicidade tem sido perpetrada de modo inconsciente.
Pode mesmo ser que ela tenha sido transmitida por muitos que nao tem sido inimigos
da liberdade. Nao obstante, continua a ser uma fraude e pode ser demonstrada
enquanto fraude se avalia~5es sobre isso forem conduzidas de uma posi~ao em
que a "ra~a" apare~a no centro ao inves de nas margens da reflexao. Proponho
esta denuncia, nao para endossar 0 poder da "ra~a" como uma categoria para se
compreender 0 desenvolvimento hist6rico e social humano. De fato, reinflar 0

conceito de modo que ele perrnane~a significativo e poderoso seria replicar 0 pr6prio
fracasso que estou tentando demonstrar. Reconhecer 0 poder da raciologia, que e
empregado aqui como um termo abreviado para uma variedade de modos de pensar
essencializantes e reducionistas que sao tanto de tipo biol6gico como cultural, e
uma parte essencial para se confrontar 0 poder continuo da "ra~a" em orquestrar
nossas experiencias sociais, econ5micas, culturais e hist6ricas.

Temos de agradecer 0 trabalho pioneiro de Max Weinreich, Robert Proctor
e Benno Mueller Hill por delinear 0 entusiasmo pelo Nacional Socialismo evidente
entre os academicos alemaes durante os anos 1930. Suas revela~5es nao exaurem
a questao do impacto da raciologia sobre 0 conhecimento moderno e outros
problemas eticos associados a esta manifesta~ao significativa de "corre~ao polftica".
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A imagem de Bertrand Russell e de outros socialistas refletida em sua vontade de
implementar esquemas eugenicos, assim como 0 anti-semitismo eloqiiente de
infindaveis figuras na melhor das tradi96es das humanidades europeias aumentam
as dimens6es deste problema. Este se constitui de posturas indignas e por vezes
absurdas assumidas por academicos e comentadores recentes ao tentar defender
o indefensave!. Seus exemplos trivializaram freqiientemente as quest6es envolvidas
ao se levar a serio 0 poder da "ra9a".

Aapresenta9ao extraordinaria de Martin Heidegger por Julian Young, apesar
de admiravelmente clara e rigorosa de acordo com alguns requisitos academicos,
pode ser apontada aqui como urn tipo ideal desta especie de indiferen9a moral pelo
poder do pensamento de ra9a. Entre os numerosos apologistas de Heidegger, Young
e inusitado por reconhecer que uma defesa abrangente da sua inspira9ao academica
nao pode escapar de urn confronto filos6fico com a ideia de "ra9a". Contudo, 0
seu zelo em desvencilhar Heidegger destes espinhos, mostrando, por exemplo, que
ele foi urn critico inesperado e articulado do racismo em vez de urn praticante de
suas variedades mais metaffsicas, conduz a desejada defesa de seu her6i a aguas
mais profundas. 0 pre90 final da reabilita9ao de Heidegger e a sua negativa rasa
de que 0 nazismo poderia ter tido uma coerencia doutrina!. Mais importante ainda
para estes prop6sitos, Young introduz uma defini9ao de racismo com urn carater
restritivo e estritamente bio16gico a ponto de for9ar uma grande cunha entre
folclorismo, nacionalismo e os erros cientificos, os quais ele considera como pr6prios
do racismo. Em vez de investigar as formas culturais e metaffsicas de pensamento
de ra9a relativas it modemidade, Young ignora a extensa literatura que mina a sua
credibilidade e prudentemente pronuncia: "0 racismo biol6gico eo unico tipo que
existe". 38

Ter como foco a figura patetica e combatida de Heidegger, mesmo quando
surpreendido em uma de suas visitas costumeiras ao seu antigo companheiro Eugen
Fischer, possivelmente 0 cientista racial dirigente da Alemanha, e urn risco, pois
pode dispersar a aten9ao em rela9ao aos argumentos maiores perseguidos por
mim. Nao se trata afinal de uma questao de condenar uma tradi9ao inteira de
pesquisa porque aqueles que Ihe deram dire9ao, vigor e pensamento critico eram,
por alguma defini9ao contemporanea inapropriada, racistas, mis6ginos, homof6bicos,

38. Julian Young, HeideggC1; Philosophy, Nazism (Cambridge University Press, 1997), p. 36.
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elitistas, ou indiferentes ao sofrimento. A escolha nao e, ou melhor nao deveria ser,
entre deixar de lado este trabalho devido a sua n6doa, ou aceita-lo com base no
fato de que 0 seu carater raciol6gico e um arranhao menor ou uma distra9aO em
rela9ao as suas outras qualidades, ou ainda seguir a impudente sinaliza9ao de Young
no sentido de uma nega9ao absurda de que ele tenha qualquer coisa a ver com

"ra~a" .
Heidegger e um disturbio latente porque 0 racismo, 0 anti-semitismo, 0

absolutismo etnico e 0 ultranacionalismo que se evidenciam na hist6ria das ciencias
humanas nao sao apenas questoes pessoais que podem ser adequadamente
esclarecidas de acordo com as dimensoes restritas oferecidas por qualquer vida
individual. A maquina9aO da personaliza9aO e individualiza9aO desses
comprometimentos politicos e sua apresenta9aO como desvios ardilosos ou
excentricos sao sem duvida errados devido a onipresen9a e freqiiencia destes
problemas. Sao tambem errados por razoes mais fundamentais. Essas rea90es
poem em risco a crftica de principio que se toma entao tao dispersa que, como
afirmaram Primo Levi e Richard Rorty em contextos distintos, 0 nobre desejo de
compreensao do inaceitavel, do mal e do erroneo, pode come9ar a prejudicar os
diferentes imperativos de justi9a.39 Nessa arriscada posi9ao podemos facilmente
perder nosso senso do que e direito ou certo em um reboli90 de detalhes dispersos
- os finos graos de uma vida individual inevitavelmente produzem uma complexidade
tao grande que podem nao nos ajudar. Econveniente mostrar que algo nesse sentido
decerto aconteceu nos casos not6rios de Leni Reifenstahl e Heidegger, cujas
hist6rias de vida foram emendadas por meio de seus pr6prios esfor90s em projetar
narrativas autobiograficas saneadas. Eles penaram para demonstrar que as suas
versoes particulares e ideais do Nacional Socialismo eram, em primeiro lugar,
inteiramente apoliticas, e em segundo lugar, nao podiam ter sido associadas com
um mero racismo biol6gico, embora as evidencias necessarias para avaliar esta
questao nao estejam obviamente a disposi9ao. Nem sempre precisamos respeitar
a autoridade das biografias e os efeitos de veracidade daquelas formas particulares
de narrativa da verdade.

39. Primo Levi, The Drowned and the Saved, tradw;ao de Raymond Rosenthal (Summit Books,
1988), capitulo 2; Richard ROfly, Objectivity, Relativism and Truth (Cambridge University
Press, 1991), pp. 205-206.
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Defesas mais simp:iticas das modemas tradi~6es filos6ficas e da sua
capacidade de abrir 0 mundo tern sido encenadas par muitas vozes bern
intencionadas. As melhores delas nos tern pedido para nao cair na tenta~ao de
jogar fora a razao, mas sim criticar a sua instrumentaliza~ao; para nao nos tornar
ceticos do ideal de esclarecimento, mas para reconhecer 0 seu declinio na sociedade
contemporanea; para nao nos retirar do espa~o de uma cultura publica, mas para
entrar naquele espa~o, exigindo que seus guardi6es cumpram com as promessas
feitas de acordo com a retorica luminosa que contribuiu para constitui-Io. Em resumo,
muitas da mais eminentes e disciplinadas mentes do nosso tempo nos tern dito que
nao sao essas ideias que devem ser vistas como faltosas, mas a sua inadequada
implementa~ao e instrumentaliza~ao. Precisamos mais delas e nao, como os criticos
pos-modemos poderiam dizer, menos das suas imodestas aspira~6es. Em termos
contra-factuais, 0 seu continuo poder tern sido reassegurado e tornado indispensavel
para a democracia contemporanea. Se quisermos defender os sistemas politico e
econ6mico menos ruins contra as usurpa~6es do irracionalismo organizado, militante
e por vezes terrorista, precisamos de uma democracia ressurgente, a qual pode
funcionar somente se esses conceitos fundamentais forem desenvolvidos. Deve
se fazer isso com real convic~ao de modo que cosmopolitas e democratas possam
articular esperan~as substanciais em vez de se empenhar em fazer emprestimos
cinicos ou "estrategicos" do arsenal bern provido do liberalismo ressurgente.

A batalha contra fascismos revitalizados, nacionalismo, regionalismo,
fundamentalismo e particularismo pode ser travada tao somente se formos capazes
de empregar com convic~ao 0 melhor dessas ideias e dos sistemas morais seculares
da modemidade nos quais aqueles tern se pronunciado com tanta proeminencia. 0
Estado-na~ao continua a ser 0 meio mais promissor para se alcan~ar este resultado.
Mesmo se os melhores principios da modemidade foram manchados no passado
pela sua rela~ao com os irracionalismos racionais do racismo e do anti-semitismo,
isto nao significa que eles nao possam ser retrabalhados no futuro, quando as
condi~6es serao necessariamente distintas. Num ensaio apaixonado e reflexivo
que constroi exatamente este tipo de argumento, a filosofa Gillian Rose apresentou
uma analogia simples, tirada da intimidade interpessoal, como uma chave para a
compreensao do que esta em jogo nesses conflitos. Se voce fosse traido por urn
amigo com quem voce se preocupava, isto anularia a propria ideia de amizade? A
analogia interessante desta autora nao e aplicavel em todos os casos. Suponha, ao
contrario, que a intimidade inicial, em rela~ao aqual qualquer ruptura subseqiiente
deve ser medida, nao era longa, nem profunda, mas nascida de uma dolorosa

100



,

I PAUL GILROY I

necessidade. Suponha tambem que nao ha bons motivos para considerar a "razao"
da perspectiva do status inicial de urn amigo porque 0 encontro com ela tern se
dado sempre sob 0 signa do poder enquanto produto da for9a coerciva. Por mais
que queiramos defender 0 potencial da razao e reconhecer as suas formais plurais,
hist6ricas, muitos de n6s nao gostarfamos de admitir que deverfamos privilegiar os
c6digos singulares, locais atraves dos quais 0 ideal se toma poderoso. Em termos
mais elementares, aqueles c6digos perderam parte da sua credibilidade gra9as as
hist6rias de sofrimento com as quais eles tern sido associados.

Nao e somente a ausencia de razao, barbarismo, antiguidade e primitivismo
que promoveram destrui9ao, maldade e violencia. De fato, Zygmunt Bauman
afirmou que deverfamos, levando em considera9ao os limites da teodiceia em nosso
tempo modemo mais recente, reconhecer que os principios sobre os quais nossos
complexos sistemas sociais e polfticos operam permitem oportunidades sem
precedentes para que as pessoas fa9am 0 que e errado. Eles multiplicam as
possibilidades nas quais a maldade pode ser perpetrada, e e perpetrada mais
facilmente por pessoas que nao sao em si mesmas mas, brutais, ou cegamente
levadas pelo 6dio. 0 caminho de volta para a ideia de padr6es universais de
moralidade, verdade, e justi9a deve necessariamente ser mais complexo do que a
dire9ao apontada pelo argumento provocativo de Rose. Quero mostrar que a
capacidade de manter a questao de "ra9a" no primeiro plano do nosso pensamento
e essencial, caso os argumentos contra a posi9ao principista, reflexiva, mas
fundamentalmente errada, adotada por pensadores como Rose, devam ser mantidos.
o consolo e a confian9a proporcionados pelas respostas dela tern sido comprados
a urn alto pre90. 0 seu pre90 e a exclusao da "ra9a". Mesmo se escolhessemos,
como Rose, nao reconhecer como a "ra9a" alcan90u urn valor epistemol6gico, a
hist6ria da ideia e da sua estranha trajet6ria, entre 0 racional e 0 irracional, 0
cientifico e 0 religioso, 0 fisico e 0 metafisico, 0 popular e 0 elitista, levantam uma
variedade especifica de problemas polfticos e morais.

MODERNIDADE ALTERNADA, MODERNIDADE EM OUTRO LUGAR

Como tenho sugerido, Arendt, Cesaire, e muitos outros escritores de coragem
ja enfrentaram estas quest6es antes. Suas pesquisas foram incentivadas pela
obriga9ao moral de considerar as conex6es possivelmente existentes entre os
terrores genocidas perpetrados no interior da Europa e os padr6es de carnificina
colonial e imperial que os precederam sob as cores da Europa, mas fora de suas
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fronteiras continentais, 0 seu geocorp040 Essa questao deve continuar em mente,
mas nao pode ser respondida aqui com ligeireza. Ao contnirio, tendo observado
que a l6gica politica da "ra<;a" funciona dentro de um distinto quadro temporal e
espacial que fez do imperio uma for<;a vital tanto dentro como fora, aqui como I:i,
quero enveredar por uma outra linha de questionamento. Esta linha se orienta pela
ideia de que os negros testemunharam os fracassos da Europa nao apenas como
povos colonizados, em distantes terras conquistadas e exploradas, mas como pessoas
no outro elo final da corrente imperial, dentro da Europa, como cidadaos,
espectadores e habitantes temponirios 41 Este testemunho tem por vezes sido
assumido em nome da modemidade e da cullura. Alem disso, ha ainda a possibilidade
de que a hist6ria desta atua<;ao possa ser importante hoje. Epossivel que possa ser
trazida a tona para utilmente complicar a hist6ria da raciologia. Empregada
explicitamente, pode contribuir para ligar a presen<;a dos povos coloniais na Europa
com a hist6ria dos judeus da Europa e outras minorias vulneniveis, em termos de
uma conceitualiza<;ao, trama e proje<;ao em escala nao-nacional distinta. Epossivel
que anuncie e confira valor a algumas das experiencias altemadas e desvalorizadas
da modemidade que foram organizadas atraves da "ra<;a" e as culturas democniticas
dissidentes com as quais as lutas contra 0 pensamento de ra<;a contribuiram tao
amplamente. Partindo destas premissas, pergunto-me que esquemas conceituais
sobre a ideia de modemidade - em boa hora despojada de sua falsa inocencia e do
solipsismo eurocentrado - poderiam impulsionar 0 reconhecimento desta

convergencia hist6rica.
Responder a este duro desafio requer uma critica renovada da pr6pria ideia

de "ra<;a" - espera-se a sua morte como um principio de c:Uculo moral e politico 
mas nao se pode terminar apenas neste ponto. E preciso haver ainda mais
enfrentamentos, de um lado com 0 corpo humano representado como 0 reposit6rio
fundamental da ordem da verdade racial, e de outro, com a pr6pria ideia de cultura.
Esta ultima nos pede para, mais uma vez, identificar as distintivas racionalidades,
16gicas, metaffsicas, patologias e possibilidades de uma ecologia cultural mais
complexa: uma ecologia que considere a vida das especies como 0 resultado da
intera<;ao entre os sistemas comunicativos e os meio-ambientes que elas incorporam,
mas tambem modificam e transgridem.

40. Jon Bridgman, The Revolt of the Hereros (University of California Press, 1981).
41. May Optiz et aI., orgs., Showing Our Colors: Afro-German Women Speak Out, tradw;ao de

Anne V. Adams (University of Massachusetts Press, 1992), pp. 1-56.
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Enquanto os racismos continuam, uma compreensao distinta de identidade
tern de fato emergido a partir de uma seria considera~ao sobre as densas, hfbridas
e multiplas forma~oes da cultura p6s-colonial, cuja tradu~ao e simultaneamente de
uma rotina vulgar e permeada de uma significancia etica essencial. Em sua forma
mais simples, esta compreensao da solidariedade, de si mesmo, da subjetividade
pode ser congruente com urn problema que 0 grande humanista Jean Amery
recapitulou ao falar h:i muito tempo da condi~ao descrita por ele como a simultiinea
"necessidade e impossibilidade de ser urn judeu". Urn estado companivel de ser e
de nao pertencer ja foi nomeado por pensadores negros tao bern versados como
Amery nos termos das estimadas tradi~oes do pensamento especulativo das quais
eles foram por vezes excluidos devido a tipologia racial. Eles chamavam essa
condi~ao de dupla consciencia.

Os trabalhos de escritores como Senghor, Fanon e Cesaire sobre a
problemMica da Negritude oferecern urn dos muitos pontos de entrada possivel
neste campo. Esses trabalhos sao importantes nao por terem transcodificado as
especula~oes hegelianas de afro-americanos como Du Bois em urn momenta
diferente, uma perspectiva diferente, mas sim porque, como Sandra Adell mostrou
com tanto brilho, as identidades negras com as quais eles discutiram e a respeito
das quais eles discutiram foram parcialmente criadas como uma estranha
combina~aode instrumentos conceituais fomecidos por figuras improvaveis como
Leo Frobenius e mesmo Heidegger.42 Como muitos negros circum-atliinticos, este
grupo refletia sobre os pronunciamentos fragmentarios de Hitler em Mein Kampf

sobre 0 Negro e os perigos da intermistura. Durante os anos 1930, eles
acompanharam com aten~ao a posi~ao sitiada dos judeus europeus e ponderaram
a rela~ao entre os padroes familiares do terror pre-genocida e a discrimina~ao

contra os judeus alemaes, e a situa~ao distinta, mas certamente comparavel, a ser
encontrada tanto nos estados sulistas sob 0 Jim Crow [sistema de segrega~ao

racial] quanta em suas aproxima~oes nortistas menos formais. Ap6s saborear as
vit6rias de Jesse Owen nas Olimpiadas de 1936, eles se retrairam ao ve-Io declarar
a grandeza de Hitler durante urn encontro do Partido Republicano. Eles aplaudiram
com vigor quando a masculinidade negra, her6ica e nobre, na forma de Joe Louis
derrotou Max Schmeling naquela hist6rica segunda luta.

42. Sandra Adell, Double Consciousness, Double Bind (University of IlJinois Press, 1973),
pp. 29-55.
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Estes exemplos importantes foram apontados inicialmente por Fanon. Eles
nos levam para alem do seu tempo em dire~ao a uma transforma~ao do significado
e do status do corpo masculino negro e a alguns padroes sem precedente de
identifica~ao e de desejo que se tomaram rotineiros nessa epoca celebrada ate a
exaustao do estrelato planetario de Michael Jordan. Mais do que qualquer outra
figura, Fanon conduziu as ansiedades e percep~oes de seus companheiros atlanticos
negros ate as gera~oes politicas subseqiientes. Esquece-se com freqiiencia que
ele se declarou urn patriota antifascista e, ap6s uma longa jomada de volta aterra
piitria contra as injun~oes do govemo Vichy, ele guerreou contra os nazistas em
solo frances, tendo side condecorado com a Croix de Guerre por sua brava conduta
no vale de Doubs perto de Besan~on. E 6bvio que ha urn risco de que estas
conexoes sugestivas possam parecer como nada mais do que uma serie de casos
discrepantes. Contudo, mesmo numa condi~ao nao teorizada, elas podem ser
capazes de produzir alguma coisa moral e politicamente significante tanto para 0

nosso presente como para 0 futuro cosmopolita da Europa. Para que isso possa
ser avaliado, necessita-se de mais uma rodada de especula~oes. Por que continua
a ser tao dificil para tantas pessoas aceitar a intersec~ao amarrada de hist6rias
produzidas por essa fusao de horizontes? Antes que se possa come~ar a responder
a esta questao, gostaria de sugerir que estes fios da hist6ria modema tornaram-se
entrela~ados, nao importando se a sua associa~ao e vista como urn resultado
conveniente, popular ou atraente para aqueles que s6 podem conceber hist6ria em
termos etnicos, nacionais ou raciais. Esta sonora abordagem p6s-antropol6gica
das culturas complexas e profanas nao pode esperar 0 aplauso de nacionalistas ou
ap6stolos da pureza sejam quais forem as suas forma~oes etnicas. E improvavel
que urn vinculo obliquo garantido pelos criticos da raciologia seja avaliado como
urn fen6meno conveniente ou simples. Epossivel que nao se encaixe direito nos
padroes estabelecidos e ortodoxos que regulam a critica cultural e a historiografia.
De fato, as conexoes que podemos ser capazes de estabelecer entre as contra
culturas da modernidade e os contra-poderes profanos incentivados por elas nao
sao em geral vistos com uma suspeita saudavel, mas sim com urn aberto desconforto
e com aquilo que, gra~as a Zygmunt Bauman, agora sabemos ser urn mal-estar
"proteuf6bico". Isto se deve aamea~a que se imagina que elas fa~am aintegridade
dos grupos aos quais a escrita da hist6ria de perspectivas etnico-nacionais e raciais
pretende prestar solidariedade.

Estas narrativas contra-hist6ricas agitam os sedimentos sobre os quais fluiram
as correntes da modernidade. 0 que era transparente se toma obscuro. Revelam-
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se padroes de a~ao nunCa vistos antes. Torna-se possivel buscar respostas para
perguntas que deviarn ter sido 6bvias. Qual, por exemplo, foi 0 impacto da visao
fundamentalista de "ra~a" de Disraeli sobre os intelectuais afro-americanos do
seculo XIX que adaptavam as teorias dele as suas pr6pria necessidades e
circunstancias? Quantos dos homens e mulheres comuns que se tornaram
funcioniirios e apoiadores da causa do Nacional Socialismo haviam servido
previamente nas for~as coloniais alemas ou tinham passado por outras experiencias
nas aventuras imperiais sangrentas da Alemanha na Africa do Sudoeste, Tanganyka,
Nova Guine, ou China?43 0 que Leopold Sedar Senghor quis dizer quando ele se
referiu ao nazismo como 0 tendo trazido de volta a razao? Como pode Norbert
Elias, a mente sociol6gica mais sutil e perceptiva de todas, ser de todo incapaz de
reconhecer em mais do que uma senten~a isolada que a Alemanha fora dona de
urn imperio, algo que era 6bvio mesmo numa leitura mais superficial de Mein
Kampf? 0 livro de Hitler carrega a marca profunda da ciencia racial popular.
Sabe-se que ele leu 0 celebrado compendio sobre aquela materia publicado por
Eugen Fischer e seus associados Erwin Baur e Fritz Lenz, durante a sua prisao em
Landsberg. Lenz, que apreciava como Hitler havia tornado a higiene de ra~a urn
elemento importante da politica de Estado, fez uma resenha de Mein Kampfpara
o peri6dico Der Rassenhygiene. Foi com orgulho que ele observou que 0 Fiihrer
havia tornado de emprestimo muitas de suas ideias, declarando ainda que 0 meio
direto de transmissao fora proporcionado por Julius Friedrich Lehmann, 0 editor do
compendio, que havia pessoalmente presenteado Hitler com urn volume de sua
segunda edi~ao. Wilhelm, 0 filho de Lenz, outro cientista racial, a servi~o nessa
epoca da Universidade de Posen, trabalhou para a administra~ao civil de Alfred
Rosenberg em Riga, tendo aplicado energeticamente a teoria de ra~a de seu pai no
trabalho de investiga~ao da composi~ao racial da popula~ao leto com a perspectiva
de seu re-volking ao final. 44

43. Woodruff D. Smith, The German Colonia! Empire (University of North Carolina Press, 1978);
Hermann J. Hiery and John M. Mackenzie, orgs., European Impact and Pacific Influence:
British and German Colonial Policy in the Pacific Islands and the Indigenous Response (I. B.
Tauris, 1997); W. 0 Henderson, The German Colonial Empire, 1884-1919 (Cass, 1993).

44. Max Weinreich, Hitler s Professors: The Part ofScholarship in Gelmany:v Crimes agaimt the
Jewish People (Yiddish Scientific Institute, 1946), em especial p. 39 e p. 177.
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Inspirados por documentos como este, muitos observadores reconheceram
que os judeus europeus e os povos coloniais tern estado ligados pelas opera<;6es
transnacionais da raciologia e da higiene de ra<;a governamental. Contra a 16gica
miope que pode compreender os sofrimentos desses grupos tao somente em termos
particulares, eles tern sido associados de muitos modos atraves da sua encama<;ao
na metafisica racial e dos seus servi<;os seriais como os "outros" no delirio
"maniqueista" que distinguia a ordem colonial. 0 ponto esseneial e que se pode
agora fazer essas liga<;6es para chamar a aten<;ao para uma compreensao totalmente
diferente e descentrada dahist6ria europeia. Alem disso, elas antecipam urn conjunto
de obriga<;6es eticas cosmopolitas que em vez de tentar transcender a naeionalidade,
tentam de uma maneira conseiente e deliberada deixar de lado as suas demandas
em favor de objetivos mais honestos e valiosos. Aspiram, por exemplo, a
reconceitualiza<;ao da hist6ria de modo que a for<;a modernizadora da raciologia
possa ser reconhecida como tendo sido intrinseca as opera<;6es do poder e do
governo. E possivel que esta abordagem seja menos respeitosa do que a moda
corrente em rela<;ao as tecnologias da territorialidade que criaram a unidade
imaginaria da Europa. Pelo contrario, talvez se possa ver a Europa como uma
configura<;ao fictieia, menos integral e mais extensiva. As possibilidades criativas
que decorrem dessa mudan<;a podem ser sublinhadas atraves deste proveitoso
exemplo tirado do cenario imperial frances:

De Gaulle, em Londres, falou de trai<;ao, de soldados que depuseram suas espadas
antes meSIlla que as tivessem empunhado. Tuda isso contribuiu para conveneer os
indianos ocidentais que a Fran~a, a sua Franc;a, nao havia perdido a guerra, mas que
os traidores a tinham liquidado...Testemunhou-se entaD uma visao extraordinaria:
as indianos ocidentais reCllsancto-se a timr seus chapeus ao som da Marselhesa.
Que indiana ocidental pode esquecer aquelas noites de quinta-feira quando na
Esplanade de la Savane, patrulhas de soldados armadas pediam silencio e aten~ao

enquanto se tocava 0 hina nacional? 0 que havia acontecido?45

Temos nos tornado tao acostumados a ler este tipo de est6ria como uma
manifesta<;ao de uma crise de identidade a atligir os colonizados que podemos
perder 0 significado do evento para os colonizadores e prontamente subestimar 0

45. Frantz Fanon, Toward the African Revolution: Political Essays, tradu<;ao de Haakon Chevalier
(Grove Press, 1967), p. 23.
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impacto da imagem de um "antifascista", um nacional autentico, a despeito de ser
integralmente uma voz colonial em favor da pr6pria Europa. Os companheiros
martinicanos de Fanon nao estavam tao imersos nos valores dos seus colonizadores
a ponto de serem incapazes de distinguir a cultura autentica da metr6pole deles da
sua perversao politica transit6ria pelo nacional socialismo dos colaboradores de
Vichy. Precisamos perguntar como a rea~ao deles contra 0 nazismo se produziu a
partir das condi~oes da sua subordina~ao colonial. Como as suas reivindica~oes

posteriores de libera~ao nacional seriam informadas por essa exposi~ao aos fascistas
e seus apoiadores coloniais? Fanon nao estava sozinho entre os negros da diaspora
ao tentar deslindar os significados dessas identifica~oes imprevistas, refletindo sobre
a sua significancia para a cren~a religiosa, 0 humanismo secular, a civiliza~ao

ocidental e 0 prospecto da sua reabilita~ao nao-racial. A modemidade colonial
questionou as fronteiras em tome das culturas nacionais da Europa. Mas 0 retrato
oficial da na~ao como uma unidade integrada sujeita a distin~oes hierarquicas sob
um regime politico fundado na ideia de um territ6rio contiguo pennaneceu inc6lume
mesmo sendo remotas as suas partes coloniais, como a Martinica de Fanon e 0

Senegal de Senghor. 0 territ6rio nacional ligava-se as suas colonias por uma
autoridade mais do que govemamental. Cullura e lingua, biologia e "ra~a" eram
todas elas elementos da constitui~ao imperial. Este modele de pertencimento a urn
corpo politico criou problemas profundos para os seus membros coloniais a quem
a "ra~a" e cor impediam de assumir seus lugares pr6prios no romance familiar da
comunidade imaginada.

NA<;:OES, ENCAMPA<;:OES E FASCISMO

Como 0 exemplo da Martinica deixa claro, 0 fratemalismo e 0 militarismo
do fascismo mudaram 0 carater das suas comunidades nacionais. Contudo, a
transforma~ao dos Estados-na~ao europeus em campos marciais nem sempre
coincidiu com a ascensao do fascismo como uma tecnologia politica e cultural
distinta. Esse processo de consolida~ao e reintegra~ao autoritaria nao deveria ser
identificado exclusivamente com os padroes excepcionais exibidos quando do triunfo
dos fascistas. Como a domina~ao colonial sugere, este processo contou com uma
hist6ria mais longa e urn significado mais geral. A nacionaliza~ao, a racionaliza~ao

e a militariza~ao do govemo comunicavam nao apenas 0 ingresso da "ra~a" nas
opera~oes da cultura politica modema, mas tamMm a confluencia da "ra~a" e da
na~ao a servi~o de fins autoritarios.
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Epreciso ficar claro que os Estados-na~ao tern por vezes constituido campos
num sentido descritivo direto. 0 trabalho organizado de disciplina e treinamemo
dos cidadaos precisou coexistir com complexos de engajamento menos formais
nos quais a ideia fantastica de transmutar a heterogeneidade em homogeneidade
poderia ser implementada e ampliada tanto para fora como para dentro. Onde a
"ra~a" e a na~ao tomaram-se fortemente articuladas, com cada ordem de discurso
a conferir uma importante legitima~ao mutua, 0 principio nacional pode ser
reconhecido tendo formado urn elo importante entre nacionalismos, diferentes e
mesmo opostos. As variedades dominantes amarraram-se as subordinadas atraves
das suas no~6es compartilhadas sobre 0 que a nacionalidade envolve. As formas
de nacionalismo que invocam este modo de pertencimento exemplificam 0

pensamento de campo. Elas tern regras e c6digos distintos, e por mais severos que
sejam os conflitos entre os seus vanos praticantes, fica evidente uma abordagem
comum ao problema da solidariedade coletiva atraves dos padr6es compartilhados
de pensamento sobre 0 eu e 0 outro, 0 amigo e 0 estranho; sobre a cultura e a
natureza como agentes vinculados e sobre a institui~ao tecnol6gica das coletividades
politicas as quais se pode ser obrigado a pertencer.

A recorrencia de conex6es inesperadas entre inimigos abertamente
declarados define urn eixo central da politica de "ra~a" no seculo XX. Aquilo que
se pode mais propriamente denominar Canti)-politica de "ra~a" encontra-se
profundamente implicado na institui~ao desses campos nacionais e na emergencia
de uma administra~ao estatal nacionalizada como uma altemativa as concep~6es

tradicionais de atividade politica. A politica e reconceitualizada e reconstituida como
urn contlito dualistico entre amigos e inimigos. Na pior das hip6teses, a cidadania
degenera em soldadesca e a imagina~ao politica toma-se inteiramente militarizada.
A exalta~ao da guerra e da espontaneidade, os cultos da fratemidade, juventude e
violencia, a sacraliza~ao antimodema explicita da esfera politica, e sua coloniza~ao

por uma religiao civil envolvendo uniformes, bandeiras e espetaculos de massa,
sao todos indicativos de que esses campos sao urn fenomeno fundamentalmente
marcial. Sao espa~os armados e protegidos que no maximo oferecern urn intervalo
temporario numa a~ao irreconciliavel rumo a pr6xima fase com sua demanda de
vividos conflitos.

Marx e Engels apropriaram-se desta ideia de solidariedade politica em
oposi~ao ao poder dos Estados-na~ao no inicio do Manifesto Comunista ao
descreverem 0 mundo visto por eles como progressivamente dividido "entre dois
grandes campos hostis...um oposto ao outro". Assim, a identifica~ao baseada em
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classe dos proletarios sem pMria era tambem uma questao de pensamento de
campo - urn modo de solidariedade tao poderoso que rompeu com a fidelidade
hist6rica da sua classe universal, os trabalhadores industriais, as suas respectivas
burguesias nacionais. Eles consideravam as fon;as sociais antagonicas como mais
profundas do que as da na<;ao, constituidas nesse arranjo distinto. Seria tolo negar
que a organiza<;ao intema da consciencia de classe e da luta de classe pudesse
tambem incentivar aquilo que Alexander Kluge e Oscar Negt, em sua discussao
da hist6ria da esfera pliblica proletaria, denominam "mentalidade de campo". Eles
contrastam os animos oposicionistas, mas, nao obstante, antidemocrMicos,
fomentados no espa<;o selado do campo baseado em classe com a abertura que
uma cultura pliblica viva pode acumular mesmo em circunstancias mais retraidas.
Embora as preocupa<;oes de Kluge e Negt sejam diferentes das minhas na medida
em que elas se direcionam para hist6rias de classe e de partido como fontes do
pensamento de campo, ja deve ter ficado claro que a solidariedade de campo pode
ser constituida e fortificada em outras dimensoes de divisao alem da de classe.

As mentalidades de campo, constituidas pelos apelos de "ra<;a", na<;ao e
diferen<;a etnica, pelos saberes de sangue, de corpos e pelas fantasias de identidade
cultural absoluta, tern diversas propriedades adicionais. Elas agem por meio de
apelos ao valor da pureza etnica e nacional. De imediato, a sua potencia biopolitica
levanta questoes de profilaxia e higiene, "como se 0 corpo (social) tivesse de se
assegurar de sua pr6pria identidade expelindo detritos"." Elas incitam a
regulamenta<;ao da fertilidade mais prontamente do que comandam a for<;a de
trabalho de seus afiliados. Onde a na<;ao e urn grupo parental supostamente
composto de grupos familiares uniforrnes e intercambiaveis, os corpos das mulheres (
proporcionam as bases prediletas para se testar os principios da obriga<;ao, da
deferencia e do dever exigidos pelo campo/na<;ao. Os debates sobre imigra<;ao e
nacionalidade que irrompem continuamente na politica europeia contemporanea
tern apresentado com regularidade a entrada de negros, mul<;umanos e outros
intrusos como uma invasao. Eles podem ser usados para ilustrar cada urn desses
aspectos de mau gosto.

Embora a mentalidade de campo dos nacionalistas possa produzir resultados
espetaculares, ela e traida por suas cruentas teorias de cultura, podendo mesmo
ser definida pela venera<;ao da homogeneidade, pureza e unanimidade, fomentadas

46. Claude Lefort, The Political Fanns afModem Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism,
arg., John B. Thompson (Polity Press, 1986), p. 298.
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por ela. Dentro das fortifica~oes da na~ao, exige-se que a cultura assuma uma
textura artificial e uma consistencia ainda mais impossive!. 0 campo nacional acaba
com qualquer sentido de desenvolvimento cultural. A cultura como processo e
interrompida. Petrificada e esteril, ela e empobrecida pela obriga~ao nacional de
nao mudar, mas sim de estar sempre a reciclar 0 passado numa forma mitica
essencialmente inalterada. A tradi~ao e reduzida a simples repeti~ao.

No seculo XIX, Ernst Renan, em sua nefasta investiga~ao raciologica sobre
o significado da nacionalidade, defendeu a celebre tese de que havia uma contradi~ao

ativa entre as demandas da constru~ao da na~ao e aquelas do autentico estudo
historico. Para ele, a na~ao e sua nova ordem temporal envoIviam formas
socializadas de esquecimento e erro historico. Estas podem ser identificadas como
sintomas adicionais da mentalidade de campo. Uma amnesia orquestrada e for~ada

oferece 0 melhor clima no qual os principios de pertencimento e solidariedade do
campo nacional tomam-se atraentes e poderosos. No proximo capitulo, veremos
que 0 campo nacional exige a nega~ao da diiispora nao apenas por esta dar enfase
ao trabalho comemorativo. A diaspora opoe-se ao campo quando ela encontra 0

conforto dos lugares intermedios que 0 pensamento de campo destitui de qualquer
signifidincia.

Para os membros do campo etnico, nacional ou racial, 0 conflito cronico, a
guerra nos bastidores, a hostilidade latente assim como manifesta, podem legitimar
os padroes severos de disciplina, autoridade e deferencia. 0 campo sempre opera
sob regras marciais. Mesmo se os seus ideologos falam a linguagem da totalidade
organica, ele persiste como urn lugar de periodicidade e solidariedade mecanica. A
medida que 0 campo se dirige para a condi~ao totalitaria da emergencia permanente,
ele vai se moldando pelo sentido aterrorizante de que qualquer coisa e possivel.

A ado~ao deliberada de uma posi~ao entre campos deste tipo nao e um sinal
de indecisao ou de equivoco. Euma escolha oportuna. Como espero que 0 exemplo
da diaspora no proximo capitulo deixe claro, esta escolha pode ser uma orienta~ao

positiva contra os padroes de autoridade, govemo e conflito que caracterizam a
geometria do poder da modemidade. Pode tambem promover uma rica compreensao
teorica da cultura como urn fenomeno mutante e viajante. E claro, ocupar urn
espa~o entre campos significa tamMm que ha 0 perigo de encontrar hostilidade de
ambos os lados, de ser agarrado pelos tenazes do pensamento de campo. Responder
a esta arriscada situa~ao envolve repensar a prMica da polftica que sempre se
rebaixa quando 0 Estado-na~ao opera sob regras de campo. Precisamos sair
imediatamente das frustrantes categorias binarias herdadas por nos: esquerda e
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direita, racista e anti-racista. Precisamos de analises que respondam a fluidez e
contingencia de uma situa~ao que parece nao ter precedentes. Se estivermos
dispostos a atuar nessas novas circunstancias, seria util abordarmos 0 problema da
encampa~ao de urn outro angulo, nao como urn meio de compreender a inter
rela~ao geopolftica do espa~o, identidade e poder com a raciologia modema, mas
como aspectos sociol6gicos e hist6ricos emblem:iticos de urn periodo volatil.

Ja me referi a esses campos nacionais como loca~6es nas quais vers6es
especificas de solidariedade, pertencimento, parentesco e identidade tern sido
discemidas, praticadas, e administradas. Agora pretendo me afastar do campo
como uma mettifora para as patologias de "ra~a" e na~ao e me aproximar de uma
reflexao sobre os campos vigentes e as 16gicas polfticas e culturais que os produziram.
Esses campos foram e sao uma tecnologia polftica - institui~6es concretas de uma
maldade radical, de sofrimento inutil e da indigencia modema - em vez de express6es
odiosas, mesmo que urn pouco rotineiras, dos maus hibitos do poder. Epossivel
que 0 fato de se identificar uma liga~ao entre esses tipos muito diferentes de
campo ~ com efeito, entre niveis de racismo e nacionalismo vistos como normais e
o estado excepcional representado por fascismos genocidas - seja descartado
como simplista ou mesmo grandioso demais. Na hist6ria britftnica recente, 0

nacionalismo tern as vezes se constituido na melhor das respostas populistas dirigidas
aos neofascismos amea~antes, os quais tern sido denunciados como estrangeiros
e impatri6ticos. Muitos escritores, inclusive Hannah Arendt, tambem contrapuseram
as institui~6es juridicas estaveis do Estado-na~ao a anarquia e violencia das colonias
onde a raciologia foi inicialmente codificada e institucionalizada como urn principio
de governo. Contudo, quero trazer aqui urn caso diferente para demonstrar a
importancia daquela liga~ao. Esta orienta~ao conta hoje com 0 apoio de urn
desconcertante entrela~amento de hist6ria p6s-colonial e p6s-imperial recentes.47

Etambem uma perspectiva que, como Aime Cesaire deixou claro hi muito tempo,
atinge 0 fundo da rela~ao entre civiliza~ao e barbarie. Sua mensagem geral
confirmou-se decerto, por exemplo, na hist6ria recente de Ruanda, onde numa
conjun~ao com as modemas tecnologias culturais, a missao civilizadora do poder
colonial endureceu os conflitos pre-coloniais num absolutismo etnico plenamente
desenvolvido, estimulado do mesmo modo pelos imperativos da raciologia e da

47. Chetan Bhatt, Liberation and Purity: Race, New Religious Movements and the Ethics of Post
Modernity (University College London Press, 1997).
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francofonia. Nesse lugar tambem, a emergencia do pensamento de campo,
nacionalidade militarista em estilo de campo e etnicidade de campo - os aspectos
chave do primeiro tipo de campo - estiveram implicadas na institui~ao de uma
segunda especie de campo: de inicio, espa~os de morte por genocidio nos quais se
reuniam as vitimas e depois, surpreendentemente, campos de refugiados nos quais
os assassinos de ontem tomaram-se as vitimas, clamando por ajuda e compaixao.

Compreender esta situa~ao envolve mais do que simplesmente considerar
os campos como epifanias da modemidade catastrofica e ter como foco os vastos
precedentes coloniais da matan~a genocida na Europa. Eo necessario reconhecer a
nossa propria condi~ao pos-modema: fomos co!hidos nao apenas entre campos
nacionais, mas em meio as incertezas e ansiedades que a condi~ao de emergencia
pennanente associada com 0 segundo tipo de campo tanto alimenta como cria.
Partindo de suas proprias memorias de sofrimento para encaminhar suas eloqiientes
demandas por justi~a, Primo Levi recomendou sabia e precisamente esta
reorienta~ao. Ele a apresentou com maior clareza na conclusao de suas retlex5es
sobre 0 pape! dos colaboradores e outras vitimas da violencia nazista cujos
perseguidores os fizeram cumplices da sua propria destrui~ao e da destrui~ao de
seus proximos e de suas comunidades. Diante dessas abomina~5es recorrentes,
Levi sugere que esta postura deveria agora ser parte daquilo que significa adotar
uma atitude propriamente etica, saudavel e vigilante, em meio a circunstancias de
cronica corrup~ao:

A febre de nossa civiliza\3o ocidental que "desce aos infernos com trombetas e
tambores" e os seus miseniveis adornos sao a imagem distorcida de nossos sfmbolos
de prestfgio social...nos...estamos tao deslumbrados pelo pader e pelo prestigio
que nos esquecemos de nossa fragilidade essencial: querendo au nao, chegamos a
urn acordo com 0 poder, esquecendo que estamos tadas no gueto, que 0 gueto esta
murada, que do lado de fora do gueto reinam as senhores da moIte e que bern perto
o trem esta aespera.48

o argumento de Levi nao deveria ser urn convite aberto a paranoia. Ele nao
perde nada de sua for~a quando percebemos que os trens nao estao necessariamente
sendo carregados neste preciso momenta em nossas proprias vizinhan~as. 0
fascismo nao esta pennanentemente na intinencia de assumir 0 poder govemamental

48. Levi, The Drowned and the Saved, p. 51.
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terrorista. Sua perspectiva e bern mais sutil. Se quisermos viver uma vida boa e
gozar de rela90es justas com nossos companheiros, nossa conduta deve se guiar
em termos estritos nao apenas por essa historia terrfvel, mas tambem pela percep9ao
de que essas terriveis possibilidades estao sempre muito mais proximas do que
gostariamos de imaginal. Para nos prevenirmos contra 0 seu reaparecimento,
precisamos discorrer longamente a seu respeito e acompanha-Ias, uma vez que
elas se tomaram uma fonte moral essencial: uma bussola sensivel ao exigente e
individualizante campo anti-etico da pos-modemidade. A reflexao incisiva de Levi
constitui-se do fato de que nao ha mais desculpas aceitaveis para a falta de nao se
estar totalmente familiarizado com a vida institucional dos campos. Nao precisamos
nos tornar internos para perceber que 0 seu testemunho c1ama por nos e que
precisamos responder a ele. Isto significa estar vivo, agora, para os campos la fora
e para os campos aqui bern perto, os campos que estao sendo preparados.

Tendo em mente uma outra sabia versao sobre a estrategica universalidade
pos-moderna, Zygmunt Bauman afirmou que os nossos tempos instaveis poderiam
ser lembrados como "A Era dos Campos". Para ele, os campos sao a confirma9ao
do fato de que a crueldade tern sido modernizada, separada da moralidade moderna.
Bauman, para quem urn humanismo reconfigurado nao e explicitamente pos
antropologico e nem pos-colonial, nao faz segredo de sua postura centrada ua
Europa. Em vez dos eventos em Windhoek, Kigali, Dili, e Katanga, Auschwitz e os
gulags estao em sua mente. Para ele os feitos assassinos do Estado de bem-estar
nao se estendem as atividades genocidas de Theodor Leutwein e Lothar Von Trotha
entre 0 povo herero da Africa alema do Sudoeste.49 Embora 0 caso de Bauman
fique enfraquecido pOl esta falta de visao, ha porem algo valioso e eminentemente
traduzivel nas suas polemicas observa90es, em especial se elas nao estimularem
especula90es simplistas sobre alguma essencia facilmente acessivel da
modernidade.

Meus objetivos sao mais modestos, mas e preciso reconhecer os graves
perigos envolvidos ao se instrumentalizar os extremos. Contudo, deixarei aqueles
pontos importantes de inibi9ao de lado ao buscar 0 modo como as campos do

49. John Swan, "The Final Solution in South West Africa", MHQ: The Quarterly Journal a/Military
History 3(4), pp. 36-55; A. F. Calvert, South West Africa during the German Occupation (T.
Werner Laurie, 1915); I. Goldblatt, Histo1)' ofSouth Africa (luta and Co., 1971); L. H. Gano e P.
Duignan, The Rulers of Gennan Africa, 1887-1914 (Stanford University Press, 1977); Everlyn
Nicodemus, "Carrying the Sun on Our Backs", in Andrea Robbins and Max Becher, arg. M.
Catherine de Zegher (The Kanaal Art Foundation, 1994).
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seculo XX provocaram uma ruptura tao abrangente na epoca moderna que 0 ato
de lembni-Ios imp6e-nos urn "antes" e urn "depois". Eles proporcionam pontos
significativos de entrada num novo clima etico e cultural associado com 0 repudio
das promessas mais extravagantes, mas de qualquer modo codificadas em cor, da
modernidade. A percep~ao arguta de Adorno sobre as obriga~6es infelizes que
essas circunstancias inectitas acarretaram ao artista engajado tern uma aplicabilidade
abrangente. Elas deveriam ser estudadas cuidadosamente pelo futuro academico
engajado para que "a realidade politica nao seja rifada por causa de compromisso
politico; isso tambem reduz 0 impacto politico".50

E com esse espirito que quero assumir 0 risco de identificar os campos 
campos de refugiados, campos de trabalho, campos de puni~ao, campos de
concentra~ao, e mesmo campos de morte - os quais oferecern oportunidades
para uma reflexao moral e politica no sentido cuidadoso e cauteloso descrito pelo
fil6sofo Stuart Hampshire que examina 0 nazismo para refinar a sua compreensao
de justi~a.51 Outros escritores ousados, particulannente 0 soci610go dos campos
de concentra~ao, 0 alemao Wolfgang Sofsky e 0 fil6sofo politico ugandense.
Mahmood Mamdani, que com muita percep~ao aplicou 0 conceito de fascismo em
seu cuidadoso estudo sobre a Uganda de Idi Amin, podem guiar e inspirar esta
pesquisa em termos das conex6es hist6ricas e pniticas entre 0 ultranacionalismo e
a emergencia das formas de vida infra-humanas que a institui~ao destes campos
certamente produz.52 Reunir todos estes exemplos hist6ricos muito diferentes aos
quais 0 corpo deste trabalho especifico se dirige ja significa ter transgredido a
singularidade prescritiva que se invoca para proteger 0 status especial do genocidio
nazista. Sem que sejamos levados profundamente pela questao do que, se e que M
de fato urn que, pode constituir urn denominador comum ao nivel da experiencia,
podemos observar que 0 campo e seus erros extremos tern sido associados com a
transforma~ao da justi~a e com tentativas importantes de esclarecer e repor a
ordem moral e hist6rica nonnal da modernidade, uma vez que 0 estado de emergencia
se tornou uma realidade cotidiana. A condi~ao de morte social e comum aos internos
de campo em regimes de falta de liberdade, coer~ao e brutalidade sistematica. Se

50. T. W. Adorno, "Commitment" Notes on Literature 2, tradw;ao de Shierry Weber Nicholson
(Columbia University Press, 1992), pp. 88-89.

51. Stuart Hampshire, 11llIOcence and Experience (Harvard University Press, 1989), pp. 66-72.
52. Mahmood Mamdani, Imperialism and Fascism in Uganda (Heinemann, 1983), em especial

parte 2.
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o genocfdio ja nao esta a caminho, a raciologia que energiza 0 pensamento de
campo 0 aproxima, promovendo-o como uma solu~ao. Deixe-me ser absolutamente
claro: a fabrica de morte nao e em si mesma urn campo - e provavel que seus
intemos nao vivam 0 bastante para que se fa~a uso das regras de campo. Mas os
campos ganharn algo a partir da sua proximidade com a fabrica de morte e outros
lugares de matan~a organizada em massa. 0 trabalho extraordinario de Tadeusz
Borowski me vern a mente como a nossa mais vivida investiga~ao sobre a
articula~ao do campo e da fabrica de morte. Podemos continuar de urn modo
heuristico argumentando que 0 campo nao e sempre uma fabrica de morte, embora
possa facilmente se tomar uma, e que a fabrica de morte e uma possivel varia~ao
nos padroes da administra~ao racional iniciada pelo campo. Os procedimentos da
fabrica de morte podem tambem ser pensados como parcialmente derivados dos
campos que os precederam na Europa e fora dela. A manifesta~ao definitiva sobre
esta tese encontra-se, e claro, no irado e comovente Discurso sobre 0

Colonialismo de Cesaire.
o segundo tipo de campo nos leva para a zona cinzenta onde as fronteiras

da humanidade sao negociadas a for~a. Sao especialmente importantes por terem
infligido duros testes ao pape! e a postura do intelectual critico. Jean Amery, 0

interlocutor mais profundo de Primo Levi, embora nao seja 0 mais inquietante 
este titulo cabe a Borowski - descreve seu grande choque em descobrir ate a
exaustao como a sua propria cabe~a mole passava por urn aprendizado no campo,
onde, sem habilidades tecnicas ou prMicas, e privados de certezas religiosas, os
intelectuais eram menos bern equipados e mais vulneraveis do que muitos de seus
companheiros. Nessas condi~oes, 0 seu compromisso caracteristico com uma
humanidade abstrata em demasia chegava as raias da impotencia:

53. Jean Amery, At the Mif1d:~ Limits: Contemplations by a Survivor 011 Auschwitz Gild Its Realities,
traduc;ao de Sidney eStella P. Rosenfeld (Indiana University Press, 1980), p. 4.

o pensamento racional-analftico no campo e em especial em Auschwitz nao s6 nao
ajudava em nada, mas desembocava numa tragica diaIetica de autodestruic;ao... Para
comec;ar, 0 intelectual nao percebia tao facilmente as condic;5es inimaginaveis como
urn fato dado como as percebia 0 nao-intelectual. A tonga pnitica de questionar os
fenomenos da realidade cotidiana impedia-o de simplesmente se ajustar as realidades
do campo porque estas faziam urn contraste agudo demais com tuda que ele havia
considerado ate entao como passive] e humanamente aceitaveJ.53

i
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As observa~6es argutas de Amery sobre a incapacidade emocional e ffsica
dos intelectuais nas condi~6es do campo podem ser mencionadas ainda outra vez
em fun~ao daquilo que elas revelam sobre a vulnerabilidade especffica dos
intelectuais, nao em termos das demandas ffsicas do regime de campo, mas com
rela~ao ao carater "filos6fico" deste e a dinamica de seu poder absoluto. E
conveniente citar mais longamente uma passagem vigorosa em que Amery
esclarece os mecanismos daquele poder total num sentido que extrapola 0 seu
caso particular:

Mais do que seus companheiros naD intelectualizados, 0 intelectual fkava
enfraquecido no campo pelo seu maior respeito pelo poder, 0 que era hist6rica e
sociologicamente explicavel; de fato, 0 intelectual tern estado sempre e em todo
lugar totalmente sob a influencia do poder. Ele era e e acostumado a po-Io em
dtivida, a submete-Io as suas amllises crfticas, e no entanto nesse meSilla processo
intelectual acaba capitulando diante dele. A capitula~ao tornau-se inteiramente
inevitavel oa ausencia de oposic;ao vislvel a fOf\a hostil. Embora exercitos
gigantescos possam batalhar contra as torpedeiros In. fora, dentro do campo ouve
se falar sobre isso muito de longe e nao se era capaz de acreditar nisso. A estrutura
de poder do Estado dos SS agigantava-se diante do prisioneiro de uma forma
monstruosa e invencivel, uma realidade da qual nao se podia escapar e por isso
acabava parecendo razodvel. Nao importa qual tenha sido 0 seu pensamento do
lado de fora, neste sentido aqui ele se tornava um hegeliano: no brilho metalico da
sua totalidade, 0 Estado dos SS aparecia como um Estado no qual a ideia estava se
tornando em realidade.

E interessante tambem que Amery, a quem 0 trabalho de Fanon oferecia
um ponto constante de referencia e de dialogo, foi levado a descobrir 0 poder de
uma contra-vioH~ncia mesmo limitada na reposi~ao da humanidade dignificada da
qual ele havia sido despojado: isso facilitou 0 contra-movimento de retorno da
infra-humanidade em dire~ao a uma subjetividade reconhecivel que pesaria nas
equa~6es democraticas de Kant. Ao fazer este raciocinio, ele aponta para outra
daquelas conex6es ressonantes que muitas vezes produzem hesita~iio, evasivas e
silencios embara~osos. Nessas circunstancias, deve-se observar que, ao contrario
das aspira~6es de essencialistas e biopoliticos, 0 seu corpo emancipado nao
manifestava espontaneamente as verdades absolutas do seu Outro judeu "racial".
Suas palavras sao ainda mais notaveis porque a sua contribui~ao afenomenologia
da corporifica~ao e da autonomia nao faz concess6es averacidade das diferen~as

raciol6gicas:
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Dolorosamente batido, ell estava satisfeito comigo meSilla. Mas nao, como se poderia
pensar, pDf raz6es de coragem e honra, e sim somente porque ell havia percebido
bern que ha situa<;6es oa vida nas quais 0 nossa corpo e0 nossa ell par inteiro e
nossa inteira sorte. Ell era 0 meu carpo e nada mais: oa fome, no murro que havia
tornado, no mUlTO que ell dera. Meu corpo, debilitado e coberto de sujeira, era a
minha calamidade. Meu carpa, ao se levantar para lutar, era a minha dignidade ffsica
e metaffsica. Em situa<;6es como a minha, a violencia ffsica e0 tioicD meio para fepar
uma personalidade escangalhada. No soeD ell era ell meSilla - para mim meSilla e
para 0 meu oponente. 0 que Ii mais tarde em Les damnes de fa terre [as Condenados
da Terra] de Frantz Fanon em sua analise te6rica do comportamento dos povos
colonizados, eu antecipei naquele momento quando dei uma forma concreta aminha
dignidade dando urn soco num rosto humano. Ser judeu significava a aceita~ao da
senten~a de morte imposta pelo mundo como urn veredicto do mundo. Fugir disso
recuando para dentro de si mesmo teria side nada mais do que uma desgra~a,

enquanto que a aceita~ao era simultaneamente uma revolta fisica contra isso. Tornei
me uma pessoa nao por ter apelado subjetivamente para aminha humanidade abstrata,
mas sim por ter descoberto a mim meSillO dentro de uma dada realidade social como
umjudeu rebelde e por ter me assumido assim. 54

54. Ibid., p. 91.

Deverfamos observar que ha dificuldades envolvendo a tentativa de traduzir
este gesto e percep~ao individual para termos e regras muito distintos de
administra~ao de Estado. E tamhem essencial perceber que Amery, assim como
Fanon com quem seu trabalho tern urn dialogo tao profundo, sublimou esses
problemas por meio do seu "la~o existencial" com a libera~ao nacional e com 0

projeto de constru~ao de Estado que se encaixa com dificuldade na sua defesa
igualmente apaixonada do humanismo radical. Ambos os aspectos foram
decisivamente moldados por suas experiencias nas maos dos nazistas. 0 ultimo
deles foi urn corretivo conhecido e poderoso ao anti-humanismo fonnal da esquerda
da Guerra Fria, algo que Amery considerava insignificante. Suas pungentes retlexiies
sobre a ideia de lar, sobre as complexidades da identidade e da identifica~ao, e
sobre os recursos filos6ficos disponfveis para renovar a critica humanfstica sem
cair nos padriies estabelecidos pelos humanismos do passado, comprometidos com
a masculinidade e com a aceita~ao da ra~a, continuam a trazer inspira~ao, mesmo
quando seu compromisso com a constela~ao conceitual do Iluminismo classico
parece ultrapassado. Seu apelo estridente para 0 retorno dos valores do Iluminismo
parece, porem, urn tanto distinto, assim que observamos que se tratava do resultado
de urn longo e paciente desvio pelas barbaridades genocidas que a ciencia racial, a

I
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razao raciologica e a humanidade exclusiva haviam possibilitado. Nao se devia

pretender transcender esses valores por meios dialeticos ou quaisquer outros. Era

preciso preserva-los com paixao, trabalM-los e rememora-Ios vivamente para que
eles pudessem se precaver contra os perigos futuros inevitaveis que as no<;oes

inocentes e simplistas de progresso nao podem entrever de modo algum.

o extraordinario relato de Amery sobre as suas experiencias em Auschwitz

Monowitz e outros campos poderia ser instrutivamente colocado ao lado das

reflexoes de Leopold SMar Senghor. Como Dedan Kimathi e Ahmed Bem Bella,
Senghor e um representante apropriado da gera<;ao de intelectuais da colonia que

enfrentaram 0 fascismo no campo de batalha e depois recorreram a esses seus

confrontos para esclarecer suas abordagens da liberdade e da democracia, da

cultura e da identidade. 0 trabalho de Senghor apresenta um padrao similar em

que um ardoroso humanismo combina-se com uma particularidade etnica romantica
e uma estima pelo sincretismo cultural e a simbiose transcultural, muito embora

isto nao Ihe tenha saido contraditorio. 0 poeta senegalense, estadista, lutador da

resistencia, socialista, e teorico influente da Negritude, do hibridismo e da mistura

cultural foi capturado com seus companheiros da Infantaria Colonial em La Charite

sur-Loire emjunho de 1940. Salvo de um massacre racista no momenta da rendi<;ao
devido ainterven<;ao de um oficial frances, Senghor ficou presQ por dois anos em

campos penitenciarios alemaes, principalmente em Frontstalag 230, perto de Poitiers.

Nesses campos, Senghor encontrou-se com outras tropas vindas da Africa

diretamente para 0 combate, cujas origens sociais eram muito diferentes da sua
propria origem e forma<;ao de elite. Senghor procurou conforto nas can<;oes, poemas

e estorias tradicionais de seus companheiros africanos enos trabalhos chissicos da

filosofia e da literatura europeia. Nenhuma dessas experiencias compensava a

estada no campo, mas 0 ajudaram de fato a reconstituir seu senso de humanidade
para alem do a1cance do absolutismo, ainda por perto. Ele descreve como a sua

releitura - particularmente a de Goethe - desencadeou uma "verdadeira conversao"

que 0 capacitou a conviver com os complexos padroes transculturais da sua propria
mentalidade hibrida e a enCarar aquela complexa intera<;ao como algo mais do que

perda e trai<;ao, 0 que sempre nos e apresentado como tal. Sua compreensao da

rela<;ao entre 0 particular e 0 universal foi assim real<;ada, juntamente com sua

compreensao da pr6pria negritude. Num ensaio pos-guerra, "A Mensagem de
Goethe aos Novos Negros", ele descreve como chegou a essas importantes

percep<;oes, postado diante do arame farpado do campo e sob 0 olhar inexpressivo
de uma sentinela nazista:
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Eu ja estava no campo para prisioneiros "coloniais" ha urn ana....Metis progressos
em alemao haviam finalmente permitido que ell lesse a poesia de Goethe no original. ..
A derrota da Fran~a e do Oeste em 1940 havia, a principia, deixado tontos os
intelectuais negros. Logo acordamos, desnudos e s6brios, na dor aguda da
catastrofe... Foi assim que pensei, perto do arame farpado do campo, que a nossa
voz mais encamada, as nossos trabalhos mais de Negro seriam ao mesma tempo os
nossos mais humanos...e a sentinela nazista me alholl de cima a baixo com urn ar
imbecilizado. Sorri para ele e ele nao me compreendeu.
Estranho encontro, li<;ao significativa..'i5

A poesia produzida par Senghor no campo seria publicada sob 0 titulo de
Hasties Noires [Vitimas Negras]. 0 livro foi tirado as escondidas do complexo
penal e entregue ao seu amigo Georges Pompidou por urn outro guarda, urn soldado
alemao que havia sido anteriormente professor de chines na Universidade de Viena."
Sem duvida, urn estranho encontro. Estes sao apenas pequenos exemplos. Muitos
mais poderiam ser tirados das vidas corajosas e estranhas - talvez menos conhecidas
- de outras testemunhas negras da barbane europeia. A sua complexa consciencia
dos perigos do pensamento de campo e sua boa compreensao das antitoxinas que
podem ser descobertas e celebradas no cruzamento de culturas - misturando-se e
se movendo entre elas - oferecern importantes recursos a serem exigidos pelos
povos pos-coloniais da atualidade se quisermos resistir as tormentas que nos esperam.

A necessidade hoje de encontrar uma resposta para a globaliza,ao tern
estimulado formas de pensamento de campo novas e mesmo mais desesperadas.
Uma das muitas facetas que os exemplos tirados da gera,ao que enfrentou 0

fascismo pode transmitir e urn convite para contemplar a natureza precaria de
nosso proprio meio politico. Ao refletir sobre 0 contexte brutal no qual esses
testemunhos foram inicialmente pronunciados e pensar sobre os padroes
institucionais que os amoldavam, toma-se mais facil perceber que nos vivemos em
urn nicho sitiado dentro de urn estado que era antes de emergencia, apesar de nao
o ser mais agora. A ubiqiiidade do campo em nossa paisagem midiatica nos conduz
a banaliza,ao do excepcional enos faz habituados a isso. A modemidade esta
sitiada. Enquanto democracia, criatividade e esperan,a cosmopolita, ela e jogada

55. Uopold Sedar Senghor, "Le Message de Goethe Aux Negres Nouveaux", Liberti 1 Negritude et
Humanisme du Seuil, 1964, pp. 84-86. Tradur;ao minha.

56. Este caso encontrado na correspondencia com Pompidou ecitado par Jacques Louis Hymans emAn
Intellectual Biography ofLeopold Sidar Senghor (University of Edinburgh Press, 1971), p. 112.
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contra um sistema moribundo de polftica formal e seus dormentes c6digos
representacionais, contra os valores corrosivos da racionalidade economica e a
abje~ao da vida urbana p6s-industrial. A persistencia do fascismo e a imita~ao

difusa de seus estilos constituem tao somente 0 sinal mais alarmante de que 0 que
ha de melhor na coltura da modernidade esta sendo assaltado de todos os lados
pelos movimentos politicos e pelas for~as tecno16gicas que trabalham no sentido
do apagamento das considera~6es eticas e da morte das sensibilidades esteticas.
o poder ressurgente da linguagem racista e racializante, da raciologia, e um forte
la~o entre os riscos de nosso perigoso tempo e os efeitos continuos dos horrores
passados que continuam a nos assombrar na Europa. A modernidade esta sendo
julgada e 0 fascismo mantem as redeas. Podemos disputar 0 valor do termo "p6s
modernidade" como um instrumento interpretativo em rela~ao a estas novas
condi~6es. Seja la qual for a solu~ao daquele debate, as experiencias de campo
resgatadas por mim, e que espero ter homenageado de passagem, dirigem-se a
ele, sobretudo porque aquelas experiencias promovem uma perspectiva reflexiva
e desconfiada em rela~ao as verdades proclamadas pelos defensores complacentes
em demasia da modemidade, assim como pelos seus inimigos mais ferrenhos e
seus herdeiros de ultima hora.

Observar que as conquistas da modemidade estao sob constante risco e de
alguma ajuda, mas seria ainda mais importante poder saudar 0 seu estado incompleto
e pendente. Talvez seja possivel reconhecer naquela condi~ao vulnenivel os
movimentos iniciais de uma seria resposta aos danos que a raciologia tem
repetidamente sancionado na "era dos campos". As respostas complexas e as
identidades facetadas dos itinerantes negros que testemunharam a catastrofe do
genocidio na Europa, tendo sido for~ados por sua pr6pria forma~ao a associa-la com
a hist6ria colonial, serao retomadas em outros capitulos. Enquanto isso, 0 conceito de
modemidade continua inestimavel no sentido de desenvolver a mudan~a de orienta~ao

proposta por mim em resposta a complexa situa~ao que os seus percursos puseram
em foco. Em primeiro lugar, ele afasta a discussao do fascismo da ideia ilus6ria de
um sonderweg [peculiaridade hist6rica] alemao e da percep~ao de que apenas a
Alemanha representaria 0 centro imoral do anti-sentitismo voltado para 0 externtinio.
Em segundo lugar, vimos que a modemidade enquanto uma categoria temporal e
qualitativa introduz diversos problemas filos6ficos e hist6ricos em cujo centro reside
a questao fundamental da rela~ao entre 0 nacionalismo racial, 0 governo e a
racionalidade. A articula~ao de razao e hist6ria emerge como um problema sobretudo
quando reconhecemos as disputas sobre a escala em que a hist6ria deveria operar e,
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conseqtientemente, sobre os apelos que as particularidades religiosas, nacionais,
regionais ou etnicas exercem sobre a nossa compreensao.

Em tempos recentes muito se tem escrito sobre aquela substitui<;ao decisiva
da especie pelo etnico e a compreensao transformada da humanidade e de seus
limites que criou raizes no seu rastro. 0 judeu e apenas uma das muitas figuras de
particularidade que assumiu uma nova forma ao se tomar um objeto de raciologia
naquele momenta de transforma<;ao. Eimportante reconhecer que, assim como no
caso do "Negro", outro obvio contendor na intera<;ao dinamica da modemidade, do
Eu e da alteridade, as representa<;5es do judeu tem uma longa historia, sendo que
as inven<;5es, elabora<;5es e proje<;5es modernas daquela figura foram re
trabalhadas com base num material amplo herdado de um tempo anterior em que
o cosmos, 0 global e 0 divino eram configurados de um modo muito diferente.

Em conclusao, vamos mais uma vez nos deixar guiar por Amery ao abordar
a rela<;ao entre modemidade e Iluminismo, que se toma fundamental neste ponto
da historia do anti-semitismo e de outros racismos. Seu forte comprometimento
com os objetivos do Iluminismo era temperado pelo reconhecimento do poder
inescapavel das emo<;5es que niio poderiam, e nao deveriam, ser silenciadas. A
vontade que se seguiu de reconciliar a paixao rebelde com a justi<;a imparcial
numa combina<;ao que poderia simultaneamente preencher, assim como transcender
as leis do Iluminismo, foi articulada com precisiio para que 0 racionalismo raso nao
triunfasse e, portanto, como ele afirma, "colocasse 0 incompreensivel na geladeira
da historia". As suas palavras enfatizam quanta precisamos ainda refletir,
especialmente aqueles de nos que nao contam com uma memoria viva e incorporada
desses terrores, os quais atuariam como 0 nosso tormento e 0 nosso incentivo para
conhecer melhor a modemidade. Com isso, somos levados a uma percep<;iio dos
ganhos eticos e politicos que resultam de se manter uma conversa sobre 0 valor da
modemidade em movimento.

As frases conclusivas de Amery ao prefacio da reedi<;iio de Nos Limites da

Mente em 1977 descrevem essa posi<;iio dificil, que a despeito de todas as suas
boas inten<;5es, niio parece te-Io ajudado na diffcil tarefa de considerar a vida
suportavel. Em resposta as suas demandas precisas, parece valer a pena tentar
esclarecer os niveis de abstra<;ao em que 0 conceito de modemidade funciona no
sentido mais produtivo. Tentei argumentar que Ita observa<;5es criticas valiosas a
fazer sobre a escala de analise com a qual aquele conceito tem sido mais
prontamente associado. Pensar na modemidade como uma regiiio em vez de um
periodo gera urgentes quest5es adicionais: podemos continuar confiantes de que a
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modemidade nao e urn c6digo conveniente e exclusivo de rela~oes sociais em
certas partes favorecidas da Europa? Sera que urn comprometimento com hist6rias
translocais de sofrimento poderia contribuir para realizar a passagem da escrita da
hist6ria eurocentrica para modos cosmopolitas de escrita? Em termos mais
polemicos, como manter a dualidade da modemidade como progresso e catastrofe,
civiliza~ao e barbarie na vanguarda das nossas delibera~oes? Ate que ponto 0 fato
de colocarmos os racismos no centro do nosso pensamento transforma nosso dominio
com rela~ao aquelas dualidades? Examinar 0 Iluminismo como urn fenomeno etnico
hist6rico atraves de seus c6digos vernaculares traz alguma contribui~ao? a
Iluminismo deveria se tornar nada mais do que urn fardo distinto de grupos especificos,
o qual embora aponte para alem da sua particularidade no sentido de urn
universalismo emergente tern serias dificuldades de fazer este ajuste desejavel?
Aqui confrontamo-nos com questoes politicas substanciais as quais as disputas
metodologicas superficiais servem como urn pretexto inadequado. Sera que as
especula~oes meta-historicas, filos6ficas e sociologicas sao desfeitas pelas
narrativas micro-historicas, as quais acrescentariam tanta textura e cor local a
ponto da generaliza~ao tomar-se impossivel e nos nos tornamos politicamente inertes,
seguros na confian~a de que temos a melhor interpreta~ao do material disponivel?

Emelhor saudar uma mudan~a de escala e de trabalho no sentido de urn
retrato mais complexo dentro de uma moldura de tempo de maior dura~ao,

possivelmente tambem dentro de urn esquema conceitual que reoriente nosso
pensamento para longe do glamour do etnico e 0 redirecione para 0 que costumava
ser chamado de "0 problema da especie". Isto poderia ser apresentado como urn
exercicio de universalismo estrategico.

Nao estou menosprezando 0 oficio do historiador, e nem a mudan~a que
proponho aqui precisa significar que a modemidade sempre desliza para tras no
tempo em dire~ao a Lutero e a inven~ao da impressora, ou a Colombo e a revolu~ao

na consciencia europeia de mundo. Enquanto as humanidades recuam da acusa~ao

de politiza~ao, a resposta favorita para essas pressoes reside na costumeira recusa
em reconhecer a cumplicidade da racionalidade e da barbarie. Uma complacencia
conservadora procura tranqiiilamente reinstaurar os universalismos inocentes e
nao reflexivos -liberal, religioso e etnocentrico. Aqui 0 conceito de pos-modemidade
poderia oferecer urn meio util e suplementar para marcar a perda irrevogavel
daquela inod\ncia na busca da verdade e na escrita da historia em rela~ao a qual
as historias dos negros e dos judeus no mundo ocidental modemo fomecem os
melhores exemplos, isto e, os mais desumanos.
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3
IDENTIDADE, PERTENCIMENTO E A

CRITICA DA SIMILITUDE PURA

Logo ao abrir as olhos pela primeira vez, a crian~a cleve ver a patria. e ate 0 diu da sua
morte, nada mais cleve ver. Todo verdadeiro republicano tern absorvido, junto com
o leite de sua mae, 0 aruor ao pafs, 0 que significa dizer 0 amor alei e it liberdade. Este
aruor e a sua inteira existencia; ele ve apenas a pMria, ele vive para ela apenas:
quando esta. solitario, ele nada e; quando ele ja nao mais tern a patria, ele nao mais
existe; e se morto nao estiver, ele esta pior que morto.

ROUSSEAU

Se as coisas nao esHio indo tao bern no pensamento contemporaneo, eporque esta
havendo urn retorno... as abstra~6es, ao problema das origens. todo estc tipo de
coisa... Qualquer analise em tennos de movimentos, vetores, esta bloqueada. Estamos
em uma fase muito debil, urn perfodo de rea~ao. Ainda assim, a filosofia achava que
ja havia superado 0 problema das origens. Ja nao era mais uma questao de come~ar

au tenninar. Em vez disso, a questao era a que acontece "entre uma coisa e outra"'?

GIlLESDELEUZE

VIMOS QUE 0 mundo incerto e dividido que habitamos fez com que a identidade
racial tivesse uma relevancia em moldes novos e poderosos. Mas nao devemos
aceitar como algo dado 0 conceito de identidade e suas multiplas associa~6es com
a "ra~a" e a raciologia. 0 termo "identidade" alcan~ou em tempos recentes uma
grande ressonancia, tanto dentro quanta fora do mundo academico. Ele oferece
muito mais do que uma maneira 6bvia e de senso comum para se falar sobre
individualidade, comunidade e solidariedade, proporcionando um modo para se
entender a intera~ao entre as experiencias subjetivas do mundo e os cenarios
culturais e hist6ricos onde se formam essas subjetividades frageis e significativas.
A identidade tern sido mesmo conduzida para dentro das entranhas do comercio
p6s-modemo, onde 0 objetiva do marketing planetaria promove nao apenas a
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direcionamento de objetos e servi,os as identidades de consumidores especfficos,
como tambem a ideia de que absolutamente qualquer produto pode ser saturado de
identidade. Qualquer mercadoria e passivel de ser "rotulada" em moldes que instigam
uma identifica,ao e tentam conduzir a identidade. I

Neste capitulo minha inten,ao e mostrar que ha mais coisas em jogo no atual
interesse pela identidade do que aquilo que costumamos perceber. Gostaria tambem
de revelar algumas das complexidades que fazem da identidade uma ideia util a ser
explorada se conseguinnos de fato deixar para tnis a sua obviedade, reconhecendo
que ela esta longe de ser a questao simples que 0 seu usa corrente no governo e no
espa,o do mercado da a entender. Onde a palavra se torna um conceito, a identidade
e tomada como central em rela,ao a varias quest6es teoricas e politicas urgentes,
dentre as principais, pertencimento, etnicidade e nacionalidade. Os conflitos
racializados, por exemplo, sao agora compreendidos por muitos analistas como um
problema de identidades incompativeis que demarcam conflitos mais profundos entre
culturas e civiliza,6es. Este diagnostico estabelece, ou talvez confinne a cren,a
ainda mais difundida de que as fonnas de conflito politico, as quais a divisao racial
tem sido associada, sao de algum modo irreais ou nao substanciais, secundanas ou

perifericas. Este e um ponto que pretendo contestar. A recente popularidade da
identidade como um dispositivo interpretativo e tambem resultado da pluralidade
excepcional de significados que 0 tenno pode atrelar. Estas diversas inflex6es 
algumas das quais sao adaptadas a partir de usos academicos altamente especializados
- sao condensadas e entrela,adas a medida que 0 termo circula. Somos
constantemente infonnados que compartilhar uma identidade e 0 mesmo que estar
vinculado nos niveis mais fundamentais: nacional, "racial", etuico, regional e local. A
identidade e sempre delimitada e particular. Ela circunscreve as divis6es e os
subconjuntos em nossas vidas sociais e ajuda a definir as fronteiras entre nossas
tentativas locais e irregulares de dar sentido ao mundo. Nunca se fala de uma
identidade humana. 0 conceito leva 0 pensamento para longe de qualquer engajamento
com a sirnilaridade basica e anti-antropologica que e a premissa deste livro. Como
afinna Judith Butler em uma reflexao profunda sobre 0 conceito: "parece que 0 que
esperamos do tenno identidade eespecificidade cultural e que, as vezes, esperamos
ate mesmo que identidade e especifidade funcionem de modo intercambiavel"2

1. Mark Leonard, Britain/m (Demos, 1997).
2. Judith Butler, "Collected and Fractured" em Identities, argo Kwame Anthony Appiah e Henry

Louis Gates. Jr. (University of Chicago Press, 1995).
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As mesmas qualidades inquietantes tornam-se evidentes quando 0 termo e
empregado para articular temas controversos e potencialmente esclarecedores na
teoria social e politica moderna. A identidade tern sido urn componente central no
vocabuhirio academico designado a promover uma reflexao critica sobre quem
somos e 0 que queremos. A identidade nos ajuda a compreender a forma~ao

daquele pronome perigoso: "nos", e a levar em conta os padroes de inclusao e
exclusao que eia cria mesmo sem querer. Esta situa~ao se torna ainda mais dificil,
uma vez que a identidade ereconbecida como urn problema em si mesmo, adquirindo
assim uma importancia adicional. 0 calculo da rela~ao entre identidade e diferen~a,

entre similaridade e alteridade e uma opera~ao intrinsecamente politica. Isto
acontece quando as coletividades politicas refletem sobre 0 que torna possivel
suas conexoes obrigatorias. Trata-se de uma parte fundamental de como elas
compreendem suas reJa~oes de parentesco - que podem ser uma conexao
imaginaria, mas mesmo assim poderosa neste sentido.

A linguagem distintiva da identidade aparece novamente quando as pessoas
buscam calcular como 0 pertencimento tacito a urn grupo ou uma comunidade
pode ser transformado em estilos mais ativos de solidariedade, quando elas debatem
sobre 0 lugar em que se devem constituir as fronteiras em torno de urn grupo e
como devem ser impostas - se de fato forem necessarias. A identidade se torna
uma questao de poder e autoridade quando urn grupo procura realizar a si proprio
de uma forma polftica. Este grupo pode ser uma na~ao, urn Estado, urn movimento,
uma classe, ou alguma combina~ao instavel de todos eles. Ao escrever sobre a
necessidade de rela~oes e institui~oes polfticas no come~o da nossa era, Rousseau
chamou aten~ao para os elementos audaciosos e criativos da historia de como
grupos desorganizados e internamente divididos se transformaram em unidades
coerentes, capazes de a~ao unificada e merecedora do status especial que definiu
a na~ao como urn corpo polftico. Em sua reflexao sobre as realiza~oes de lfderes
individuais e heroicos como construtores de culluras polfticas que puderam "vincular
os cidadaos a patria, e uns aos outros", ele observou que a prescri~ao de uma
identidade comum unificadora foi uma parte importante desse processo politico.
De urn modo significativo para os nossos propositos, ele buscou urn exemplo na
historia dos Filhos de Israel:

(Moises) concebeu e executau 0 surpreendente projeto de cria<;ao de uma nac;ao a
partir de um enxame de fugitivos miseraveis desprovidos de arte, de armas, talentos,
virtudes au coragem, que perambulavam como uma horda de forasteiros sabre a
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face da terra sem urn palmo sequer de chao que pudessem chamar de seu. Desta
horda errante e servil, Moises teve a audacia de criar urn corpo politico, um povo
livre... dando a e1es aquele conjunto duradouro de institui\oes, resistentes ao tempo,
asina e aDs conquistadores que cinco mil arros nao conseguiram destruir nem
meSilla alterar... A fim de prevenir que sell povo se dispersasse entre povos
estrangeiros. ele Ihes deu costumes e h:ibitos incompatfveis com aglieles de Qutras
na~5es; ele as sobrecarregou de ritos e cerimonias peculiares; ele os transtornou de
mil maneiras com 0 intuito de as manter constantemente alertas e as tamar para
sempre forasteiros em meio a DutroS homens. 3

Ao descrever os elementos de tecnologia polftica que tenninariam por produzir
a na~ao como urn campo fortificado, Rousseau chamou aten~ao para a velha
associa~ao entre identidade e territ6rio. 0 feito de Moises e considerado ainda
mais impressionante porque foi realizado sem 0 poder aglutinador da terra
compartilhada. Rousseau enfatizou que os tipos de conexao as quais nossas ideias
de identidade se referem sao fenomenos hist6ricos, sociais e culturais, e nao naturais.
Mesmo naquele ponto inicial de constitui~ao da modernidade, ele reconheceu que
e preciso trabalho para convocar a particularidade e os sentimentos de identidade
que sao em geral vivenciados como se fossem consequencias espontaneas Oll

automaticas de alguma cultura ou tradi~ao dominante que especifica diferen~as

basicas e absolutas entre as pessoas. A consciencia da identidade ganha urn poder
adicional a partir da icteia de que ela nao e 0 produto final da "audacia" de algum
homem grandioso, mas 0 resultado de uma experiencia compartilhada, enraizada e
vinculada em especial a lugar, localiza~ao, linguagem e mutualidade.

Quando pensamos em tennos analfticos na rela~ao tensa entre 0 mesmo e a
diferen~a, a intera~ao da consciencia com 0 territ6rio e 0 lugar se torna um tema
fundamental. Ela pennite reflex6es sobre 0 ceme dos conflitos em torno de como
a vida social e a polftica democratica deveriam ser organizadas no come~o do
seculo XXI. Deverfamos tentar lembrar que 0 limiar entre estas duas condi~6es

antagonicas pode ser transposto e que a forma~ao da identidade tern uma hist6ria.
apesar de seu carater hist6rico ficar freqiiente e sistematicamente oculto. 0 enfoque
sobre a identidade nos ajuda a indagar em que sentido 0 reconhecimento da
similaridade e da diferencia~ao e a premissa da cultura polftica moderna ratificada
par Rousseau e cujos escritos ainda vern em auxilio de nossas analises.

3. J.-1. Rousseau, "Considerations on the Government of Poland" em Rousseau Political Writings.
tradu~ao e organiza~ao de Frederick Watkins (Nelson and Sons, 1953), pp163-164.
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A vertiginosa variedade de ideias condensadas no conceito de identidade e
a vasta extensao de assuntos aos quais 0 conceito pode se referir fomentam
conexiies analiticas entre temas e perspectivas que nao sao convencionalmente
associados. Pode-se estabelecer elos entre preocupa~iies politicas, culturais,
psicol6gicas e psicoanaliticas. Precisamos considerar, por exemplo, como se
compiiem os la~os emocionais e afetivos que formam a base especifica da similitude
raciol6gica e etnica, e como estes se tomam atividades sociais padronizadas e
dotadas de tra~os culturais elaborados. De que maneira esses la~os sao capazes
de induzir atos conspfcuos de altrufsmo, violencia e coragem? Como eles motivam
as pessoas em termos de uma interconexao social na qual a individualidade e
abandonada ou dissolvida no todo mais amplo representado por uma na~ao, urn
povo, uma "ra~a" ou urn grupo etnico? Estas sao questiies importantes porque,
como vimos, graves conseqiiencias morais e politicas acontecem quando se faz
uso da magica da identidade, seja em tennos taticos, seja de modos manipuladores
e deliberadamente supersimplificados. Mesmo nas circunstancias mais civilizadas,
os signos do mesmo degeneraram prontamente em emblemas de uma suposta
diferen~aessencial ou imutavel. 0 apelo especial de uma similitude que transcende
a individualidade ainda fornece urn antfdoto as fonnas de incerteza e ansiedade
que tern se associado a crises economicas e politicas. A ideia de uma identidade
fundamentalmente compartilhada torna-se uma plataforma para a fantasia de
uma divisao absoluta e eterna.

o uso de uniformes e outros sfmbolos para efetivar a condi~ao de ser 0

mesmo sobre a qual a identidade apenas fala tern sido as vezes sintomatico do
processo em que uma personalidade ansiosa pode ser despida e suas preocupa~iies

exorcizadas atraves da emergencia de todo urn complexo mais forte. Os unifonnes
usados nos anos 1930 pelos fascistas (e que ainda sao usados por alguns grupos
fascistas de hoje) produziam uma ilusao for~osa de similaridade tanto para os
membros do grupo quanto para aqueles que observavam suas ati vidades
espetaculares. A Uniao Britanica de Fascistas, uma das menos bern sucedidas
organiza~6es de camisas pretas daquele perfodo, argumentava que sua vestimenta
tomava-se ainda mais atraente para os seus membros quando contrastada com 0

conflito e a amargura criados pelas divis6es de classe que entao dilaceravam a
na~ao por dentro:

(A "camisa preta") derruba uma das grandes barreiras de classe atraves da remo'¥ao
das diferen~as de vestimenta, e urn dus objetivos do fascismo equebrar as barreiras
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de classe. A camisa preta ja conseguiu realizar no interior das nossas proprias
fileiras aquela unidade para alem das classes que sera, em ultima instancia,
assegurada na na<;iio como urn todo.4

Veremos a seguir como os movimentos ultranacionalistas e fascistas do
seculo XX empregaram recursos tecnol6gicos elaborados com 0 intuito de gerar
espetaculos de identidade capazes de unificar e coordenar uma diversidade inevitavel
e desordenada em termos de uma uniformidade humana ideal e nao natural. Suas
vers6es sinteticas de uma identidade fundamental pareciam ainda mais sedutoras
assim que toda diferen~a era banida ou apagada do coletivo. A diferen~a intema
foi reprimida a fim de maximizar a diferen~a entre estes grupos e os demais. A
identidade foi celebrada com extravagancia em estilos militares: uniformes foram
combinados com moYimentos de corpo sincronizados, treinamentos fisicos, pompa
ritual e hierarquia Yisfvel a fim de criar e alimentar a cren~a confortadora na
simiJaridade como uma invariancia absoluta e metaffsica. Homens e mulheres
poderiam entao aparecer tal como pe~as de engrenagem intercambiaveis e
descartayeis na maquina militar da na~ao erigida em campo, ou como celulas
indistingufveis na entidade organica mais ampla que abrangeu e dissolveu a
individualidade de seus membros. Suas a~6es podem ate ser imaginadas como se
expressassem 0 espfrito interior, 0 destino e a historicalidade da comunidade nacional.
o cidadao era apresentado como urn soldado e a violencia - tanto potencial quanta
de fate - foi dedicada ao aYan~o dos interesses nacionais. Esta comunidade vital
constituiu-se atraYes da intera~ao dinamica entre soldados marchando juntos em
uma cronometria austera e as multid6es que assistiam e saboreavam 0 espetaculo
criado por aqueles. Ao disseminar estes efeitos politicos valiosos, a identidade era
mediada por tecnologias culturais e comunicativas como 0 filme, a ilumina~ao e 0

som amplificado. Estes atributos do seculo XX foram apenas parcialmente
encobertos pela invoca~ao do ritual e do mito antigo.

As est6rias bfblicas de constru~ao da na~ao que demonstram 0 favor divino,
e as san~6es morais que elas suprem as propostas politicas mundanas, tern side
invocadas por muitos grupos nacionalistas diferentes. Os africaneres da Africa do
SuI oferecem urn exemplo especialmente interessante e doentio de como os "ritos
e cerimonias caracterfsticos" de Rousseau nem sempre servem a urn prop6sito

4. The Blackshirt (novembro 24-30, 1933), p.5; citado em John Harvey, Men ill Black (Chicago
University Press, 1995), p.242.
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benigno. Seus ide6logos centrados na ideia de etnia inventaram sistematicamente
uma identidade africaner durante 0 penodo em que os movimentos fascistas surgiram
em outros lugares. Eles proveram a sua comunidade politica com a sua pr6pria
versao de cristianismo e urn repert6rio de mitos que foram a base para 0 drama
politico elaborado que transformou sua na~ao hist6rica em urn ente racializado:

o evento mais dramatico oa expansao do nacionalismo afridiner foi a simb6lica
viagem de carro de bois de 1938. que ce1ebrou a vil6ria da Grande Trek [migra,ao].
Gito vag6es com nomes de her6is voortrekker como Piel Retief, Hendrik Potgeiter
e Andres Pretorius atravessaram a Africa do SuI atraves de varias ratas... ate que
eles convergiram para urn monte proeminente com vista para Pretoria. Nesse lugar,
em 16 de dezembro de 1938,0 cenlenario da balalha do Rio Sangrenlo, que marcou
a derrota do reino zulu, mais de 100.000 afridineres - talvez urn decimo de tada a
popula,ao africaner - participaram do cerimonia1, lan,ando a pedra de funda,ao do
Monumento Voortreker. as homens deixaram crescer a barba, as mulheres vestiram
o traje voortreker, para 0 evento... (e1es) se ajoelharam em ora<;ao silenciosa... A
cerimonia foi conclufda com 0 canto de Die Stem van SuidAfrika; Deus Salve 0 Rei
fora exclufdo.5

as conflitos ubfquos de hoje entre bases de eleitorado antagonicas que
reivindicam identidades incompatfveis e exclusivas sugerem que essas tecnicas
teatrais em larga escala tern sido amplamente adotadas para produzir e estabilizar
as identidades e instigar uma identifica~ao nacional, "racial" ou etnica. A redu~ao

da identidade a vers6es incomplexas, militarizadas e fratemais de uma similitude
pura, inauguradas pelo fascismo e nazismo na decada de 1930, e agora rotineira
especialmente onde as for~as do nacionalismo, do "tribalismo" e das divis6es etnicas
estao em a~ao. A identidade entao se revela como urn elemento cntico no vocabulario
distintivo empregado para expressar os dilemas geopolfticos da era modema tardia.
Quando 0 poder da identidade absoluta e criado, isto se da em geral para responder
a situa~6es nas quais as a~6es de indivfduos e grupos estao sendo reduzidas a
pouco mais do que 0 funcionamento de algum mecanismo pre-social abrangente.
No passado, esta maquinaria foi com freqiiencia compreendida como urn processo
hist6rico ou economico que definia 0 destino manifesto especial do grupo em
questao. Hoje em dia, e mais provavel que seja representada como urn tra~o pre-

5. Leonard Thompson, The Political Mythology ofApartheid (Yale University Press, 1985), p.39.
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politico, s6cio-biol6gico ou biocultural, algo misterioso e genetico que sanciona tipos
especialmente rigidos de pensamento detenninista.

Neste sentido, a identidade deixa de ser urn processo continuo de constru~ao

do eu e de intera~ao social. Em vez disso, toma-se uma coisa a ser possuida e
ostentada. Eurn signa silencioso que impede a possibilidade de comunica~ao atraves
do golfo entre uma ilha de particularidade solidamente defendida e seus vizinhos
igualmente bern fortificados, entre urn campo nacional e os demais. Quando a
identidade se refere a uma marca indelevel, ou a urn c6digo de alguma forma
inscrito nos corpos de seus portadores, a alteridade s6 pode ser uma amea~a. A
identidade e assim urn destine latente. Vista ou nao vista, estando na superficie do
corpo ou enterrada profundamente em suas celulas, a identidade aparta para sempre
urn grupo em rela~ao a outros que sejam desprovidos dos tra~os particulares
escolhidos que se tornam a base para a tipologia e a avalia~ao comparativa. Nao
sendo mais urn locus para a afirma~ao da subjetividade ou da autonomia, a
identidade se transforma. Sua movimenta~ao revela urn desejo profundo de
solidariedade medinica, serialidade e hipersimilaridade. 0 escopo da a~ao individual
diminui ate desaparecer. As pessoas se tornam portadoras das diferen~as que a
ret6rica da identidade absoluta inventa e depois as convida a celebrar. Em vez de
comunicativos e capazes de fazer escolhas, os individuos sao vistos como
passageiros obedientes e silenciosos movendo-se em meio a uma paisagem moral
insipida rumo aos seus destinos fixos, aos quais suas identidades essenciais, seus
genes e as culturas fechadas que eles criam os tern relegado para todo 0 sempre.
E, ainda assim, 0 desejo de fixar a identidade ao corpo e inevitavelmente frustrado
pela recusa do corpo em revelar os signos requeridos da incompatibilidade absoluta
que as pessoas imaginam que nele estejam localizados.

Numerosos exemplos de cruzamentos culturais podem ilustrar este argumento.
Os relat6rios do genocfdio em Ruanda revelaram repetidas vezes que as carteiras
de identidade emitidas pelas autoridades politicas eram uma fonte vital de infonna~ao

necessaria para classificar as pessoas nos tipos "tribais" supostamente naturais
que as levaram it morte ou it liberta~ao. Neste caso, assim como em varias outras
instancias bern documentadas de massacre em massa, os corpos em questao nao
revelaram livremente os segredos da identidade:

Muitos tutsis ti.~m side mortos porque suas carteiras de identidade os destacavam
como tutsis ou entao porque eles nao estavam com suas carteiras no momenta, nao
sendo portanto capazes de provar que nao eram tutsis ... A fim de escapar a
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discriminac;ao inexonlvel sofrida por eles, com 0 passar dos anos muitos tutsis
subornaram funcionarios do governo local para poder mudar sua carteira de
identidade para hutu. Infelizmente, isto nao os protegeu... As marcas que
denunciavam os tutsis eram: primeiro, serem altos, e segundo, terem urn nariz afilado.
Estes criterios serviram ate para levar milfcias histericas a matarem urn certo mlmero
de hutus cujo crime era 0 de "ser muito alto para urn hutu". Quando havia duvida
sobre as caracterfsticas ffsicas de uma pessoa ou devido as reclamar;6es de que urn
numero demasiado de tutsis havia mudado suas carteiras de identidade, 0

Inlerahamwe convocava os moradores dos vilarejos a verificarem a "tutsidade" da
pessoa investigada em questiio.6

Eventos semelhantes ainda eram relatados quatro anos depois, quando 0
ataque genocida contra os tutsis fora rearticulado no interior da guerra civil do
Congo - urn conflito que ja havia abarcado varios outros Estados e que parecia
oferecer a chave para a estabilidade na regiao. Sob a presidencia de Laurent
Kabila, as pessoas cujas caracterfsticas ffsicas as tornavam suspeitas ainda eram
assassinadas abertamente.7 Eimportante lembrar, pon,m, que as marcas lingiifsticas
do conflito colonial residual entre as esferas de influencia anglMonas e francMonas
tamMm estavam implicadas na sustenta9ao da carnificina.

Estes fragmentos de uma hist6ria de barbaridade inexprimfvel enfatizam
como a n09ao de identidade fixa opera facilmente em ambos as lados do abismo
que separa em geral a escrita academica do mundo desordenado dos conflitos
politicos. Em tempos recentes, a identidade tambem veio a se constituir em uma
especie de ponte entre as abordagens freqiientemente discrepantes do entendimento
do eu e da socialidade, encontrados em ambos os lados desse abismo crescente.
Enquanto tema de pesquisa contemporanea, a identidade proporcionou ao
pensamento academico uma rota importante de retorno as lutas e incertezas da
vida cotidiana, onde a ideia de identidade tornou-se especialmente ressonante. Ela
forneceu tambem as rubricas caracteristicas de uma virada implosiva e interna
que leva ao fim as tarefas diffceis da polftica na medida que as faz parecer
irrelevantes diante de poderes mais fundamentais e profundos que regulam a
conduta humana independente de superficialidades governamentais. Se a identidade

6. African Rights, Rwanda Death, Dewair and Defiance (Londres, 1994), pp.347-354. Ver tambern
Sander L. Gilman, The Jew's Body (Routledge, 1991), em especial capitulo 7, "The Jewish Nose:
Are Jews White or The History of the Nose Job."

7. Arthur Malu-Malu e Thierre Oberle, Sunday TImes, 30 de agosto de 1998.
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e a diferen~a sao fundamentais, entao nao sao passiveis de serem re
instrumentalizadas por metodos politicos rudimentares que nao conseguem chegar
ao amago de ontologias primordiais, destinos e sinas. Quando os riscos sao tao
altos assim, nada pode ser feito para contrabalan~ar as conseqiiencias catastr6ficas
que resultam da tolerancia 11 diferen~a e de tentativas equivocadas de se praticar
a democracia. A diferen~a corrompe e compromete a identidade. Os encontros
com ela sao tao importunos e potencialmente destrutivos quanto 0 foram para
Houston Stewart Chamberlain. Eles colocam esta preciosissima mercadoria, a
identidade emaizada, em grave perigo.

Quando as identidades nacionais e etnicas sao representadas e projetadas
como puras, 0 contato com a diferen~a as amea~a com a dilui~ao e compromete
suas purezas sobrevalorizadas com a possibilidade cronica de contamina~ao. 0
cruzamento como mistura e movimento deve ser assim resistido a todo custo.
Novos 6dios e violencias surgem nao como acontecia no passado, a partir de urn
conhecimento antropol6gico supostamente confiavel a respeito da identidade e da
diferen~a do Outro, mas do problema novo de nao ser capaz de localizar a diferen~a

do Outro no lexico de senso comum sobre a alteridade. Pessoas diferentes sao
certamente odiadas e temidas, mas a antipatia oportuna contra elas nao e nada se
comparada com os 6dios voltados contra a amea~a maior representada por aquele
que e meio-diferente e em parte familiar. Ter-se misturado e ter sido partidario de
uma grande trai~ao. Qualquer tra~o desconcertante de hibridez deve ser amputado
das zonas ordenadas e desbranqueadas de uma cultura pura impossive!. A seguran~a

da similitude pode ser entao recobrada atraves de uma das duas op~6es que
aparecem regularmente no ponto de desintegra~ao desta l6gica deprimente: a
separa~ao ou 0 massacre.

IDENTIDADE, SOLIDARIEDADE E PERSONALIDADE

A linguagem politica da identidade reequilibra as distin~6es entre conex6es
escolhidas e particularidades dadas: entre a pessoa que voce escolhe ser e as
coisas que determinam sua individualidade por Ihe serem impostas. Eespecialmente
importante para 0 argumento a seguir que 0 termo "identidade" tenha se tornado
urn elemento significativo nos conflitos contemporaneos envolvendo diferen~as

culturais, etnicas, religiosas, "raciais" e nacionais. A ideia de identidade coletiva
emergiu como urn objeto do pensamento politico ainda que seu aparecimento sinalize
uma triste situa~ao onde as regras caracterfsticas que definem a cultura politica
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modema sao conscientemente postas de lado em favor da busca de sentimentos
primordiais e de variedades miticas de parentesco que sao erroneamente
consideradas mais profundas. Ao mesmo tempo, a identidade individual, a
contrapartida da coletiva, e constantemente negociada, cultivada e protegida como
uma fonte de prazer, poder, riqueza e perigo potencial. Essa identidade e cada vez
mais moldada pelo mercado, modificada pelas industrias culturais, alem de ser
gerenciada e orquestrada por institui96es e cenarios localizados, como escolas,
vizinhan9as e locais de trabalho. A identidade pode ser inscrita no mundo publico
tedioso da politica oficial onde as quest6es referentes a ausencia de identidade
coletiva - e 0 conseqiiente desaparecimento de comunidade e solidariedade da
vida social - tern tambem sido discutidas longamente por politicos de ambos os
lados do espectro politico.

Outros aspectos do carater fundamentalmente escorregadio da identidade
podem ser detectados no modo como 0 termo e usado para registrar 0 impacto de
processos que ocorrem acima e abaixo do nivel no qual 0 Estado soberano e seus
modos espeefficos de pertencimento estao constituidos. 0 crescimento dos
nacionalismos e outras identidades etnicas e religiosas absolutistas, a acentua9ao
das divis6es regionais e locais e a mudan9a em andamento na rela9ao entre redes
supranacionais e subnacionais de economia, politica e informa9ao dotaram os
apelos contemporaneos a identidade de uma maior significancia. A identidade veio
para proporcionar uma especie de ancora em meio as aguas turbulentas da
desindustrializa9ao e dos padr6es em larga escala de reconstru9ao planetaria que
sao com alguma hesita9ao denominados "globaliza9ao".8 Ao que parece, recuperar
ou possuir uma identidade em bases apropriadas pode proporcionar urn meio para
se manter a distancia estes processos hist6ricos, porem, geradores de ansiedade.
Sentir orgulho de uma identidade exclusiva ou fazer dela urn santuario proporciona
urn meio de adquirir certeza sobre quem se e e onde se encaixar, sobre as demandas
da comunidade e os limites da obriga9ao social.

A politiza9ao do genero e da sexualidade ampliou 0 entendimento da identidade
'\ ao chamar a aten9ao para os fatores sociais, familiares, hist6ricos e culturais que

I
8. William Greider, One World, Ready or Not: The Manic Logic a/Global Capitalism (Simon and

Schuster, 1997); Jerry Mander e Edward Goldsmith, orgs., The Case against the Global Economy
and for a Tum toward the Local (Sierra Books. 1996)~ Benjamin R. Barber, Jihad ys. McWorld:
How the Planet Is Both Falling Apart and Coming Together and What this Meansfor Democracy)
(Random Honse, 1995).
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influenciam a forma~ao e a reprodu~ao social da masculinidade e da femininidade.
Dois grupos de sujeitos sao vinculados pela for~a centripeta das identidades de
genero estaveis que eles aparentemente tern em comum. Mas a inquieta intensidade
disciplinar com a qual estas ideias se firmam parece aumentar em propor~ao inversa
ao colapso da familia e das estruturas do lar e ao eclipse da domina~ao domestica
masculina. Nestas areas importantes, 0 conceito da identidade alimentou novas
maneiras de pensar sobre a pessoa, a similaridade e a solidariedade. Se a identidade
abstrata e suas tematicas estao 11 beira de se tomarem urn tipo de preocupa~ao

obsessiva nos paises superdesenvolvidos, este novo padrao demonstra como
movimentos politicos e atividades govemamentais tern sido reconstituidos por uma
mudan~a no status e na capacidade do Estado-na~ao. 9

Esta transforma~ao tambem revela algo importante sobre 0 funcionamento
da sociedade de consumo.'o 0 carro que voce dirige, a marca de roupa, ou de
sapato esportivo que voce usa ja nao pode mais ser entendido como express6es
acidentais ou contingentes das artes da vida cotidiana e das restri~6es materiais
que brotam das desigualdades crescentes de status e riqueza. As mercadorias de
grife adquirem urn peso adicional quando sao imaginadas como se representassem
as verdades intimas privadas da existencia individual ou como se fixassem a fronteira
das sensibilidades comunais que se esvairam de outras areas da intera~ao publica
ou civica. Embora isto envolva urn grau demasiado de simplifica~ao, podemos
come~ar a desembalar a ideia de identidade para que esta revele varios problemas
superpostos e interconectados que se encontram em geral emaranhados nos usos
contemporaneos mais rotineiros do termo. 0 primeiro destes usos e 0 entendimento
da identidade como subjetividade. As obriga~6es religiosas e espirituais relativas 11
personalidade foram gradualmente assimiladas ao objetivo secular e moderno de
uma pessoa ordenada que opera em uma sociedade organizada.' , Esta combina~ao
hist6rica foi complementada pela ideia de que a estabilidade e a coerencia da
personalidade eram pre-condi~aopara a atividade competente e confiavel de busca
da verdade. Essa ideia mesma tern sido questionada 11 medida que a verdade
emergiu como algo provis6rio e perspectivado que raramente se submete 11 aplica~ao

9. Jean-Marie Guehenno, The End afthe Nation State (University of Minnesota Press, 1995).
10. Zygmunt Bauman, Freedom (Open University Press, 1988).
11. Charles Taylor, Sources afthe Seif(Harvard University Press, 1989); William Connolly, Identity/

Difference (Cornell University Press, 1991).
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de leis universais e sem lugar definido. As formas de incerteza que caracterizam
este nosso tempo mais cetico dao enfase ainda aos perigos decorrentes da falta de
um tipo especitico de consciencia propria e de cuidado de si.

Quando a subjetividade e colocada no comando dos seus pr6prios mecanismos
e desejos, faz-se um pesado investimento na ideia de identidade e nas linguagens
do eu atraves das quais ela tem sido projetada. 0 tim das certezas associadas aos
metodos religiosos para compreender a si mesmo e se posicionar em um
relacionamento moral apropriado com outros eus dotados dos mesmos atributos
eticos e cognitivos tem tido conseqtiencias duradouras. A ideia de uma identidade
interna, pre-dada que regula a conduta social para alem da apreensao da reflexao
consciente tem sido valiosa para restabelecer os elementos de uma certeza cada
vez mais rara e preciosa em uma situa~ao onde a duvida e a inquietude tornaram
se rotineiras. Esta ideia tem estado tambem intimamente associada com a
consolida~ao de uma raciologia gen6mica que promove formas de resigna~ao de
onde nos vem 0 incentivo para nao fazer nada enquanto esperamos que aquelas
diferen~as naturais decisivas anunciem sua presen~a. Estas especifica~6es sao
contraditas pelos efeitos da acelera~ao tecnol6gica que surgem do processamento
digital e das comunica~6es mediadas pelo computador. Elas significam que a
identidade individual e ainda menos restringida pelas formas imediatas da presen~a

fisica estabelecida pelo corpo. As fronteiras da necessidade pessoal nao mais
terminam no limiar da pele. 12

A distancia que uma identidade individual pode viajar ao encontro de outras
e por meio de instrumentos tecnologicos fazer-se presente para elas aumentou,
sendo que a qualidade dessa intera~ao tem se transformado devido a uma cultura
de simula~ao que cresceu em torno dela. Nao mais encontrando uniformidade e
unanimidade em simbolos usados no proprio corpo ou em torno dele, como a camiseta
preta, a identidade polftica fascista cultivada pelos atuais grupos ultranacionalistas
e de supremacia branca pode ser constituida de um modo remoto e transnacional
pela Internet atraves de recursos computadorizados como a Aryan Crusader's
Library [Biblioteca do Cruzado Ariano], uma rede on line operada nos Estados
Unidos, mas oferecida pelo mundo afora a qualquer pessoa com um computador e
um modem em maos. Os governos e as corpora~6es estao a promover estes
recursos tecnologicos como maquinas de comercio modernizado e ferramentas de

12. Chris Hables Gray, mg., The Cyborg Handbook (Routledge, 1995).
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democracia, mas 0 acesso a eles e profundamente distorcido pela pobreza, pela
desigualdade, e por diversos outros fatores culturais e politicos. 13 Isto nao significa,
porem, que os processos culturais animados e estimulados por eles permane~am

confinados as camadas privilegiadas onde eles sao mais claramente evidentes.
Eles podem ser situados em seu cenario social mais amplo:

Na est6ria da construr;ao da identidade na cultum da simula~ao, as experiencias na
Internet aparecem de modo proeminente, mas estas experiencias s6 podem ser
entendidas como parte de urn contexto cultural maior. Esse contexte e a est6ria da
erasao de fronteiras entre 0 real e 0 virtual, 0 animado e 0 inanimado, 0 eu unitano e 0

eu multiplo. que ocorre tanto nos campos avan~ados da pesquisa cientffica quanta
nos padr5es da vida cotidiana. De cientistas tentando criar vida artificial a crian~as

"morfinando-se" em uma serie de personae virtuais, veremos evidencias de mudan<;as
fundamentais na maneira como criamos e vivenciamos a identidade humana. 14

Este movimento incerto e para fora, do eu inquieto e limitado pelo corpo em
dire~ao ao mundo, leva-nos a um segundo conjunto de dificuldades no campo da
identidade. Trata-se do problema da condi~ao de ser 0 mesmo, entendido aqui
como intersubjetividade. Considerar a identidade a pilltir deste angulo requer 0

reconhecimento do papel do conceito em avalia~6es sobre 0 que precisamente
conta como 0 mesmo e 0 que conta como diferente. Isto, por sua vez, levanta
ainda a questao do reconhecimento e de sua recusa em constituir uma identidade
e instigar a identifica~ao. 0 tema da identifica~ao e a conseqiiente rela~ao entre a
sociologia, a psicologia, e mesmo a psicamilise fazem seu ingresso neste ponto,
acrescentando camadas de complexidade as delibera~6es sobre como os eus - e
suas identidades - se formam atraves de relacionamentos de exterioridade, conflito
e exclusao. As diferen~as podem ser encontradas no interior das identidades, bem
como entre elas. 0 Outro, contra cuja resistencia a integridade de uma identidade
deve se estabelecer, pode ser reconhecido como parte do eu que jii nao e mais
plausivelmente entendido como uma entidade unitaria, mas em vez disso aparece
como um momento friigil nos circuitos dial6gicos que Debbora Battaglia denominou
em termos apropriados de uma "economia representacional":

13. Amy Harmon, "Racial Divide Found on Information Highway", New York Times, 10 de abril de
1998.

14. Sherry Turkle, Life on the Screen: Identity in the Age a/the Internet (Simon and Schuster, 1995),
p.lO.

136



PAUL GILROY I

...nao existe uma personalidade separada da pratica colaborativa de sua figurw;ao.
a "eu" euma economia representacional: uma reificac;ao continuamente derrotada
por entrela<;amentos mutaveis com as hist6rias, as experiencias, as auto
representa<;6es de Dutros sujeitos; com seus textos, condutas, gestos,
objetificac;5es. 15

Com base nesta reflexao, 0 argumento seguinte se forma em torno de uma
terceira linha de questionamento: de que maneira 0 conceito de identidade
proporciona urn modo para se falar sobre a solidariedade social e polftica? Como 0

termo "identidade" e invocado no chamamento e na vincula~ao de agentes individuais
em grupos que se tornam atores sociais? Para estes prop6sitos, 0 exame da
identidade requer uma confronta~aocom as ideias especlficas de identidade etnica,
racializada e nacional e de seus equivalentes cfvicos. Este ponto de partida introduz
uma combina~ao de no~6es distintivamente modernas, que em conjunto com
discursos de cidadania, produziram com intensidade, em vez de terem concedido
uma expressao secundaria as formas de solidariedade dotadas de urn poder nunca
visto de mobilizar movimentos de massa e animar amplos cfrculos de eleitores. 0
pleno poder das tecnologias de comunica~ao, como 0 radio, a grava~ao de sons, os
filmes e a televisao, tern sido empregado para criar formas de solidariedade e de
consciencia nacional que impulsionaram a ideia de pertencimento para muito alem
do que fora realizado no seculo XIX atraves da industrializa~ao da impressao e da
formaliza~ao das linguas nacionais. 16

Conflitos contemporaneos sobre 0 status da identidade nacional oferecern
aqui os melhores exemplos. Se nos voltarmos por urn momento para 0 caso da
Africa do Sui, veremos que 0 hist6rico discurso de posse de Nelson Mandela como
presidente de Estado ilustrou tanto a maleabilidade do sentimento nacionalista,
quanto algumas das tens6es mais persistentes em torno de sua constitui~ao radical.
Com 0 intuito de produzir urn conteudo alternativo para uma nova identidade polftica
nao-racial, p6s-racial ou talvez anti-racial que pudesse conectar 0 conjunto dos
cidadaos do pals renascido em novas bases para alem do alcance de c6digos
racializantes e de fantasias de uma vida favorecida como urn povo escolhido por

15. Debbora Battaglia, "Problematizing the Self: A Thematic Introduction" em D. Battaglia, arg.,
Rhetorics of Self-Making (University of California Press, 1995), p.2.

16. Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflection on the Origin and Spread ofNationalism
(Verso, 1983).
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Deus, 0 presidente Mandela se voltou para a terra - 0 chao comum - bern debaixo
dos pes de seu publico diverso, unificado e mutuamente desconfiado. De maneira
significativa, ele falou nao apenas do solo, mas da beleza do pais, apresentando a
ideia de uma rela.;ao comum tanto com a beleza cultivada quanta com a beleza
natural da terra como elementos de urn novo come~o. Para ele, isto era a chave
para 0 despertar de uma consciencia verdadeiramente democratica. Vma rela~ao

transformada entre corpo e meio-ambiente transcenderia as irrelevancias das
hierarquias raciais redundantes da Africa do SuI do Apartheid:

NaG tenho nenhuma hesitar;ao em dizer aos meus compatriotas que cada urn de nos
esta tao intimamente ligado aD solo deste bela pals como esHio as famosas arvores
de jacaranda de Pretoria e as arvores mimosa do bushveld.
Carla vez que urn de nos toea 0 solo desta terra, temos uma sensac;ao de renovw;ao
pessoal... Esta unidade espiritual e ffsica que todos nos compartilhamos com esta
patria camum explica a profundidade da dar que todos nos carregamos em nossos
corac;6es ao vermos "ossa pais ser rasgado aD meio por urn conflito terrlve!.17

Ainda resta saber se estas louvaveis pretensoes eram mesmo uma parte
plausivel da reconstru~ao da nacionalidade sul-africana. Mais importante para os
nossos prop6sitos aqui e que 0 territ6rio e, de fato, a pr6pria natureza tern sido
tornados como urn meio para definir a cidadania e as formas de enraizamento que
compoem a solidariedade nacional e a coesao. As palavras do presidente Mandela
eram poderosas por lidarem com a organicidade que a natureza conferiu as ideias
modemas de cultura. Nessa imprecisao, Mandela construiu uma versao ecol6gica
da rela~ao entre humanidade compartilhada, cidadania comum, lugar e identidade.
o discurso subverteu as suposi~oes tradicionais ao sugerir que 0 Apartheid foi
uma viola~ao brutal da natureza, que poderia ser reparada apenas se as pessoas
estivessem preparadas para se concentrar na unidade estabelecida pela sua liga~ao

com 0 belo meio-ambiente que Ihes e comum, assim como a responsabilidade
comum em rela~ao a ele.

o argumento altemativo desenvolvido abaixo reconhece a dinamica s6cio
ecol6gica da forma~ao da identidade. No entanto, espera-se que 0 leitor considere
o que poderia ser alcan~ado caso as poderosas pretensoes ao solo, as raizes e ao

17. a discurso de posse do presidente Mandela foi reproduzido em The Independent, 11 de maio de
1995. p.12.
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territ6rio pudessem ser deixadas de lado. Meu convite aqui e para que as
consideremos a luz de outras possibilidades que se definiram por vezes em oposi~ao

as formas de solidariedade sancionadas pelos regimes territoriais do Estado-na~ao.

Veremos que a ideia de movimento pode oferecer uma alternativa a poetica
sedentaria, seja do solo, seja do sangue. Tanto as tecnologias de comunica~ao,

quanto os padroes anteriores de itinerilncia ignorados pelas ciencias humanas podem
ser usados para articular imagina~oesde identidade sem lugar definido, assim como
as novas bases de solidariedade e a~ao sincronizada. Com estas possibilidades em
mente, quero sugerir que 0 exame da hist6ria desterritorializada da diaspora africana
moderna no hemisferio ocidental, bern como da escravidao racial atraves da qual
ela se realizou, tern algo uti! para nos ensinar sobre 0 funcionamento da identidade
e da identifica~ao e, alem disso, algo valioso a ser dito a prop6sito das pretensoes
da nacionalidade e do Estado-na~ao sobre a escrita da pr6pria hist6ria.

Exclufdos do acesso a alfabetiza~ao sob amea~a de morte, os escravos
tirados da Africa a for~a recorreram as mesmas narrativas bfblicas com as quais
ja nos deparamos, para compreender sua situa~ao e, devagar e as custas de uma
grande carga emocional, construir 0 que pode ser entendido como urn novo conjunto
de identidades. Eles tambem imaginaram a si mesmos como urn povo eleito por
vontade divina. Isto significa que 0 sofrimento que abateu suas proto-na~oes

escravizadas teria tido urn sentido e que a sua dor tinha 0 prop6sito nao apenas de
alcan~ar a liberdade dos ceus, mas a reden~ao moral de qualquer urn que estivesse
preparado para juntar-se a eles na causa justa da busca de liberdade politica e
autonomia individual. Em nenhum outro lugar estes temas sao mais poderosamente
articulados do que no trabalho de Martin Luther King, Jr. Em meio aos conflitos da
decada de 1960 que acabariam por Ihe tirar a vida, ele escreveu sobre as dificuldades
vivenciadas pelos americanos negros cuja lealdade aos Estados Unidos se rompera
devido a falta de direitos politicos e oportunidades economicas, tendo a dizer 0

seguinte a respeito do que hoje reconhecemos como identidade (ele tambem
recorreu a mitologia bfblica do povo eleito para articular suas esperan~as e escolhas
politicas):

Alguma coisa do espfrito de nossos antepassados escravos precisa ser hoje adotada,
Das entranhas do nosso ser, devemos cantar com eles: "Antes que eu me tome
escravo, serei enterrado na minha sepultura, irei embora com meu Senhor e serei
livre", Este espfrito, esta forc;a, esta sensac;ao resistente de ser alguem e0 primeiro
passe vital que 0 negro deve dar ao tratar de seu dilema.. , Para superar este conflito
tf<lgico, sera necessario que 0 negro encontre uma nova auto-imagem,., Os fara6s
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tinham uma estrategia favorita e efetiva de manter oprimidos os sellS escravos:
maute-los brigando entre si. .. Mas quando as escravos se unem, as Mares Vennelhos
da hist6ria se abrem e os Egitos da escravidao desmoronam. 18

Devemos ter cautela visto que ha agora ganhos polfticos consideniveis a
serem obtidos quando se e reconhecido como detentor de uma identidade definida
exclusivamente por esta e outras hist6rias de sofrimento inefavel. Dr. King nao
tirou proveito dessa associa~ao, mas aqueles que seguiram seus passos nem sempre
foram tao escrupulosos. A identidade da vitima, insulada e apresentada como urn
estado essencial e imutaveI, tomou-se, nos anos seguintes it morte de King, uma
aquisi~ao valorizada sobretudo quando calculos financeiros procuraram transfonnar
mal-feitos hist6ricos em quantias compensat6rias em dinheiro. 19 Este problema
nao tern se Iintitado it polftica negra com suas demandas por repara~oes e outras
formas de restitui~ao financeira devido it escravidao nas Americas. Da Palestina
it B6snia, a imagem de vftima tomou-se I1til em todo tipo de manobras dl1bias que
podem obscurecer as questoes morais e polfticas que surgem de exigencias de
justi~a. Ainda assim, apesar de todos os seus atrativos pragmaticos e estrategicos,
o pape! de vitirna tern suas desvantagens enquanto base de qualquer identidade
polftica. Com sua perceptividade caracterfstica, James Baldwin descreveu algumas
delas em uma discussao sobre 0 significado do terror racial e seu impacto sobre a
identidade:

Eu me recuso definitivamente a falar do ponto de vista da vftima. A vitima naD pode
ter nenhum ponto de vista precisamente porque ela concebe a si mesma como
vftima. 0 testemunho da vftima enquanto vftima cOITobora simplesmente a realidade
das correntes que a aprisionam - confirma e deste modo consola 0 carcereiro.20

Baldwin nos alerta para nao fecharmos a brecha entre identidade e polftica,
subestimando as complexidades da sua interconexao. Suas palavras apontam para
a armadilha de esperar que 0 que se imagina de uma maneira pregui~osa como
uma identidade comparti!hada possa ser diretamente transferida para 0 interior da

18. Martin Luther King, Jr., Where Do We Go From Here: Chaos or Community? (Harper and Row,
1967), p. 124.

19. Donald G. McNeil, Jr., "Africans Seek Redress for German Genocide", New York Times, 1 de
junha de 1998.

20. James Baldwin, Evidence afThings Not Seen (Henry Holt and Co., 1985), p.78.
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arena politica. Com 0 auxflio de Baldwin, podemos apreender os muitos perigos
envolvidos no molde oco do "eu tambem", ou em outros tipos de competi~ao

igualmente sem sentido e imoral, os quais acarretaram muito sofrimento entre
povos, na~oes, popula~oes ou grupos etnicos; uma competi~ao em tomo daqueles
cujas identidades tem sido mais severamente injuriadas; e, de fato, em tomo daqueles
que podem ser pensados como os mais desenraizados, nomades ou cosmopolitas
e, portanto, como as pessoas mais essencialmente "modemas", ou em termos
paradigmaticos, mais "p6s-modemos" de nosso planeta. No entanto, com 0 alerta
de Baldwin ainda em mente, ha muito a ser aprendido ao colocarmos em primeiro
plano essa experiencia de ser vitimizado e usa-Ia para desafiar a inocencia
intencional de algumas versoes eurocentricas dos prazeres e problemas da
modemidade. Essa opera~ao dificil permite mais do que uma coda as versoes
hist6ricas e sociol6gicas convencionais do desenvolvimento modemo. Sera que
um sentido transformado do que significa ser uma pessoa modema talvez possa
resultar desta reavalia~ao?

A reconstru~ao cuidadosa das narrativas tragicas e semi-ocultas que
demonstram como se construiu e se reproduziu a cren~a fatidica em identidades
religiosas, nacionais e etnicas mutuamente impermeaveis ja foi tratada brevemente
no capitulo anterior. Ela se adequa bem ao trabalho arqueol6gico em andamento
para explicar as culturas e sociedades complexas do Novo Mundo e seu
relacionamento com a hist6ria do pensamento europeu, bem como de sua literatura
e da compreensao de si mesmo.21 A importiincia da colonia e do imperio tambem
tem sido reavaliada e as fronteiras em tomo dos Estados-na~ao europeus emergem
de um modo mais poroso e permeavel do que gostariam de admitir alguns arquitetos
de uma hist6ria nacional complacente. Estas descobertas ap6iam a exigencia de
uma mudan~a decisiva de perspectiva. Mais uma vez, parece que para
compreendermos as hist6rias sombrias do poder colonial e imperial que desonram
o edificio esmerado da modemidade inocente e questionam a est6ria her6ica da
marcha triunfal da razao universal, sera preciso nos afastar da escala historiografica
definida pelas fronteiras fechadas do Estado-na~ao. Se estivermos preparados
para nos apossar dessas hist6rias e decidir coloca-Ias para funcionar de modo que

21. Peter Hulme, Colonial Encounters (Methuen, 1986); Anthony Pagden, European Encounters in
the New World: From Renaissance to Romamicism (Yale, 1993); Richard C. Trexler, Sex and
Conquest (Cornell University Press, 1995).
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revelem entendimentos mais modestos e mais plausiveis de democracia, de
tolerancia com a diferen9a e de reconhecimento dos cruzamentos culturais do que
aqueles que existem na atualidade, este argumento hist6rico podeni redirecionar a
aten9ao para algumas das questoes contemporaneas mais gerais ligadas it
compreensao da identidade nas ciencias humanas. As hist6rias de violencia e de
terror, com as quais a racionalidade modema tern sido cumplice, oferecern urn
meio apropriado para testar e avaliar 0 poder explanat6rio das teorias de identidade
e de cultura que surgiram em circunstancias mais silenciosas e menos sangrentas.
Talvez essas teorias tambem derivem de modos academicos mais complacentes
de se pensar sobre 0 poder, comuns em climas temperados. A ideia de que a posse
de uma identidade especifica deveria ser uma precondi9ao ou qualifica9ao para se
engajar neste tipo de trabalho e algo trivial. 0 desafio intelectual que se define aqui
e que as hist6rias de sofrimento nao deveriarn ser alocadas exclusivamente entre
as suas vitimas. Se 0 fossem, a mem6ria do trauma desapareceria it medida que a
mem6ria viva do ocorrido se apagasse.

Esta mudan9a de perspectiva proposta aqui sobre 0 valor do sofrimento nao
e, portanto, de interesse exclusivo das vitimas ou dos familiares que as tern na
lembran9a. Por ser uma materia de justi9a, nao e uma questao apenas para as
"minorias" maltratadas, cujas pr6prias identidades perdidas ou em desaparecimento
possarn ser restauradas ou resgatadas pela priitica de comemora9ao. 13 materia de
preocupa9ao tambem para aqueles que possam ter se beneficiado direta ou
indiretamente da aplica9ao racional da irracionalidade e da barbaridade. Talvez,
acima de tudo, esta tentativa de reconceitualizar a modemidade a fim de que ela
abarque estas possibilidades seja relevante para a maioria que provavelmente naD
se consideraria membro de nenhum dos grupos principais: vitimas e perpetradores.
Esta posi9ao dificil desafia esse grupo nao nomeado a testemunhar sofrimentos
que vao alem do alcance das palavras e, por isso mesmo, a ver como a compreensao
da pr6pria particularidade ou identidade poderia ser transformada a partir de urn
contato baseado em principios com as demandas da alteridade. 22

22. Charles Taylor, "Understanding and Ethnocentricity", in Philosophy and the Human Sciences,
Philosophical Papers 2 (Cambridge University Press, 1985).
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o COSMOPOLITISMO DESENRAIZADO DO ATLANTICO NEGRO

Imaginemos que 0 estudo da identidade da diaspora africana no mundo
modemo ocidental comece com uma compreensao da vida de figuras exemplares
do seculo XVIII, sendo as mais conhecidas, Olaudah Equiano, Ignatius Sancho e
Phillis Wheatley.23 Equiano foi urn marinheiro e ativista polftico em defesa da
aboli<;ao da escravidao, deixando-nos uma autobiografia que ocupa posi<;ao central
nas iniciativas literarias deste grupo. Ele nasceu no lugar que hoje conhecemos por
Nigeria na metade do seculo XVIII, tendo sido raptado ainda crian<;a e embarcado
como escravo para a travessia do Atlantico. Equiano teve varios senhores em
partes diferentes das Americas. Sua passagem de mercadoria para homem livre e
os processos de constru<;ao de si mesmo envolvidos nisso expressam-se de urn
modo mais claro na serie de nomes pelos quais ele foi conhecido em diferentes
fases de sua vida - primeiro Michael, depois Jacob e, finalmente, Gustavus Vassa,
nome copiado de urn renomado patriota sueco.

Wheatley, poeta ilustre, celebridade, e testemunha eloqiiente das subleva<;6es
polfticas da guerra revolucionaria americana contra os britanicos, era contemporiinea
de Equiano. Ela foi tirada da Senegambia ainda menina, chegando a Boston em
1761, enrolada em urn peda<;o de tapete sujo; e recebeu 0 nome do navio negreiro
que a transportou pelo oceano. Por Ihe faltarem os dentes da frente, as pessoas
que a examinaram calcularam que ela tivesse cerca de sete anos de idade. Ela foi
comprada por Susannah e John Wheatley para que Susannah fizesse uso dela na
residencia do casal. Ao perceber a capacidade excepcional de aprendizado de
Phillis, seus senhores a segregaram dos outros escravos, nomearam sua filha de
dezoito anos como a primeira tutora da menina, decidindo entao que ela fosse
educada de modo mais sistematico. Ela compensou os investimentos deles em sua
capacidade mental com uma torrente de poesia extraordinaria que reflete a sua
transforma<;ao pessoal de africana em americana, bern como a moralidade do
sistema mais amplo que engendrara uma tal transforrna<;ao. Wheatley foi a primeira
pessoa negra a publicar urn livro. Poems on Various Subjects, Religious and
Moral [Poemas Sobre Varios Assuntos, Religiosos e Morais] foi publicado em
Londres em 1773 por urn impressor que se mostrara cetico quanta a bona fides

23. James Walvin, An African's Life: The Life ofOlaudah Equiano, 1745-1797 (Cassell, 1999); 01a
Larsmo, Maroonberget (Bonniers, 1996).
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de sua autora negra. Esta obra tern sido reconhecida por varios criticos como 0

apice de uma tradi,ao distintiva de criatividade da literatura afro-americana.
Assim como Equiano e muitos outros ex-escravos e seus descendentes que

seguiriam seus passos, Wheatley atravessou 0 Atlantico diversas vezes, nao so
quando ainda era escrava, mas tambem como mulher livre. Suas viagens a levaram
para Londres, onde transitou por circulos sociais ilustres, tendo contrariado as
expectativas de seus anfitribes ao declarar corajosamente sua simpatia pelos
abolicionistas, conforme Peter Fryer demonstrou.24 Sir Brook Watson, futuro prefeito
de Londres, deu-Ihe de presente 0 livro Paradise Lost [Para{so Perdido], tendo
ela alem disso usufruido da patronagem muito significativa de Selina Hastings,
condessa de Huntington, uma personagem rica, proeminente e bern conectada
com 0 movimento evangelico metodista e a quem Wheatley dedicou 0 seu livro.
as poemas de Wheatley eram amplamente bern recebidos, resenhados e debatidos
nao apenas por suas proprias qualidades, mas tambem, conforme enfatiza Henry
Louis Gates, Jr., devido ao que se considerava como revelador das capacidades
intelectuais e imaginativas dos negros de urn modo gera!' Aos vinte e tres anos,
quinze anos dos quais como escrava, ela foi libertada quando da morte de sua
senhora, nao conseguindo, porem, publicar 0 segundo volume de poesias, que
vendera de porta em porta a fim de levantar recursos para poder se sustentar em
liberdade. 13 possivel que este ultimo trabalho tenha sido menos restringido por
suas obriga,bes servis do que 0 trabalho anterior.

Talvez seja importante para a nossa reflexao sobre 0 funcionamento da
identidade 0 fato de que embora Equiano tivesse se envolvido num projeto para
reassentar os negros indesejados de Londres do secuio XVIII em Serra Leoa,
nem ele nem Wheatley jamais voltaram as terras natais africanas onde iniciaram
suas longas jornadas pela escravidao.

Esta dupla de escritores deixou uma cole,ao interessante de publica<;bes
que nos perrnitem considerar os efeitos da reloca<;ao, do deslocamento e da transi<;ao
for<;ada entre codigos e babitos culturais, lingua e religiao. as autores pertencem a
gera<;ao que sofreu 0 trauma da travessia for<;ada do Atlilntico, cujos efeitos fisicos
e psicologicos decorrentes daquela disjun<;ao brutal deviam se fazer sentir com a
maior intensidade. Mais significativo, porem, e 0 fato de que atraves de seu dominio
conspicuo de genero, estilo e idioma expressivo, seus textos nos impbem uma

24. Peter Fryer, Staying Power: The History of Black People in Britain (Pluto Press, 1984).
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apreensao sofisticada do sincretismo, da adapta~ao e da intermistura culturais.
Decerto, podemos identificar elementos no trabalho de Wheatley que traem a
presen~a residual da religiao animista africana ou do culto ao sol. Mas, apesar de
podermos encontrar palavras africanas e detalhes etno16gicos precisos na narrativa
de Equiano, 0 trabalho dele, assim como 0 de Wheatley, tambem foi influenciado
por Pope e Milton. Eles aspiram a ser valorizados em seus pr6prios termos enquanto
forma~oes multifacetadas e complexas. Nao deveriam ser valorizados apenas como
urn meio para observar a durabilidade dos elementos africanos, ou entao ser
descartados como uma mistura inadequada, destinada a ser sempre algo a menos
do que as entidades supostamente puras que primeiro se combinaram para produzi
lao 0 legado destes trabalhos e ainda mais valioso como uma mistura, como algo
hfbrido. Sua forma recombinante tern urn debito com as suas culturas "genitoras",
mas permanece positiva e insubordinadamente bastarda. Ela nao reproduz nenhuma
das supostas purezas anteriores que a geraram em inumeras formas diversificadas.
Ao menos aqui a identidade deve estar divorciada da pureza.

A mistura transcultural nos alerta nao apenas para as complexidades
sincreticas da lingua, da cultura e da vida modema cotidiana nas terras quentes
onde se praticou a escravidao racial, mas tambem para as metamorfoses da
identidade individual que desafiam a pureza nas "zonas de contato" de uma metr6pole
imperial.25 Mesmo sob tais condi~oes, a identidade era urn amalgama resultante
de muitos acrescimos. Sua constitui~ao proteica nao se submeteu aos roteiros do
absolutismo etnico, nacional, racial ou cultural.

Assim como as elegias de Wheatley, a autobiografia absorvente de Equiano
permite muitas reflexoes preciosas sobre a escravidao racial modema e esclarece
algumas das mudan~as de consciencia e perspectiva por que passaram os escravos
africanos it medida que negociavam 0 trauma, 0 horror e a violencia da ruptura
for~ada do lar e dos familiares, denominada de "aliena~ao natal" por Orlando
Patterson." Equiano trabalhou ardua e longamente em varios lugares diferentes
do Novo Mundo a fim de poder comprar sua liberdade da mao de seu senhor.
Antes que ele conseguisse isso na epoca em que servia a Robert King, urn quaker
da Filadelfia, ele visitou a Inglaterra e serviu a bordo de navios de guerra da Marinha

25. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel and Transculturation (Routledge, 1992).
26. Orlando Patterson, Slavery and Social Death: A Comparative Study (Harvard University Press,

1982).
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Real, participando de varias batalhas contra os franceses. Viajou ainda pelo
Mediterraneo, foi para 0 Mico como parte da expedi~ao de John Phipps em 1773,
e esteve entre os indios musquitos da America Central, urn encontro que transmite
aos seus leitores 0 quanto a identidade previamente africana do narrador teria se
distanciado de qualquer coisa que pudesse ser descrita como do born selvagem.

A apresenta~ao da est6ria de vida de Equiano foi, sem duvida, moldada
para corresponder as expectativas e conven~5es de urn publico leitor abolicionista.
De fato, ela descreve os abusos, a injusti~a e a explora~ao, mas tambem demonstra
que ele foi tratado com alguma decencia e medida de confian~a pelos seus senhores
por quem ele foi capaz de desenvolver significativa afei~ao e intimidade tanto sob
o jugo de sua servidao, quanto contra ele. Colhido numa cilada em urn barco no
Tamisa em Deptford, em 1762, e obrigado a urn confronto inesperado com urn
senhor a quem, como conta aos seus leitores, ele havia "amado como urn filho",
Equiano sentiu 0 desespero de querer alcan~ar 0 abrigo da cidade as margens do
rio onde ambos sabiam que sua liberdade estaria assegurada. Em vez disso, ele se
viu vendido de urn senhor a outro ja muito perto da costa que nao conseguiu alcan~ar.

Passo a passo, Equiano adquiriu nao apenas habilidades para melhorar a
sorte que the coube como marinheiro e negociante, mas tambem uma consciencia
critica elaborada e complexa capacitada a analisar, assim como descrever, suas
experiencias e 0 sistema exemplificados por ambos. Tornou-se urn cristao fervoroso
e tal como Wheatley 0 fizera, recorreu as categorias morais dessa fe para denunciar
o trafico imoral de seres humanos que 0 arrancara da Africa e do qual ele mesmo
havia participado como urn tripulante relutante em viagens para transporte de
escravos. Sua boa sorte economica e 0 gerenciamento astuto de seus pr6prios
ganhos fizeram dele urn homem livre e urn forte defensor da frugalidade, diligencia
e do esfor~o protestante disciplinado. Urn metodismo radical tocou a sua vida bem
como a de Wheatley. Com isso ele ganhou as ferramentas apropriadas para que
ele pudesse desmascarar as a~5es piedosas cristas que se revelavam ocas por sua
indiferen~a com rela~ao ao sofrimento dos escravos.

Havia outras forrnas alternativas de cristianismo que fomecem pistas sobre
as maneiras como Equiano e Wheatley pensaram em si mesmos como filhos de
Deus e seres humanos, pecadores, trabalhadores e patriotas, homens e mulheres
livres, cujo sentimento vivido de liberdade fora condicionado pelo fato de tambem
terem sido escravizados. 0 frontispfcio da autobiografia de Equiano, The Life of
Olaudah Equiano or Gustavus Vassa the African [A Vida de Olaudah Equiano
ou Gustavus Vassa, 0 Africano], publicada em 1789, apresenta-o em sua roupa
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dominical segurando sua biblia aberta no Livro dos Atos 12:4. Essa cita~ao e as
outras referencias biblicas com as quais ele adomou seu texto sao indicadores
importantes do carater preciso da perspectiva protestante de Equiano. a capitulo
7 da sua narrativa descreve urn encontro decisivo com 0 metodismo evangelico do
"grande despertar" de George Whitefield, que gozara de uma presen~a expressiva
no pensamento anti-escravista, sendo uma influencia significativa no ativismo negro
contra a escravidao na epoca." Wheatley assinalou algumas dessas mesmas
afilia~iies em urn poema bastante divulgado em celebra~ao it morte de Whitefield
em agosto de 1772. a poema lembrava que ele se concentrara em instigar os
negros a consentirem na sua salva~ao crista, reproduzindo alguns de seus apetos
pelo reconhecimento geral de Cristo como urn salvador "imparcial":

Ele rezava para que a grac;a pudesse em todo corac;ao morar,
Ele desejava ver a America brilhar;
Ele cobrou da sua juventude que tada grac;a divina
Deveria brilhar plenamente oa conduta deles...
"... Recebam-no, africanos, ele anseia por voces,
Salvador lmparcial e 0 seu titulo devido:
Lavados oa fonte do sangue redimido,
Voces sedio tithos, reis e sacerdotes de Deus".28

Para os metodistas deste grupo, a visao paulina, plenamente exposta em
Aos Galatas 3:26-29, era central ao ideal de uma comunidade propriamente crista":

I
I
I
i.
I
I
;

Porgue todos voces sao filhos de Deus pela fe em Jesus Cristo.
Porgue todos dentre voces que foram batizados em Cristo ja foram revestidos por
Cristo.
Nao ha nem judeu nem grego, nao h:i servo au livre, nao ha homem au mulher:
porque todos voces sao um em Cristo Jesus.
E se sao de Cristo, entaD voces sao a semente de Abraao e herdeiros conforme a
promessa.

27. Adam Potkay, "Introduction" em Adam Potkay e Sandra Burr, orgs., Black Atlantic Writers a/the
Eighteenth Century (St. Martin's Press, 1995), p.9.

28. "On the Death of the Rev. Mr. George Whitefield. 1770", Iinhas 20-23 e 34-37; John C. Shields.
org., The Collected Works a/Phillis Wheatley (Oxford University Press, 1988), p.23.

29. Daniel Boyarin investigou aspectos da historia desta ideia em seu excelente estudo A Radical
Jew: Paul alld the Politics of Identity (Univeristy of California Press, 1995).
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Equiano apresenta um dos brancos mais agressivos e menos compassivos
com quem ele entrou em conflito como aquele que 0 insultou par ser "um dos
homens de Sao Paulo."'O As diferen~as superficiais de genero e status social,
ra~a e casta, marcadas no corpo de acordo com a ordem frfvola do homem, deveriam
ser abandonadas em prol de um relacionamento com Cristo que oferecia um meio
de transcender e, portanto, de escapar os limites impostos pela mortalidade e pelo
sistema de identifica~ao e diferencia~ao codificado pelo corpo, denominado
atualmente de "fen6tipo". Ha aqui tamhem uma especie de apelo pela renuncia de
caracterfsticas especfficas definidoras, associadas com 0 corpo e articuladas par
meio dele. Estas sao as mesmas qualidades que poderiam hoje ser pensadas como
constituindo as formas mais fixas e imutaveis de identidade. Elas foram perdidas,
ou melhor, deixadas para tras, no momenta em que 0 corpo africano distintivo de
Equiano foi imerso nas aguas batismais receptivas da sua nova fe crista. Talvez 0

que devamos reconhecer como uma nova "identidade" tenha sido constitufdajunto
com uma nova analise da escravidao naquela imersao decisiva. Para ele, a
escravidao se tomou uma experiencia uti!, tanto em termos morais e analfticos,
como individuais. Foi uma dadiva de Deus que redimiu 0 sofrimento atraves da
concessao da sabedoria:

Julguei que atribula<;6es e decep<;6es acontecem as vezes para 0 nossa bern e
pensei que Deus talvez tivesse permitido isso a fim de me ensinar sabedoria e
resignac;ao. Isto porque ele havia ate entao me protegido sob as usas de sua
compaixao e pela sua mao invisfvel, parem, poderosa, havia me mostrado 0 caminho
que eu nao conhecia. 31

Gra~as adensidade de suas alus5es e a condensa~ao de sua forma poetica
de escrita, a ambivaJencia de Wheatley sobre a sua trajet6ria em meio a culturas e
entre identidades e uma busca mais evasiva. Sua poesia tem sido debatida em
detalhes precisamente por os analistas sentirem dificuldade em avaliar a rela~ao

entre 0 seu dominio do neoclassicismo ingles, seu entusiasmo pela luta revolucionana
americana e aqueles poucos momentos em que denuncias estridentes inesperadas
da escravidao irrompem de sua escrita. Vma aprecia~ao da providencia divina que
a tirou das trevas de sua vida africana combina-se com declara~5es diretas sobre

30. 01audah Equiano, The Interesting Narrative of the Life ofOlal/doh Eqlliano, 2 vols. (Pall Mall,
1969), vol. 2, p. 195.

31. Ibid., p.182.
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a injusti~a e a imoralidade do tnifico de escravos e afirma~oes menos freqiientes
de uma autonomia que precedeu 0 cantato decisivo com os brancos e seu mundo.
A poeta e critica afro-americana June Jordan e, sem duvida, perspicaz ao chamar
a aten~ao para a poderosa afirma~ao de autonomia que salta em meio ao poema
"On Being Brought from Africa to America" ["Sobre Ser Trazida da Africa para a
America"], publicado por Wheatley quando tinha apenas dezesseis anos de idade:

Poi a piedade que me trouxe da minha terra paga,
Ensinou a minha alma ignorante a compreender
Que ha urn Deus e que ha urn Salvador tarnbern:
Antes a redenr;ao eu oem buscava nem conhecia.
Alguns veem a nossa ra~a escura com urn alhar desdenhoso,
"A cor deles euma sorte diab61ica."
Lembrem-se, cristiios, negros, pretos como Cairn,
Podem ser refinados e se juntar a corrente angelical.

Equiano, Wheatley e muitos outros como eles tambem sao importantes para
as reflexoes contemporaneas sobre a identidade racializada por terem habitado
diferentes lugares. Uma parte significativa de suas vidas itinerantes passou-se em
solo britanico e e tentador especular aqui sobre como urn reconhecimento de suas
contribui~oes polfticas e culturais para a Inglaterra, ou talvez para a vida
heterocultural de Londres, poderia complicar os retratos que a na~ao faz de si
mesma. Esta representa~ao decididamente monocromatica atua com freqiiencia
demasiada no sentido de excluir ou enfraquecer a importancia da participa~ao

negra, minimizando ainda 0 poder do circuito colonial e imperial na determina~ao

dos padroes intemos da vida nacional.
A tensao sobre onde colocar os negros do seculo XVIII liga-se nao apenas

a urn nativismo britanico codificado pela cor que e indiferente senao ativamente
hostil it presen~a de escravos e ex-escravos, mas tambem a outro problema
conceitual. Este conflito mais profundo pode se tomar visivel no contraste entre,
de urn lado, as na~oes constituidas como campos, enraizadas em urn s6 ponto
apesar de seus tentaculos imperiais terem se estendido para mais longe, e de outro
lado, os padroes muito diferentes de habita~ao itinerante, encontrados nas aventuras
maritimas transnacionais de Equiano e celebrados na criatividade de Wheatley
que se desenvolve com base em cruzamentos culturais. as modos comemorativos
apropriados para esta muito distinta ecologia do pertencimento revelam-se nas
oposi~oes entre geografia e genealogia, entre terra e mar. Esta ultima possibilidadeI

,I
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aciona uma reversao parcial do mito segundo 0 qual a Britannia exercia 0 dominio
sobre as ondas. Podemos come<;ar a perceber a for<;a sublime do oceano e 0

impacto associado daqueles que fizeram seus lares temponmos sobre ele tal como
urn contrapoder que restringiu, regulou, inibiu e por vezes desafiou 0 exercicio da
soberania territorial. 32

Nao e de se surpreender que em sua busca para encontrar precedentes
hist6ricos que pudessem explicar 0 carater do idilio africano do qual ele fora raptado
por urn injusto trafico transnacional de came humana, Equiano tenha se voltado
uma vez mais para a sua Biblia. Num passo interessante, que tambem repudiava
as teorias baseadas na ideia de ra<;a daqueles que recorriam ahip6tese camita33

,

com base biblica, para apresentar a negritude como uma maldi<;ao e nela encontrar
justificativas para a escravidao, ele argumentou que os africanos nao eram
descendentes do filho amaldi<;oado de Noe, cujo castigo acarretara 0 que poderia
ser lido como uma legitima<;ao da escravidao, mas sim da uniao de Abraao com
Ketura. Esta afirrna<;ao ousada apoiou-se em cita<;6es de trabalhos academicos
de seu tempo. Ela se combina com outra afirrna<;ao recorrente em analises literarias
e politicas produzidas por africanos escravizados e seus descendentes. Para Equiano
haveria urn precedente hist6rico importante para as tradi<;6es e a conduta do povo
africano de cujo seio ele fora cruelmente arrancado:

... naD posso deixar de sugerir aqui 0 que ha tempos tern me impressionado !TIuito
intensamente, ista e, a forte analogia que, mesmo oeste esbo~o, imperfeito como
seja, parece prevalecer nas maneiras e nos costumes dos meus compatriotas e
agueles dos judeus antes que eles a1canc;assem a Terra Prometida, e particularmente
as Patriarcas, ao tempo em que eles ainda estavam naquele estado pastoral que e
descrito no Genese - uma analogia que por si 56 me induziria a pensar que urn povo
teria surgido do Dutro... Quanta adifereo\a de cor entre os africanos eboe e os
judeus modernos, naD me atrevo a explica-la. 34

32. Marcus Rediker, Between the Devil and the Deep Blue Sea: Merchant Seamen, Pirates and the
Anglo-American Maritime World, 1700-1750 (Cambridge University Press, 1987); Janice E.
Thomson, Mercenaries, Pirates, and Sovereigns (Princeton University Press, 1994); E. E. Rice,
org., The Sea and History (Sutton Publishing, 1996), em especial capitulo 5; N. A. M. Rodger,
"Sea Power and Empire: 1688-1793" em P. J. Marshall, erg., The Oxford History afthe British
Empire. Volume Two: The Eighteenth Century (Oxford, 1998).

33. Edith R. Sanders, ''The Hamitic Hypothesis; Its Origin and Functions in Time Perspective",
Joumal ofAfrican History, X, 4, pp.521-532.

34. Equiano, The Interesting Narrative, pp.38-40. Para uma discussao inovadora destas formula~6es

ver Adam Potkay, "Introduction" em Black Atlantic Writers ofthe Eighteenth Century.
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Esta "analogia" e evidencia de que a for~a da raciologia emergente havia
tocado a pr6pria consciencia modema de Equiano. Ela pode ser usada, por seu
tumo, para introduzir uma discussao da ideia da diaspora que, transcodificada de
suas fontes biblicas e divorciada, em geral, das tradi~5es judaicas, nas quais e
basicamente articulada, provou ser muito (itil aos pensadores negros ao longo de
sua luta para compreender a dinamica da identidade e do pertencimento constituida
entre os p610s da geografia e da genealogia. Para eles, a hist6ria judaica de urn
modo geral, e a ideia da diaspora em particular, eram meios apropriados para
ajustar 0 conflito entre os deveres emanados do lugar de moradia e aquelas
diferentes obriga~5es, tenta~5es, vieios e prazeres que pertenciam ao lugar de
estadia temporaria. A diaspora e uma ideia especialmente valiosa porque aponta
para urn sentido mais refinado e mais maleavel de cultura do que as no~5es

caracteristicas de enraizamento exemplificadas acima nas palavras do presidente
Mandela. Ela torna problematica a espacializa~ao da identidade e interrompe a
ontologiza~ao do lugar.

A DIAsPORA COMO UMA ECOLOGIA SOCIAL DE IDENTIFICA<;Ao

A ideia da diaspora oferece uma altemativa imediata it disciplina severa do
parentesco primordial e do pertencimento enraizado. Ela rejeita a no~ao popular
de na~5es naturais espontaneamente dotadas de uma consciencia de si pr6prias,
compostas meticulosamente por familias uniformes; ou seja, aqueles conjuntos
intercambiaveis de corpos ordenados que expressam e reproduzem culturas distintas
em absoluto, assim como pares heterossexuais formados com perfei~ao. Como
uma altemativa it metaffsica da "ra~a", da na~ao e da cultura delimitada e codificada
no corpo, a diaspora e urn conceito que problematiza a mecanica cultural e hist6rica
do pertencimento. Ela perturba 0 poder fundamental do territ6rio na defini~ao da
identidade ao quebrar a seqUencia simples de elos explanat6rios entre lugar,
localiza~ao e consciencia. Deste modo, ela destr6i a invoca~ao ingenua da mem6ria
comum como a base da particularidade, ao chamar a aten~ao para a dinamica
politica contingente da comemora~ao.

A antiga palavra diaspora adquiriu uma entona~ao moderna como resultado
de sua imprevista utilidade para os nacionalismos e imperialismos subaltemos de
fins do seculo XIX. Ela continua sendo urn elemento persistente nas reverbera~5es

continuas geradas pelos projetos politicos na Palestina dentre outros lugares. Se
ela puder ser despojada de suas associa~5es disciplinares, a diaspora pode oferecer
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sementes capazes de gerar frutos nas lutas para abarcar a socialidade de uma
nova fase, quando e provavel que 0 deslocamento, a fuga, 0 exilio e a migra~ao

for~ada se tomem fenamenos conbecidos e recorrentes, transformando os termos
necessarios a compreensao da identidade. Afastando-se da ambi~ao e da imodestia
totalizadora da palavra "global", a diaspora e urn termo que designa 0 que e extemo
a na~ao, contribuindo para a analise dos processos e formas interculturais e
transculturais. Ela identifica uma rede relacional, produzida de modo caracteristico
pela dispersao for~ada e pela saida as pressas e relutante. Nao e apenas uma
palavra de movimento, embora 0 movimento desesperado e deterrninado seja integral
a ela. Sob este signo, os fatores de impulsao sao uma influencia dominante. A
urgencia deles decorrente faz da diaspora mais do que urn sinanimo em yoga de
peregrina~ao ou nomadismo. Como as biografias de Equiano e Wheatley sugerem,
a propria vida esta em jogo na maneira como a palavra conota fuga apos a amea~a
de violencia em vez de experiencias de deslocamento decididas livremente.
Escravidao, pogroms, servidao, genocfdio e outros terrores inominaveis estiveram
todos presentes na constitui~ao de diasporas e na reprodu~ao da consciencia da
diaspora na qual se ajusta a identidade, menos na for~a eqiializante e pre-democratica
do territ6rio soberano e mais na dinamica social da lembran~a e da comemora~ao,

definidas por urn forte sentido dos perigos envolvidos no esquecimento da localiza~ao

da origem e do processo de uma dispersao plena de lagrimas.
o termo possibilita uma fissura historica e experiencial entre lugares de

residencia e lugares de pertencimento. Isto por sua vez estabelece uma oposi~ao

ainda mais profunda. Aconsciencia de afi1ia~ao a diaspora encontra-se em oposi~ao

as estruturas e formas de poder distintivamente modernas, direcionadas pela
complexidade institucional dos Estados-na~ao. A identifica~ao da diaspora existe
por fora e por vezes em oposi~ao as formas e codigos politicos da cidadania
moderna. 0 Estado-na~ao tern sido regularmente apresentado como 0 meio
institucional capaz de por urn ponto final na dispersao da diaspora. Em uma ponta
do circuito comunicativo, isto deve ser realizado por meio da assimila~ao daqueles
que estavam fora de lugar. Na outra ponta, consegue-se urn resultado semelhante
por meio da expectativa de seu retorno ao lugar de origem. 0 equilibrio fundamental
entre natureza e sociedade civil pode entao ser restabelecido. Em ambas op~oes,

e 0 Estado-na~ao que impoe urn fim abrupto a ordem espacial e temporal da vida
da diaspora. 0 anseio pela diaspora e a ambivalencia em tomo dela transformam
se em urn exilio simples e preciso uma vez que exista a possibilidade de uma facil
reconcilia~ao com 0 lugar de estadia ou 0 lugar de origem. Algumas entre as
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diversas versoes da conscH~ncia diasp6rica enfatizam a possibilidade e a
desejabilidade do retorno. Epossivel que reconhe,am au nao a dificuldade deste
gesto. Saber ate que ponto 0 retorno e acessivel ou desejado permite um momento
valioso de compara,ao em termos da tipologia e classificat;ao das hist6rias da
diaspora e de seus movimentos politicos.

A "diaspora" nao possui as associat;oes modernistas e cosmopolitas da
palavra "exilio", da qual tem sido bastante distinguida sobretudo nas hist6rias judaicas
onde 0 termo encontra-se mais profundamente imbricado.35 Devemos ter cuidado
para que 0 termo "hist6ria" retenha 0 seu status plural neste momenta porque a
diaspora teve varias ressonancias diferentes nas culturas judaicas dentro e fora da
Europa, tanto antes quanto depois da funda,ao do Estado de Israel.

A percep,ao de Equiano sobre uma afinidade entre judeus e negros esta
por tras do trabalho de muitos pensadores negros modernos do hemisferio ocidental
que ansiavam par adaptar a ideia da diaspora as suas circunstancias especificas
no periodo posterior a escravidao. Muitos deles desenvolveram esquemas
conceituais e programas politicos voltados para a afiliat;ao a diaspora (bem como
sua negat;ao) muito antes de terem encontrado um nome apropriado para a 16gica
politica e emocional especial que governava essas operat;oes. 0 trabalho de Edward
Wilmot Blyden no final do seculo XIX representa outro lugar importante de uma
transferencia intercultural similar. Blyden era urn "retornado" a Africa das Indias
Ocidentais Holandesas vindo dos Estados Unidos. Ele discorreu sobre 0 seu pr6prio
envolvimento redentor com 0 Estado-nat;ao livre da Liberia e seus dispositivos
educacionais, de acordo com as linhas sugeridas por uma interpretat;ao da hist6ria
e da cultura judaicas moldada por uma rela,ao intelectual e pessoal com os judeus
e 0 judaismo. Em 1898, impressionado por aquilo que descreveu como "esse
rnovimento maravilhoso chamado sionismo", ele tentou chamar a aten,ao de "judeus
pensantes e ilustrados para 0 grande continente da Africa - nao apenas para suas
extremidades ao norte e ao sui, mas para a sua vasta area intertropical",
fundamentado na not;ao de que la eles encontrariam "aspirat;oes religiosas e
espirituais pr6xirnas as suas proprias".36

,

I: 35.

36.

I
I

l

Elliot P. Skinner, "The Dialectic between Diasporas and Homelands", em Joseph E. Harris, arg.,
Global Dimensions of the African Diaspora (Howard University Press, 1982).
Edward Wilmot Blyden, On the Jewish Question (Lionel Hart and Co" 1898), p.23.
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Ao considerarmos anterionnente 0 poder das raizes e do enraizamento como
base da identidade, deparamo-nos com invoca~oes de organicidade que forjaram
uma conexao incomoda entre os dominios conflitantes da natureza e da cultura.
Elas fizeram com que a na~ao e a cidadania parecessem ser fenomenos naturais
em vez de sociais - como que expressoes espontaneas de uma distin~ao palpavel
numa harmonia interna profunda entre 0 povo e seus lugares de moradia. A diaspora
e urn meio apropriado para se reavaliar a ideia de uma identidade essencial e
absoluta precisamente porque ela e incompativel com esse tipo de pensamento
nacionalista e raciol6gico. Esta palavra esta intimamente associada it ideia de
semente para disseminar. Esta heran~a etimol6gica e urn legado incerto e uma
ben~ao imprecisa. Ela nos pede para que tentemos avaliar a importancia do processo
de dispersao em oposi~ao it suposta uniformidade daquilo que tern se dispersado.
A diaspora impoe tensoes importantes entre 0 aqui e 0 agora, 0 antes e 0 depois.
entre a semente dentro do saco, do pacote, do bolso e a semente que se espalholl
no chao, no fruto ou no corpo. Ao chamar a aten~ao tanto para a similaridade no
interior da diferencia~ao, quanta para a diferencia~ao no interior da similaridade.
a diaspora causa transtornos it sugestao que a identidade cultural e politica possa
ser entendida atraves da analogia das ervilhas indistinguiveis alojadas nas vagens
protetoras do parentesco pr6ximo e do ser de uma sllbespecie. Epossivel imaginal'
que urn sentido mais complexo e ecologicamente sofisticado de intera~ao entre
organismos e meio-ambientes pode se tornar urn recurso para se pensar criticamente
sobre a identidade?

Imagine-se urn cemirio em que sementes similares - mas naG exatamente
identicas - se enraizam em diferentes lugares. Plantas da mesma especie raramente
sao absolutamente indistinguiveis. A natureza nem sempre produz clones
intercambiaveis. Solos, nutrientes, predadores, pragas e poliniza~ao variam
juntamente com 0 clima imprevisivel. As esta~oes mudam. Tambem mudam os
climas, que podem ser definidos com base em diversas escalas: micro, macro. bem
como mezzo. A diaspora fornece pistas e indicios valiosos para a elabora~ao de
uma ecologia social de identidade e identifica~ao cultural que nos leva para muito
alem do dualismo inflexivel da genealogia e da geografia. A pressao para se associar.
assim como a vontade de lembrar ou de esquecer, pode variar de acordo corn
mudan<;as na atmosfera econ6mica e polftica. Ao contnirio das mares, 0 cl ima naG

pode ser previsto corn precisao. Em suma, 0 trabalho requerido para descobrir as
origens emais dificil ern alguns lugares e em alguns momentos.
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Se pudermos adotar esta postura analitica mais diffcil, 0 celebrado "efeito
borboleta" - quando for~as pequenas, quase insignificantes, podem em desafio as
expectativas convencionais precipitar mudan~as maiores e imprevisiveis em outros
lugares - toma-se um acontecimento comum. A propaga~ao perfeita de estilos e
habitos culturais foi considerada radicalmente contingente no momenta em que a
geografia e a genealogia come~aram a incomodar uma a outra. Somos levados
rumo aos limites conflituosos da "ra~a", da etnicidade e da cultura. Quando uma
diaspora responde a um Estado-na~ao, inicia-se um conflito entre aqueles que
concordam que sao mais ou menos 0 que foram antes, mas que nao conseguem
concordar quanto a se () mais ou 0 menos deve ter primazia nas avalia~6es hist6ricas
e politicas contemporaneas.

o momenta reprodutivo da diaspora suscita ainda outras quest6es incomodas.
Em uma discussao sobre algumas abordagens recentes da ideia de diaspora e sua
rela~ao com 0 masculinismo,37 Stefan Helmreich identificou os processos de
reprodu~ao e transmissao cultural para os quais a diaspora chama a aten~ao como
sendo radicalmente definidos por genero. Ele enfatiza a rela~ao etimol6gica intima
entre a palavra diaspora e a palavra esperma como se 0 seu elo comum a palavra
grega que significa semear e espalhar ainda corrompesse por dentro a aplica~ao

contemporanea do conceito. Esta explica~ao pode ser testada e contextualizada
ao introduzirmos um outro termo familiar, a palavra esp6rio: 0 vetor unicelular da
reprodu~ao supostamente "assexuada"." Poderia esta conexao altemativa, isenta
de genero, complicar a no~ao de que a diaspora se inscreve como um tropo
masculinista e que, portanto, nao pode se livrar do pantano do androcentrismo,
onde tem sido abrigada por nacionalismos modemos e pelas concep~6es religiosas
de particularidade etnica, as quais coexistem festivamente com aqueles? Embora
ainda seja contestada, a diaspora coloca-se a disposi~ao da critica as sensibilidades
politicas absolutistas, principalmente aquelas que se articulam em tomo dos temas
da na~ao, da "ra~a" e da etnicidade. Parece ser de uma severidade indevida sugerir
que ela esteja mais profundamente contaminada pelas toxinas da domina~ao

masculina do que outros termos heuristicos do vocabulario emergente da teoria
critica transcultural. Nao ha motivo para que a descendencia atraves da linhagem

37. Stefan Helmreich, "Kinship, Nation, and Paul Gilroy's Concept of Diaspam", Diaspora 2, 2
(1993), pp.243-249.

38. Landa Scheibinger, Natllre sBody (Beacon Press, 1993).
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masculina seja privilegiada em rela~ao a dissidencia atraves do principio
rizom6rfico.39 A diaspora pode ser usada para invocar a ambos.

Quando a separa~ao, 0 tempo e a distancia em rela~ao ao ponto de origem,
ou ao centro de soberania, complicam 0 simbolismo da reprodu~ao etnica e nacional,
as inquieta~6es quanto as fronteiras e aos limites da similitude podem levar as
pessoas a buscar seguran~a na santidade da diferen~a incorporada. Os novos
racismos que codificam a biologia em termos culturais tern sido amalgamados com
variantes ainda mais recentes, que recrutam 0 corpo para urn servi~o disciplinar e
codificam a particularidade cultural de acordo com uma compreensao das priiticas
e atributos culturais determinados pelos genes. As diferen~as de genero se tornam
extremamente importantes na atividade de constru~ao da na~ao por serem urn
sinal de uma hierarquia natural irresistfvel que esta no centro da vida civica. As
for~as fmpias da biopolftica nacionalista intersectam com os corpos das mulheres,
encarregadas da reprodu~ao da diferen~a etnica absoluta e da continua~ao das
linhagens de sangue. A integridade da na~ao se torna a integridade da sua
masculinidade. De fato, ela s6 pode ser uma na~ao se a versao correta da hierarquia
de genero tiver sido estabelecida e reproduzida. A familia e 0 principal instrumento
desta opera~ao. Ela conecta homens e mulheres, meninos e meninas a coletividade
mais ampla segundo a qual eles devem se orientar se quiserem conseguir uma
patria. 0 ministro Louis Farrakhan da Na~ao do Isla exemplificou 0 poder persistente
deste tipo de pensamento sobre a na~ao e 0 genero em sua descri~ao da passeata
de homens afro-americanos a Washington em 1995. Ele considerou aquele evento
como urn ato de guerra em que se poderia aferir a condi~ao de sua masculinidade
nacional alternativa:

Nenhuma na~ao ganha qualquer respeito se voce vai aguerra e coloca suas mulheres
nas trincheiras, enquanto as homens ficam em casa cozinhando. Tocla na~ao que
vai aguerra e urn teste afibm da masculinidade daquela na~ao. E, de fato, if a
Washington para exigir justi~a para 0 nosso povo ecomo if aguerra. 40

39. "Ser rizom6rfico e produzir estemas e filamentos que parecem ser rafzes OU, melhor ainda,
coneetar com eles atraves da penetra~ao do troneo, mas calaca-los para novos usos. Estamos
cansados das arvores. Devemos parar de acreditar em arvores, raizes e radiculas. Elas ja nos
fizeram sofrer demais. Toda a cultura arborescente esta nelas fundada, da biologia alingtifstica".
Gilles Deleuze e Felix Guattari, "Rhizome", emA Thollsand Plateaus (University of Minnesota
Press, 1988), p. t 5.

40. Louis Farrakhan, "A Call to March", Emerge, vol. 7, no.l (outubro 1995), p.66.
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Se a na<;ao moderna deve ser preparada para a guerra, reproduzir os cidadaos
soldados do futuro nao e urn processo que possa ser deixado ao acaso ou as
fantasias. Mais uma vez, 0 ambiente institucional preferencial para esta atividade
disciplinar e gerencial e a familia. A familia e entendida como nada mais do que 0

tijolo essencial da constru~ao e eleva~ao da na~ao. Esta narrativa de constru~ao

da na~ao nos leva ate 0 fascismo e seus mitos distintivos de renascimento ap6s
periodos de fraqueza e decadencia.41 A dh\spora desafia esta narrativa ao valorizar
os parentescos sub e supranacionais, abrindo espa~o para uma rela~ao mais
ambivalente em rela~ao aos campos nacionais.

Estas tendencias nao-nacionais impulsionaram outros efeitos desestabi
lizadores e subversivos. Eles se ampliam quando se acrescenta 0 conceito de
diaspora em relatos anti-essencialistas de forma~ao de identidade como urn processo,
empregando-o para desencadear uma mudan~a decisiva de orienta~ao distanciada
das identidades primordiais estabelecidas alternativamente pela natureza e pela
cultura. Em vez disso, ao adotar a diaspora, as teorias de identidade voltam-se
para a contingencia, a indetermina~ao e 0 conflito. Com a ideia de valorizar a
diaspora acima da unanimidade coerciva da na~ao, 0 conceito se torna explicitamente
anti-nacional. Esta mudan~a liga-se a transforma~ao da ideia unidirecional e corrente
da diaspora como uma forma de dispersao catastr6fica, porem, simples, dotada de
urn momento original identificavel e reversivel - 0 local do trauma - num sentido
bern mais complexo. A diaspora pode ser usada para instaurar com urgencia urn
modelo "ca6tico" no qual pontos de atra~ao estranhos e mutantes sao os unicos
aspectos visiveis de uma fragil estabilidade em meio a turbuIencia social e cultural.

A importancia destes n6dulos e mal compreendida se forem identificados
como fenomenos locais fixos. Eles aparecem de modo imprevisto e quando a
diaspora se torna urn conceito, a teia ou a rede que eles nos deixam perceber pode
demarcar novos entendimentos do eu, da similitude e da solidariedade. Entretanto,
nao sao estagios sucessivos de urn relato geneal6gico de rela~oes de parentesco 
equivalentes aos galhos de uma unica more de familia. Urn nao gera 0 outro
numa seqiiencia confortadora de teleologia etnica; nem sao tampouco pontos de
parada, numa jornada linear rumo a destina~ao que uma identidade completa possa
representar. Eles sugerem urn modo diferente de conexao das formas de atua~ao

micropolftica praticadas em culturas e em movimentos de resistencia e

41. Roger Griffin, The Natllre ofFascism (Routledge, 1993).

Ir_~157L-c------- -----'--- -'-



ENTRE CAMPOS •• Na~iies, Culluras e 0 Fascinio da Ra~a

transfonna~ao, bern como em outros processos politicos, visiveis em uma escala
maior e diferente. Sua pluralidade e regionalismo valorizam algo mais do que uma
condi~ao prolongada de Iuto social em rela~ao as ruptUfaS de exflio, perda,
brutalidade, estresse e separa~ao for~ada. Eles acentuam uma disposi~ao mais
indeterrninada e, como alguns diriam, modemista, na qual a aliena~ao natal e 0

estranhamento cultural podem instigar a reflexao e criar prazer bern como causar
uma ansiedade sobre a coerencia da na~ao e a estabilidade do seu cerne etnico
imagimirio. Formas contrastantes de a~ao politica emergiram para criar novas
possibilidades e novos prazeres, quando as pessoas dispersadas reconhecem os
efeitos do deslocamento espacial na transfonna~ao da questao da origem em algo
problematico. Essas pessoas podem vir a aceitar a possibilidade de que nao sao
mais 0 que ja foram urn dia, nao sendo possivel, portanto, voltar as fitas da sua
hist6ria cultural. A ideia da diaspora estimula a teoria critica a proceder com rigor,
porem de maneira cautelosa, a fim de nao privilegiar 0 Estado-na~ao moderno e
sua ordem institucional em detrimento dos padroes subnacionais e supranacionais
de poder, comunica~ao e conflito que eles se esfor~am por disciplinar, regular e
governar. 0 pr6prio conceito de espa~o e transfonnado quando e visto em tertnos
do circuito ex-centrico comunicativo que capacitou as popula~oes dispersas a
dialogarem, interagirem e, em tempos mais recentes, ate mesmo sincronizarem
elementos significativos de suas vidas sociais e culturais.

Aquilo que 0 escritor afro,americano Leroi Jones chamou anteriormente de
"0 mesmo mutante"42 acena com urn tema valioso com 0 qual se pode acrescentar
algo a ideia da diaspora. Nem 0 essencialismo mecanicista que e por demais
fastidioso para reconhecer a possibilidade de diferen~a no interior da similitude.
nem a alternativa pregui~osa que anima urn tipo supostamente estrategico de
essencialismo podem fornecer as chaves do funcionamento desordenado das
identidades da diaspora. Estas sao fonnas culturais criolizadas, sincretizadas.
hibridizadas e cronicamente impuras, sobretudo se ja tiverem estado alguma vez
eruaizadas na cumplicidade do terror racionalizado e da razao racializada. Este
mesmo mutante nao e urn tipo de essencia invariavel que acaba encerrada em
seguida em uma aparencia externa que esta sempre a mudar de fonna e com a
qual e eventualmente associada. Nao e 0 sinal de urn interior integral ininterrupto,
protegido por uma casca camuflada. Esta expressao nomeia 0 problema da politica

42. Leroi Jones, Black Mllsic (Quill, 1967), pp. 180-211.
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da diaspora e da poetica da diaspora. a mesmo esta presente, mas de que maneira
podemos imagina-lo como alguma outra coisa que nao seja uma essencia que gera
o meramente acidental? A itera~ao e a chave deste processo. a mesmo e retido
sem precisar ser reificado. Ele e permanentemente reprocessado. Ele e mantido
e modificado naquilo que se toma uma tradi~ao decididamente nao tradicional, pois
nao se trata de tradi~ao como uma repeti~ao fechada ou simples. Sempre promiscua,
a diaspora e a politica de comemora~ao definida por ela nos desafiam a apreender
formas mutaveis que podem redefinir a ideia de cultura atraves de uma reconcilia~ao

corn 0 movimento e corn a varia~ao complexa e dinamica.
as afiliados atuais da tradi~ao que conta com Equiano e Wheatley como

ancestrais imaginarios encontram-se ern urn circuito economico, cultural e politico
muito diferente - uma diaspora diferente - ern rela~ao aquela encontrada por
seus predecessores. Seres humanos vivos ja nao sao mais uma mercadoria e a
dispersao dos negros ocorreu ainda corn mais intensidade na Europa, onde os
elementos do processo de dissemina~ao repetiram-se outra vez com a chegada
de povos caribenhos e outros grupos de ex-colonos no periodo pos-1945. Varias
gera~iies de negros tern nascido na Europa e sua identifica~ao corn 0 continente
africano tornou-se ainda mais atenuada e remota, sobretudo apos 0 fim das guerras
anti-coloniais. E dificil manter tanto a memoria da escravidao quanto uma
disposi~ao para corn a identidade que deriva de origens africanas, uma vez que a
ruptura causada pela migra~ao intervem e encena seus proprios testes de
pertencimento. No entanto, a no~ao de uma distintiva identidade africana derivada
nao definhou e os frotas morais e politicos da vida negra no hemisferio ocidental
tern se espalhado sistematicamente entre urn numero cada vez maior de pessoas
ern diferentes areas.

as musicos, dan~arinos e artistas negros do Novo Mundo difundiram estas
reflexiies, estilos e prazeres atraves dos recursos institucionais das industrias
culturais colonizadas e caplUradas por eles. Essas midias, principalmente a grava~ao
de som, tern sido apropriadas as vezes corn propositos subversivos de protesto e
afirma~ao. as codigos vernaculares e as culturas expressivas constitufdas a partir
daquele novo come~o de vida decorrente da escravidao racial reapareceram no
centro de urn fenomeno global que tern ern geral ido alem de no~iies inocentes de
mero entretenimento - tal como a complexa poesia de Wheatley 0 fez muito tempo
atras. a que se entende de forma erronea como sendo simples mercadorias culturais
tern servido para transmitir uma poderosa observa~ao etica e politica sobre direitos,
justi~a e democracia que enuncia, mas tambem transcende a crftica da tipologia
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racial modema e as ideologias de supremacia branca. A historia viva dos negros do

Novo Mundo dotou esta expressiva tradi~ao de flexibilidade e durabilidade.

Bob Marley, cujas grava~oes continuam vendendo pelo mundo todo, passada
mais de uma decada desde a sua marte, permite aqui urn exemplo final apropriado.

Sua presen~aduradoura na cultura popular globalizada e urn alerta importante do

poder das tecnologias que embasam a cultura de simula~ao. Esses mesmos recursos

tecnologicos subjugaram as limites da natureza, dotando Marley de uma vida virtual

apos a morte na qual sua popularidade pode continuar a crescer sem estar presa a

qualquer residuo politico embara~oso que a possa tamar uma figura amea~adora

ou atemorizante. Mas ha alga mais em termos desta popularidade mundial do quc

uma imortalidade baseada em videos engenhosos e uma reconstru~aoevidente da

imagem de Bob Marley, despida da maior parte de seu etiopianismo militante ~

mais urn povo eleito e outra terra prometida para se juntar aqueles ja examinados

acima.
A vida e a trabalho de Bob abrem-se ao estudo da identidade da diaspora

pos-modema. Eles nos ajudam a perceber a funcionamento daqueles circuitos

culturais complexos que transformaram urn padrao de dispersao simples e

unidirecional em uma rede de teias constituida atraves de multiplos pontos de
interse~ao. A sua performance historica na cerimonia de independencia do

Zimbabue, em 1980, simbolizou 0 religamento parcial com as origens africanas que

permeia a anseio da diaspora. Assim como muitos outros, ele tambem nao foi para

a Africa para construir 0 seu lar. Em vez disso, ele optou por urn comprometimento
cosmopolita mais diffcil e uma forma diferente de solidariedade e de identifica~ao

que nao requeria a sua presen~a ffsica naquele continente, tal como muitos outros

pan-africanistas proeminentes a fizeram antes e desde entao.

o triunfo de Bob marca nao apenas a come~o daquilo que passou a ser
conhecido como "world music" au "world beat", uma categoria de marketing

de importiincia crescente que ajuda a situar a transforma~ao e a possivel fim de

uma cultura jovem guiada pela musica. Sua musica foi construida a partir do poder
aparentemente universal de uma linguagem poetica e politica que se difundiu a

partir de suas raizes para encontrar novos publicos sequiosos de suas reflexoes.

Bob tomou-se, de fato, uma figura planetaria. Sua musica foi pirateada na Europa

Oriental e acabou entremeada com a anseio par liberdade e direitos em toda a
Africa, no Pacifico e na America Latina. Apreendida na forma de mercadoria,

sua musica viajoll e encontrou novas publicos, assim como aconteceu com sua

banda. Entre 1976 e 1980, eles atravessaram 0 planeta, apresentando-se nos Estados
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Vnidos, Canada, Reino Vnido, Fran~a, Italia, Alemanha, Espanha, Escandinavia,
Irlanda, Holanda, Belgica, Sui~a, Japao, Australia, Nova Zelandia, Costa do Marfim
e Gahao. Vendas enormes tambern foram registradas em mercados onde a banda
nao se apresentou, sobretudo no Brasil, Senegal, Gana, Nigeria, Taiwan e Filipinas.

A estatura global de Marley teve por base 0 trabalho arduo e exigente dos
circuitos transcontinentais, assim como as qualidades poeticas investidas na
linguagem do sofrimento e da modera~ao que ele tomou universal. Em conclusao,
sua imagem transnacional e urn convite para mais uma rodada de reflexoes sobre
o status da identidade e as escalas conflitantes em que a similaridade, a subjetividade
e a solidariedade podem ser imaginadas. Conectar-se com ele atraves das teias da
cullura popular planetaria pode ser pensado como urn estagio adicional na evolu~ao

nao-progressiva da diaspora na era digital. Reconhecer isto significa que a
investiga~ao deve tirar 0 foco das no~oes de identidade fixa - que como ja
constatamos estao estropiadas - para centra-Io nos processos de identifica~ao.

As pessoas conectam a si mesmas e suas esperan~as a figura de Bob Marley
como homem,jamaicano, caribenho, africano ou urn artista pan-africano? Ele seria,
de alguma maneira, todas as altemativas acima e, mais do que isso, uma voz rebelde
do mundo pobre e subdesenvolvido que se fez audivel no ceme da vida social e
economica superdesenvolvida chamada por ele de Babilonia? Em que nivel de
analise cultural podemos entender sua reconcilia~ao de tecnologias modemas e
p6s-modemas com for~as misticas anti-modemas? Como podemos combinar seu
trabalho enquanto urn intelectual, urn pensador, com sua imagem de figura primitiva,
hipermasculina: urn selvagem nem tao born, encoberto pela fuma~a de ganga
[maconha]? Estamos preparados agora, tantos anos ap6s sua morte e mitifica~ao,

para deixar de lado as novas formas de interpreta~ao evidentemente promovidas
sob a constela~ao de seu estrelato e ve-Io como uma figura mundial, cuja carreira
atravessou continentes e cuja poslUra politica revolucionana ganhou adeptos devido
asua capacidade de imaginar 0 fim do capitalismo do mesmo jeito que imaginava
o fim do mundo?

Na imagem de Bob Marley, hi algo mais do que a domestica~ao do outro e
a acomoda~ao do terceiromundismo insubordinado ao mulliculturalismo de
corpora~oes. Algo perdura mesmo quando descartamos a apresenta~ao da
diferen~a como espetaculo e como poderoso mecanismo de marketing nos neg6cios
globais de venda de discos, fitas, CDs, videos e mercadorias associadas. Por maior
que seja 0 talento de Bob, as inova~oes formais da sua musica devem oeupar urn
segundo lugar em rela~ao a sua importancia como 0 lugar de uma revolu~iio na
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estrutura dos mercados globais para estas mercadorias culturais. 0 glamour do
primitivo foi acionado para animar sua imagem e aumentar 0 poder de sedw;ao da
sua musica. Essa magica moderna exigia que Bob fosse purificado, simplificado,
nacionalizado e particularizado. Uma aura de autenticidade foi manufaturada nao
para validar suas aspira~6es politicas ou status de rebelde, mas para investir sua
musica de uma aura de transgressao cuidadosamente calculada que ainda a faz
vendavel e atraente em todo 0 planeta. A alteridade foi invocada e funciona de
modo a aumentar 0 vacuo entre a sua memoria e suas remotas audiencias de tipo
"crossover" [para alem da linha de cor], alem de administrar este vazio
experimental de modo que os prazeres de consumir a ele e ao seu trabalho sejam
de alguma maneira ampliados.

Foi so recentemente que a figura ate entao ignorada do pai branco de Bob
foi trazida atona, acenada como a chave para se interpretar as realiza~6es de seu
filho e compreender a motiva~ao patologica para 0 sucesso que 0 tirau de
Trenchtown. Nesse sentido, ja terminou a fase em que Bob foi representado como
exotico e perigoso. Podemos observar urn Bob Marley prodigo, benigno e quase
infantil sendo trazido de volta para 0 seio de sua familia empresaria!. Pode-se
reconhecer tudo isso. Mas a utopia obstinada projetada atraves da musica e da
imagina~ao anti-colonial de Bob Marley permanece como algo que nao e delimitado
por urn involucro etnico proibitivo, ou por urn "alerta de saude" racial em que os
encontros com a alteridade apresentam-se como perigosos ao bern estar de alguem
com sua propria identidade singular. A musica e a competencia com os instrumentos
precisam ser aprendidas e praticadas antes que possam se tornar meios convincentes
de comunica~ao, Isto deveria restringir 0 seu papel como signos de particularidade
autentica e absoluta. Eposslvel que na imagem maculada, mas ainda assim poderosa
do estrelato global de Bob Marley, possamos discernir 0 poder da identidade baseada
nao numa similaridade mesquinha e pressuposta, mas na vontade, inclina~ao.

disposi~ao e afinidade. 0 poder translocal de sua voz dissidente invoca estas
possibilidades e urn parentesco escolhido e reconhecidamente polftico que e ainda
mais precioso devido a sua distancia das suposi~6es mutiladoras da sol idariedadc
automatica fundada em vinculos de sangue ou de terra.
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FASCISMO, CORPORIFICA~AoE

CONSERVADORISMO REVOLUCIONA.RIO

o que proponho enada menos que a liberta~ao

do homem de cor em rela~ao a ele mesmo.
Caminbaremos muito lentamente porque ha dois campos:
o branco e 0 negro.

FRANTZ FANON
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HITLER VESTIA CAQUI: ICONES,

PROPAGANDA E POLlTICA ESTETICA

A nao ana.1ise do fascismo eurn dos fatos polfticos importantes dos ultimos trinta
aoos. Isto pennite que 0 fascismo seja usado como urn significante flutuante, cuja
fun~ao eessencialmente aquela da denuncia.

MICHEL FOUCAULT

... ecerto que epreciso estudar 0 papel do esporte... 0 esporte eambiguo. Por urn lado,
ele pode ter urn efeito anti-barbara e anti-sadico por meio dojogojusto, urn espfrito de
cortesia, e de considera~ao pelo fraco. Por Dutro Iado, em muitas de suas variedades
e pniticas, ele pode promover a agressao, a brutalidade e 0 sadismo, sobretudo em
pessoas que naa se exp5em aD esfon;o e adisciplina requeridas pelos esportes, mas
em vez disso apenas assistem: sao aqueles que em geral gritarn das arquibancadas.

ADORNO

o SONHO moderno de organizar a comunidade nacional ern urn campo
fortificado, disciplinado por meio de regras marciais e armado contra as investidas
de outras unidades expansionistas semelhantes, foi apenas urn possivel cemirio
latente na forma~ao e na consolida~ao do Estado-na~ao burgues. A hist6ria de
lutas em torno da extensao e do status da "ra~a" e de sua rela~ao corn as ideias
de na~ao e de cultura nas quais ela acabou enredada nao pode se permitir minimizar
o impacto de for~as compensat6rias menos militaristas. Muitos dos efeitos iliberais,

II injustos e brutais da hierarquiaracial tern sido identificados e denunciados. Everdade
que as opinioes audfveis de uma minoria apresentaram de maneira intermitente a
democracia moderna como incompativel corn as acep~oes rigidas da raciologia,
mas aquelas for~as, ern especial nos perfodos imperial e colonial, nem sempre
foram persuasivas, para nao dizer, vitoriosas.!

I'
I~'II! 1. Douglas A. Lorimer, Colour, Class and the Victorians: English Attitudes to the Negro in the Mid-
I. Nineteenth Century (Leicester University Press, 1978), em especial capftulos 7 e 9.
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Vimos que as melhores inten~oes cosmopolitas vindas de uma posi~iio

iluminista podiam ser solapadas quando confrontadas com a diferen~a racial
aparentemente imutavel. Elas se encontravam comprometidas devido aambigtiidade
e ao conflito com rela~iio aos limites que definiriam a humanidade, sendo derrotadas
em geral pelo pensamento defensor da supremacia branca, 0 que levou a maioria
das versoes iluministas da raziio a se tornar cumplice ativa do projeto politico
voltado para a classifica~iio do mundo com base na "ra~a" e para a leitura do
movimento da hist6ria atraves de categorias racializadas.' Aliada a um fraco sentido
de unidade da vida humana, esta combina~ao seria um legado dubio dos sucessores
liberais e socialistas do Iluminismo. De fato, poderiamos dizer que foi somente
com a derrota dos nazistas e de seus aliados em meados do seculo XX que a
raciologia inteiramente respeilavel do periodo anterior foi empurrada em termos
sumarios para fora dos limites da aceitabilidade. Antes disso, mesmo vozes
dissidentes da ma administra~iio imperial e do expansionismo colonial tinham de
arrolar as mesmas ideias antropol6gicas de "ra~a", na~ao e cultura que haviam
aclamado 0 poder imperial, dirigindo-as para fins mais eqiiitativos em oposi~ao a
l6gica mesma do seu entrela~amento enganos03

E verdade que a opera~ao necessariamente desordenada dos sistemas
imperiais existentes subverteu a icteia de na~oes como unidades fechadas e
racializadas, integradas pelas suas culluras imaculadas especfficas. Esta imagem
da na~iio, e por implica~iio, de suas extensoes coloniais, foi projetada de inicio por
figuras como Ernst Renan e Matthew Arnold. Sua elabora~ao numa ciencia racial
desenvolvida deve-se a Houston Stewart Chamberlain e seus pares proto-fascistas.
A persistente recusa da vida colonial em se conforrnar com 0 meticuloso padrao
prescrito tem sido confirrnada por numerosos estudos sobre a sexualidade e 0

imperio que revelam os malogros transgressivos tanto do colonizador como do
colonizado em respeitar as obriga~oes limitativas impostas sobre a sua conduta
pelas constri~oes do pensamento de ra~a4 Mesmo nos casos em que um forte

2. Leon Poliakov, The Aryan Myth: A History ofRacist and Nationalist Ideas in Ewvpe, tradu<;ao de
Edmund Howard (Chatta and Windus, 1974); Ivan Hannaford, Race: The History ofof/Idea ill the
West (Johns Hopkins, 1996); Eric Voegelin, ''The Growth of the Race Idea", Review ofPolitics
(julho de 1940), pp. 283-317; Peter Hulme, "The Hidden Hand of Nature", in The Enlightenment
and its Shadows, org. Hulme e L. lordanova (Routledge, 1991).

3. George W. Stocking, Jr., arg., Volksgeisl as Method and Ethic (Wisconsin University Press, 1996).
4. Ronald Hyam, Empire and Sexuality: The British Experience (University of Manchester Press,

1990); K. Ballhatchet, Race, Sex and Class under the Raj (Weidenfeld and Nicholson, 1980);
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sentimento de diferen~as culturais nao substituiu inteiramente os argumentos
biol6gicos enquanto a chave-explicativa para se compreender a sorte das recentes
na~6es imperiais racializadas, a degenera~ao como resultado seja dos climas t6rridos,
seja de uma superexposi~ao a fascinante diferen~a nativa, colocava em constante
risco a particularidade europeia e suas capacidades reprodutivas. De volta ao lar,
na outra ponta de uma corrente cultural cada vez mais ordenada e substancial, a
noc;ao de uma missao imperial fomecia a medida mais significativa para se avaliar
a integridade da nac;ao.

Para que esses poderosos, porem precarios sistemas planetarios perdurassem,
eles precisavam investir na institucionalizac;ao, codificac;ao e purificac;ao de suas
culturas nacionais expandidas em termos imperiais. Os arquitetos e administradores
desse processo sentiam que a estabilidade e a continuidade dependiam da transmissao
organizada dos motivos, habitos e mentalidades culturais-chave para colonizadores
distantes, e para um novo piiblico dentro do pais que desenvolveria uma relac;ao
com 0 projeto imperial como apoiadores e como colonizadores em potencial, e, e
claro, para uma proporc;ao limitada, mas significativa de colonizados a quem era
preciso permitir um pe nas operac;6es de acordos manifestamente brutais e
exploradores. 0 lugar de literaturas imaginativas nesse projeto educacional e
governamental abrangente recebeu recentemente urn tratamento extensivo e mesmo
desproporcional. 5 Tem-se dado uma atenc;ao menos substancial as maneiras
intencionais menos 6bvias com que a cultura material e os desenvolvimentos
tecnol6gicos de fins do seculo XIX - novos objetos, mercadorias, dispositivos e
procedimentos, incluindo-se cart6es postais, pacotes de cigarros, a revoluc;ao na
impressao e empacotamento em cores a baixo custo - propiciaram novas e
estimulantes oportunidades comunicativas e velculos culturais para uma
fantasmagoria imperial.6

Fernando Henriques, Children ofCaliban (Seeker, 1974); Ann Laura Stoler, "Carnal Knowledge
and Imperial Power: Gender, Race and Morality in Colonial Asia", in Micaela di Leonardo, org.,
Gender at the Crossroads of Knowledge (University of California Press, 1991); Christopher
Lane, The Ruling Passion (Duke University Press, 1995): Anton Gill, Ruling Passions (BBe
Books, 1995).

5. 0 trabalho marcante e influente de Edward Said abriu espa~o para uma selie de imitw;oes inferiores
em que areflexao critica naD se faz acompanhar de sensibilidades eticas e politicas fundamentadas.

6. Annie Combes, The Reinvention ofAfrica (Yale University Press, 1994); James R. Ryan, Picturing
the Empire: Photography and the Visualization ofthe British Empire (Reaktion Books, 1997).
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Entre essas oportnnidades havia uma cultura visual muito rica que dissentinou
em larga escala urn conjunto de imagens militaristas e patri6ticas do imperio e da
colonia, celebrando e criando urn estimulante mundo de signos em que a diferen9a
racial era fundamental em termos absolutos7 Enquanto a fotografia representava
urn papel especial na consolida9ao e populariza9ao da antropologia ffsica de ra9a,
nao seria exagero afirmar que pelo menos na Gra-Bretanha tomou-se impossivel
comprar uma caixa de cha, a9ucar, sabonete ou biscoitos sem se deparar com
manifesta90es pequenas, porem potentes, de urn glorificado ideal imperial. As
sementes do que se tomaria depois a ciencia da propaganda, uma inova9ao
comunicativa que floresceu durante a guerra de 1914-1918, foram plantadas ja
neste momento. Do mesmo modo, e muito significativo que a orienta9ao sistematica
e a manipula9ao da opiniao publica britanica sobre os prazeres da aventura imperial
tenham feito uma contribui9ao tao vasta it aceita9ao politica popular de "ra9a" e
na9ao. Urn novo conjunto de rela90es de classe e de status foi entao costurado de
acordo com as especifica90es do sistema imperial. No empacotamento de chocolate
e de cha, em museus, livros didaticos, mapas, shows de lantema magica, exposi90es,
revistas e outros tipos de literatura ligeira, 0 patriotismo e 0 nacionalismo imperial
eram deliberadamente manipulados em moldes sedutores e estimulantes.8

Esta fantasmagoria imperial apoiava-se na linguagem e na l6gica da raciologia
em suas encarna90es p6s-darwinianas.' Ela era defendida e energizada pela
emergencia de novos generos e formas populares, muitos dos quais voltavam-se
para a vida militar das colonias. Na Inglaterra, a voz vernacular de Rudyard Kipling
com suas "baladas de caserna" e "can90es de servi90" ainda e urn forte lembrete lO

de que na Africa e na India urn proletariado aquiescente, porem nem sempre

7. John M. MacKenzie, Propaganda and Empire (University of Manchester Press, 1984); J. W. M.
Hitchberger, Images a/the Ann)': The Military in BritishAl1, 1815-1914 (University ofManchester
Press, 1988).

8. Sophie D. Cae e Michael D. Cae, The True Hist01)'ojChocolare (Thames and Hudson, 1996), p. 244.
9. Greta Jones, Social Danvinism and English Thought: The Interaction between Biological and

Social Theory (Harvester Press, 1980).
10. Rudyard Kipling, The Seven Seas (Methuen, 1897). Estes padroes nao se confinam a Gra

Bretanha. as romances alemaes que abordam a supressao do levante dos herer6 da Africa do
Sudoeste sao tambem urn born exemplo; ver Gustav Frenssen, Peter Moors Fahrt nach Siidwest:
Ein Feldugs-bericht (Thousand, Berlin, 1936 [1907]; e Hans Grimm, Sudafrikanische Novellen
(Frankfurt/Main, 1913). No cemirio frances, os romances de Ernest Psichari, neto de Renan,
oferecern urn born exemplo comparativo. Todos estes e muitos traba1hos similares sao discutidos
poc Hugh Ridley em Images of Imperial Rule (Croom Helm, 1983).
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entusiastico, foi instado a encontrar uma voz patri6tica convincente. A cultura
visual emergente de auuncios e consumo de mercadorias complementou esses
desenvolvimentos. Com ela introduziu-se a mem6ria oficial da missao imperial nas
frestas mais infimas da vida cotidiana. a imperio ja nao estava exclusivamente "Ia
fora". Ele chegou em casa, e assim "internalizado" condicionou a vida social e
cultural no cora~ao do sistema imperiaL A atua~ao econ6mica e etica das mulheres
nos primeiros protestos de consumidores contra os produtos do trabalho escravo ja
havia demonstrado que a moralidade de "ra~a" podia se tornar urn assunto privado
urgente. Inquieta~6es semelhantes emergiam agora no centro ritual e emocional
da cultura publica orquestrada por urn tipo diferente de Estado com recursos nunca
vistos de violencia, comunica~ao e informa~ao 11 sua disposi~ao. a celebre poema
"Recessional" [Hino de recesso do culto divino], que conclui 0 livro de 1903 de
Kipling, The Five Nations [As Cinco Na~oes], destila 0 sagrado sentimento
nacionalista que governava as aspira~6es educacionais desta propaganda imperiaL
Esignificativo que as suas palavras fossem lan~adas como uma injun~ao fUnebre
contra 0 esquecimento:

Deus de nossos pais, ha muito conhecido,
Senhor de nossa vasta linha de batalha,
Sob cuja Mao tremenda conservamos
o dominio sabre a palmeira e 0 pinheiro 
Senhor Deus das Hastes, esteja ainda conosco,
Para que naD esql1e~amos - para que naD esque~amos!

Muitos escritos contemporaneos sobre a vida colonial tern abordado a
discussao sobre os complexos mecanismos de interdependencia e sincretismo que
caracterizaram inevitavelmente a vida social e cultural das co16nias. Contudo, ter
como foco exclusivo os importantes mecanismos da hibridiza~ao cultural e intelectual
significa passar por cima do ponto-chave de Kipling: 0 fato basico de que esses
imperios eram estruturas militares e militarizantes. a entrela~amento de culturas,
sensibilidades e ideias nao era somente urn aspecto da vida das pr6prias colonias.
TamMm e possivel perceber processos relacionados e equivalentes em que 0

dominio colonial, os estados de espirito e as mentalidades geravam impacto na vida
das metr6poles. A propaganda imperial ajudou a reconstituir a rela~ao entre as
tropas e 0 conjunto dos cidadaos num novo molde que anulava os c6digos polfticos
e as obriga~6es morais do passado. Ela reinventou a ideia da aventura militar
como uma potente fonte de romance, prazer e fantasia, no momento mesmo em
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que as administra90es das colonias reescreviam as regras da soldadesca uti!. Todos
esses processos inter-relacionados serviram de suporte a aceita9iio da "ra9a". A
questiio central dominante prefigurada por eles e a possibilidade de uma rela9iio
significativa entre a eventual brutalidade genocida das colonias e 0 genocidio nazista
oconido depois na Europa.

Infelizmente, niio e sempre que as historias contemporiineas do imperio, da
guerra e do militarismo siio adequadas para se abordar esta importante questiio.
Quando se chega aquestiio do impacto da historia colonial, essas hist6rias nem
sempre se detem na questiio da diferen9a racializada em termos substanciais, ou
com profundidade e seriedade suficientes. 10: possivel que elas nem mesmo
reconhe9am 0 lugar central da "ra9a" como urn conceito dinamico politico, hist6rico
e economico ao longo deste perfodo. A obriga9iio rigida de se manter fronteiras
entre subdisciplinas definidas e compartimentadas em termos geograficos torna
este problema mais complicado, acarretando urn prejuizo mais pesado em algumas
areas de estudo do que em outras. A antropologia, por exemplo, tern precisado
considerar as suas proprias contribui90es aponte entre a politica colonial e a politica
e prritica domesticas com maior envoIvimento do que outras disciplinas. 0 trabalho
paciente e exemplar de George Stocking e de outros colocou a dinamica da sociedade
colonial precisamente no meio da historia de sua disciplina, sendo agora dificiI
negar que as varia90es no ambito e nas sinas dos sistemas imperiais da Europa
niio afetassem 0 desenvolvimento e a institucionaliza9ao do conhecimento cientifico
e academico em diferentes tradi90es nacionais.

A perda das colonias alemiis depois de 1918 fez com que a ciencia racial
alema se voltasse para uma dire9ao distintiva devido adiminui9ao de oportunidades
para se estudar os povos coloniais de uma so cartada. A propria historia da
antropologia alema, que tinha uma liga9ao proxima com 0 desenvolvimento da
higiene racial, aponta para aquilo que se pode considerar como urn interessante
caso prima facie a respeito da importancia da raciologia enquanto vinculo crftico
entre a administra9iio colonial e a subseqiiente dire9ao catastr6fica da politica
social genocida do nazismo. Urna figura fundamental no estabelecimento daquela
conexao foi Eugen Fischer, personalidade proeminente no panteao intelectual da
academia nazista. Era 0 mais conhecido antropologo e especialista em "mistura de
ra9a" de seu pais durante 0 periodo entre guerras. 1I 10: lembrado agora como 0

11. Max Weinreich, Hitler's Professors: The Part ofScholarship in Germany 50 Crimes against The
Jewish People (Yiddish Scientific Institute, 1946).
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diretor do Instituto Kaiser Wilhelm de Antropologia, Genetica e Eugenia e autor de
The Rehoboth Bastards and the Problem of Miscegenation among Humans [as

Bastardos Rehoboth e 0 Problema da Miscigena~ao entre Humanos], publicado em
1913 e que se constitttiu numa nomvel contribui~ao a aplica~ao da genetica mendeliana
as popula~6es humanas. Fischer desenvolveu os trabalhos de campo de seu estudo
pioneiro na colonia alema da Africa do Sudoeste em 1908 - urn ano ap6s a derrota
dos herer6s. Seu objeto foi definido por meio de urn estudo dos resultados da
intennistura racial entre as popula~6es holandesa e hotentote. a impacto de seu
trabalho seria sentido mais tarde na legisla~ao racial decretada pelos nazistas.

A partir deste come~o auspicioso, a carreira de Fischer que corre em paralelo
com a odisseia profissional de seu querido amigo Martin Heidegger de varias
maneiras (a come~ar pelo seu papel em expulsar os judeus da mais prestigiosa
universidade da Alemanha), culminou com a sua nomea~ao pelo nazismo para 0

cargo de reitor da Universidade de Berlim em 1933, e tambem para miss6es como
a de julgar "a cabe~a n6rdica ideal" em urn concurso organizado por revistas
populares de antropologia. Tempos depois ele empregaria a mesma capacita~ao

cientifica no treinamento de medicos da SS responsaveis pela sele~ao de pessoas
dos campos de concentra~ao nas areas de antropologia ffsica e ciencia racial no
Instituto Kaiser Wilhelm, assim como em seus deveres como juiz no Tribunal de
Apela~ao de Saude Genetica. Numa a~ao conjunta com 0 seu colega mais
conhecido Hans Gunther e varios outros luminares da raciologia nazista, Fischer
tarnbem ajudou a organizar a avalia~ao antropol6gica e a subseqiiente esteriliza~ao

secreta dos "Rheinlandbastarde", os filhos mesti~os de mulheres alemas com
membros das tropas coloniais francesas que haviam constitufdo 0 exercito de
ocupa~ao do Rheinland ap6s 1918." Esignificativo que Fischer nao tenha querido

~----

12. Infonnw;5es mais detalhadas ~\Obre Fischerpodem ser encontradas no trabalho marcante e inspirador
de Max Weinreich e daqueles pesquisadores que seguiram seus passos: Paul Weindling, Sheila
Faith Weiss, e em especial Robert Proctor. Ver 0 ensaio extraordim'irio de Proctor "From
Anthropologie to Rassenkunde in the GennanAnthropological Tradition", in George W. Stocking,
arg., Bones, Bodies, Behaviour: Essays on Biological Anthropology (University of Wisconsin
Press, 1988); e seu livro Racial Hygiene: Medicine under the Nazis (Harvard University Press,
J988); Paul Weindling, Health, Race and Gennan Politics between National Un~fication and
Nazism, 1870-1945 (Cambridge University Press, J988); Sheila Faith Weiss, ''The Race-Hygiene
Movement in Germany", Osiris (2nd series), 3 (1987), pp. 193-236. Ver tambem Rosemarie K.
Lester, "Blacks in Germany and German Blacks: A Little Known Aspect of Black History", in
Reinhold Grimm e Jost Hermand, orgs., Blacks and Gemzan Culture (University of Wisconsin
Press, 1986); e Reiner Pommerin, Sterilisierung der Rheinland bastarde: Das Schiksal einer
jarbigen deutschen Minderheit, 1918-1937 (Droste, 1979).
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se tornar urn membro formal do Partido Nazista ate 1940. Benno MUller Hill, outro
rigoroso e eminente historiador da ciencia racial, apresentou num apendice de seu
estudo cllissico Ciencia Assassina, uma serie de couversas com figuras dessa
estranha subcultura intelectual. U rna das pessoas com quem ele conversou foi
Gertrud, filha de Fischer. Ela negou 0 anti-semitismo de seu pai, revelou a interessante
informa~ao de que Heidegger 0 visitou com regularidade ate a sua morte, e explicou
que tendo conservado a lucidez ate 0 fiual de seus dias, "ele pensou muito sobre a
hist6ria do homem branco na Africa"."

As deficiencias mais tipicas do conhecimento academico hist6rico
contemporaneo em materia de ra~a constituem uma forma de visao dentro de
urn tunel. A sua gravidade pode ser avaliada no modo como urn livro de valor
inestimavel como 0 de Daniel Pick, com suas reflexoes sobre a racionaliza~ao

da matan~a na epoca moderna, deixa de fazer qualquer men~ao espeeffica aos
conflitos imperiais e coloniais em que se decidiu nao aplicar as regras da
Conven~ao de Genebra, ou entao no caso da brilhante exposi~ao geral da
Wehrmacht e do novo tipo de guerra desenvolvida na frente de batalha russa em
que nem mesmo se questiona se a conduta chocante da Alemanha naquela
campanha militar poderia ter tido um precedente na atividade colonial.!4 Se
antrop6logos e eminentes professores como Fischer fizeram uso de suas
experiencias coloniais em atividades posteriores dentro da Europa, por que os
militares nao teriam feito 0 mesmo? A possibilidade de quaisquer vinculos nao
precisa, e claro, ser abordada exclusivamente de urn modo negativo. Poderiamos
tambem nos perguntar se no momento em que os nazistas tomaram 0 poder
estava ainda minimamente viva a opiniao polftica e religiosa que protestara contra
as tentativas vigorosas, porem controversas, do General von Trotha de exterminar
o povo herer6 mantido por ele sob "cust6dia protetora".!5

Em sua maioria, os poucos estudos preciosos sobre 0 poder tecnol6gico e
militar em estabelecimeutos coloniais tambem nao fazem mais do que tentativas
minimas de restabelecer uma liga~ao entre suas inegaveis percep~oes sobre a
interconexao da ra~a, na~ao e cultma e a vida social nos centros metropolitanos do

13. Benno MUlier Hill, Murderous Science (Oxford University Press, 1988).
14. Daniel Pick, War Machine: The Rationalization afSlaughter ill the Modern Age (Yale University

Press, 1993); Orner Bartov, Hitler's Army: Soldiers, Nazis and War in the Third Reich (Oxford
University Press, 1992).

15. W. O. Henderson, The Gennan Colonial Empire (Cass, 1993), pp. 74-1l4.
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sistema imperial. I. a estudo dos imperios da Europa de Victor Kiernan, que inclui
alguns dados preliminares em materia da genealogia de uma importante inova~ao

colonial, a bala dumdum, e uma exce~ao parcial a este lamentavel e persistente
padraoY Urn outro exemplo nos vern do classico estudo hist6rico de John Ellis
sobre 0 impacto da metralhadora. 18 Ellis integra narrativas culturais e
tecnocientificas com maestria. Ele vincula urn relato do impacto destes meios
revolucionarios de matan~a industrializada as ideias sobre ra~a, na~ao e imperio.
Seu livro e essencial devido a maneira com que ele exp6e a discrepancia entre as
atitudes assumidas em guerras coloniais para desdobrar 0 poder de transa~ao da
morte advindo da metralhadora contra as "especies inferiores sem 0 apoio na lei"
e as respostas muito distintas em rela~ao ao emprego dela em cenarios europeus,
onde aquela arma poderia tao-somente violar no~6es de humanidade e de jogos
justos que haviam caracterizado as fases iniciais do pensamento sobre a conduta
honrada das guerras. a relato de Ellis se interrompe estranhamente sem comentar
o ponto em que se ultrapassou 0 limite entre os brancos e 0 resto, tendo a
metralhadora sido empunhada dentro das fronteiras europeias contra os habitantes
locais que, assim como tantas outras vitimas do imperio antes deles, foram destituidos
pela raciologia de seu precioso status de seres humanos, apesar de sua diferen~a

ser menor em termos da nova norma ariana.
Em minha opiniao, 0 papel recorrente do pensamento sistematico de ra~a

em legitimar e racionalizar casos posteriores de matan~a industrializada nao tern
sido mera coincidencia, ou uma simples conseqtiencia do papel semelhante
desempenhado por ele em manifesta~6es coloniais anteriores com a mesma
patologia gera!. Embora 0 simples fato desta recorrencia deva suscitar quest6es
extremamente importantes, isto nao tern ocorrido com freqtiencia, em especial
quando os analistas se tomam tao habituados a presen~a da divisao racial e da sua
suposta naturalidade a ponto de eles serem incapazes de perceber 0 seu impacto
singular enquanto meio de integra~ao e divisao espiritual e politica. Qual foj a
contribui~ao da pratica desta raciologia para 0 processo de genocfdio? Por que as

16. Daniel R. Headrick, The Tools of Empire (Oxford University Press, 1980); Michael Adas,
Machines as the Measure ofMen (Cornell University Press, 1989).

17. Victor Kiernan, European Empires/rom Conquest to Collapse, 1815-1960 (Leicester University
Press, 1982).

18. John Ellis, The Social Hist01Y ofthe Machine Gun (Pimlico, 1993).
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linguagens de legitima~ao se ap6iam tao fortemente na ideia de ra~a, e por que a
combina~ao dessa ideia com a Iinguagem e os simbolos do ultranacionalismo
proporcionam meios tao poderosos para motivar e galvanizar as pessoas no sentido
do modo resoluto e voltado para a a~ao que a ideologia fascista sempre valorizou
em contraposi~ao 11 fraqueza representada pela teoria e pela reflexao inuti!?

"RAC;:A" EFASCISMO

Vamos nos voltar agora para os problemas trazidos por esses dificeis la~os

hist6ricos. Uma maneira 6bvia para se reconhecer 0 poder da raciologia e conserva
la no centro destas indaga~6es e partir da considera~ao do fascismo e de suas
conex6es politicas conceituais - ao inves de seus aspectos contingenciais - com a
ideia de "ra~a". E possivel tambem que contribua em algo em termos de uma
estrategia para reintegrar hist6rias interligadas, porem falsamente separadas, para
estabelecer pontes entre disciplinas divergentes, e para abordar reivindica~6es

morais que sao aparentemente incomensuniveis, as quais tern sido postas em a~ao

em comemora~6es ativas e deliberadas em torno desses eventos catastr6ficos.
Minha abordagem do conceito de fascismo se faz com algum temor sobretudo

por ele fazer a Iiga~ao entre tantos distintos fenomenos hist6ricos e locais. Ele tern
sido engolfado devido 11 maneira de seu funcionamento como urn termo geral de
injuria e corrompido devido ao modo com que vern sendo empregado para expressar
uma sensa~ao de maldade que e de uma abstra~ao frustrante, mas que permanece
refem do modismo de urn fascinio contemporiineo pela obscenidade, criminalidade,
agressao e horror. Enfrentar uma vez mais a ideia de fascismo generico significa 
assim espero - trabalhar para redimi-lo de sua trivializa~ao, recolocando-o em seu
devido lugar nas discuss6es sobre os limites morais e politicos do que se pode
aceitar. 19 Nao se pode negar a urgencia desta tarefa; contudo, meus objetivos
neste capitulo sao mais modestos. Gostaria apenas de esbo~ar uma economia
etica voltada para 0 presente multicultural onde tanto 0 fascismo como as raciologias
que aqui se entranharam sao merecedores de uma seria aten~ao que ja se faz hj

muito necessaria.

19. Umberto Eco, "Ur-Fascismo", New York Review ofBooks, 22 de junho de 1995.
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As conexiies e continuidades que saltam it nossa vista, assim que se examina
por inteiro a confian<;a do fascismo na raciologia, pode ser perturbadora. 2O E
extremamente diffcil conhecer com exatidao quando os fascismos tiveram inicio,

inteirar-nos de como eles se projetavam, soavam e se davam a sentir, e explorar as

continuidades inevit<iveis entre as regras normais da goveman<;a democnitica e 0

seu repiidio revoluciomirio. Contudo, 0 trabalho mais rigoroso e sensivel de

compara<;ao destes objetos demonstrou de urn modo consistente que ha muito a se

ganhar moral e intelectualmente com 0 esfor<;o para se por de novo em foco estas

questiies proibitivas e corrosivas. Elas deveriam ser essenciais em nossas tentativas

de reescrever a historia de nossa especie e de destilar e esclarecer os significados

em favor de nossa propria condi<;ao subseqiiente it catastrofe. Fugiremos a estas
incumbencias somente se nao estivermos preparados para nos confrontar com 0

poder imperioso da raciologia enquanto modo de divisao e abuso.

Livros volumosos tern se dedicado a abordar as iniimeras dificuldades

relativas it questao de como 0 fascismo deveria ser definido. Somos obrigados a
fazer distin<;iies entre 0 fascismo como urn desenvolvimento historico, urn movimento

politico e social, urn padrao de govemo fora de comum, e uma forrna<;ao ideologica

e cultural reconhecivel. Em aten<;ao ao trabalho monumental de grandes

historiadores da historia comparada do fascismo como Roger Griffin e Stanley
Payne, assim como especialistas sobre a sua linhagem intelectual como George

Mosse e Zeev Sternheel, acredito que a busca de uma defini<;ao generica de

fascismo e nao so possivel e desejavel, como imperativa. Ela e necessaria sobretudo

porque, embora alguns entusiastas contemporaneos do fascismo optem pelo simples
uso de uniforrnes nazistas, muitos outros nao anunciam seus comprometimentos

niilistas e ultranacionalistas com tanta audacia. Amedida que a memoria do penodo

fascista se esvai, e essencial que consigamos identificar estes novos grnpos e sua
influencia sobre as vidas volateis das sociedades organizadas pos-industriais. Nao

deixa de ser um avan<;o manter uma discussao sobre 0 fascismo como um projeto

heunstico continuo num cenario de pos-Guerra Fria onde 0 Oeste desapareceu e a
Europa renascida precisa se confrontar com 0 seu passado.

20. Stefan Ktihl, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism and German National Socialism
(Oxford University press, 1994); Edward J. Larson, Sex, Race and Science: Eugenics in the Deep
South (Johns Hopkins University Press, 1995); MaroufA. Hasian, Jr., The Rhetoric alEugenics
in Anglo-American Thought (University of Georgia Press, 1995), em especial 0 capitulo 3.

175

~-------'-------:';'--_.- --_....



ENTRE CAMPOS :: Na~oes, Culturas e 0 Fascinio da Ra~a

Ponderar sobre a natureza do fascismo e seu apelo recorrente nao se resume
a uma questao de esclarecer os alvos daqueles dentre nos que se opoem ao racismo.
Euma questao para anti-racistas e tambem para aqueles que aspiram a liberta9ao.
Isso nos obriga a escrutinar nossas proprias filosofias politicas, praticas e predile90es
culturais no ponto em que elas se aproximam dos perigos suscitados entre quem se
deixa encantar pelo poder.21 Pretendo discutir, em outro capitulo, os atrativos
especiais das tecnicas politicas do fascismo que agem sobre grupos populacionais
que tern sido as suas vitimas. Enquanto isso, a defini9ao biisica, mas eficaz de
fascismo apresentada por Griffin proporciona urn ponto de partida inestimave!.22

Ele acentua os seus aspectos populistas e ultranacionalistas, chamando a aten9ao
para a pretensao dos fascistas de acenar com urn renascimento dinamico apos
periodos de fraqueza e decadencia naciona!. Outros estudiosos com percep90es
valiosas puseram maior enfase no investimento especial que 0 ideal de fratemidade
recebeu por parte dos movimentos fascistas. A masculiniza9ao abrangente da esfera
publica e 0 estilo militar com que essa masculiniza9ao tern se realizado em muitos
e diversos cenarios sugerem uma rela9ao com padroes de desejo masculino,
requerendo-se aqui uma avalia9ao comparativa e de cruzamentos culturais." Isto
nao significa negar os papeis das mulheres como participantes completas,
energeticas e conhecedoras no interior desses movimentos. Contudo, 0 carater de
forte teor masculino, decorrente sobretudo da exu!ta9ao da guerra como urn espa90
em que os homens podem se conhecer melhor e amar uns aos outros com
legitimidade, dada a ausencia do feminino, nao acontece por acaso. Ele se associa
intimamente com os varios tipos de ultranacionalismo beligerante que sao sempre
articulados pelos fascistas.

Embora este tipo de autoritarismo tenha se apoiado muito no saber racional
da ciencia racial, ele tambem tern se vinculado fortemente a outros tipos menos
respeitaveis de pensamento de ra9a que derivam de fontes ocultas, misticas e
positivamente irracionais. Nao se tern dado muita aten9ao ao modo como a adesao
compartilhada ao principio fundamental de "ra9a" estabiliza a interconexao desses
sistemas bern diferentes e potencialmente incornpativeis. A sua convergencia em

21. Michael Foucault, prefacio em Gilles Deleuze e Felix Guattari, Anti-Oedipus: Capitalism and
ScMzophrenia (Viking, 1977), p. xiv.

22. Roger Griffin, The Nature ofFascism (Routledge, 1993).
23. Klaus Theweleit, Male Fantasies, tradur;;:ao de Stephen Conway, Erica Carter e Chris Turner, 2

vols. (Polity Press, 1987 e t989).
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torno do fato central da diferen~a racial, e de sua conseqiiente eleva~ao a urn
valor eterno metaffsico, minimiza 0 efeito de quaisquer contradi~oes entre as
maneiras diversas com que eles compreendem as conexoes entre nacionalidade,
cuilura e natureza, hist6ria, destino e a sorte. A ra~a emba~a essas coisas de urn
modo essencial as opera~oes do poder totalitario. Ela aglutina 0 intelectual e 0 anti
inteleclUal, 0 cientffico e 0 estetico. Ela proporciona fontes de conforto,
restabelecimento da confian~a, convic~ao, moralidade, metodo e etica. Vma certeza
especial flui da cren~a fervorosa de que a ordem da diferen~a que se ap6ia na
varia~ao natural somatica tern urn poder auto-evidente e fundamental para
determinar e dividir.

o GLAMOUR DO FASCISMO

Sabemos que 0 poder de atra~ao exercido pelo fascismo nao foi anulado
com a derrota dos nazistas de Hitler e de seus aliados. Os vestigios dos nazistas
sao onipresentes e as imagens apressadas a seu respeito oferecern debeis
marcadores morais num mundo cruel que parece freqiientemente destitufdo de
etica politica. No interior do mundo de sonhos da cultura popular, eles representam
urn poder malevolo supernatural, elegante e brutal, imbufdo de urn fardo pesado,
transgressivo e er6tico." Embora este padrao de representa~ao permita reflexoes
interessantes a respeito da cuilura popular contemporanea, ele nao revela nada
sobre a hist6ria dos fascismos, ou sobre as bases da popularidade continua, ou
revivida, usufrufdas por eles. Eclaro que nem todo mundo que e atrafdo por aquele
estilo se deixa cativar pela ideologia fascista, torna-se urn entusiasta das realiza~oes

hist6ricas dos fascistas do passado, ou fica motivado a dar apoio politico aos seus
herdeiros contemporaneos sem levar em considera~ao se a heran~a hedionda da
desumanidade organizada e reconhecida ou negada. Algumas pessoas filiam-se,
sem duvida, ao pacote hist6rico como urn todo, mas minha preocupa~ao aqui e
menos com aqueles que sao atraidos pelos programas politicos escorregadios
envolvidos nisso, e mais com a vida quase independente do estilo politico a que eles
tern sido associados. 0 estilo continua vivo e exerce urn impulso poderoso que

24. James Brown, 0 organizador da edilfao britanica da revista GQ, publicada por Conde Na,l>t. foi
demitido de seu cargo em fevereiro de 1999 por ter dcscrito 0 general nazista Rommel COmo

alguem "elegante diante da verdadeira adversidade", a16m de te-Io incluido na lista dos "homens
mais perspicazes do seculo XX" compilada pela revista. Guardian, 19 de fevereiro de 1999.
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pode ser ainda mais sedutor em situa90es onde a ideologia nao e conhecida e nem
e entusiasmante. Em tais cemirios, toma-se possivel separar os uniformes, as botas,
as rajadas, as bandeiras, as colunas de luz, as multidoes orquestradas e os corpos
perfeitos de seu ponto terminal em materia de feitos genocidas.

Epreciso ter em mente, com muito cuidado, 0 perigo perene que nos espera
ao ingressar neste solo. Podemos facilmente superestimar a coerencia ideol6gica
e a consistencia das doutrinas fascistas que, por vezes, tern sido levadas mais a
serio por seus criticos do que pelos seus seguidores. E tacil demais ler urn texto
chave, por exemplo, o. manifesto de Hitler, Mein Kampf, como se 0 seu projeto
tivesse sido aplicado racional e rigorosamente. Em 1925 ele nao poderia ter se
direcionado com precisao para culminar no terror e no barbarismo do genocidio
nazista. As teorias de propaganda, informa9ao e vontade, detalhadas no livro de
Hitler, sugerem outras maneiras para se abordar 0 seu contelido, prop6sito, dire9ao
e disposi9ao racial. Embora 0 estilo do livro nao 0 revele, Mein Kampfe tanto uma
proje9ao do desejo quanta urn manual de instru9ao. Em todo caso, as exigencias
metodol6gicas da historiografia nao admitem a extravagancia de se aplicar
mecanismos retrospectivos que 0 abordassem como urn projeto completo em termos
daquilo que sucedeu depois. Deste modo, os comprometimentos ocultos que ainda
ap6iam uma parte considenivel do pensamento fascista, em especial urn debito
irredimivel com os padroes da teoria da conspira9ao - padroes estes desafiadores
da 16gica - precisam ser reconhecidos antes de se considerar todas as questoes
habituais relativas it agencia e it contingencia. Seria preciso reconhecer que a
consolida9ao do poder fascista no govemo exibiu urn grau incomum de oportunismo
sagaz e algumas elaboradas habilidades de improvisa9ao.

A abordagem das complexidades culturais do fascismo como parte de uma
hist6ria de nosso presente requer 0 reconhecimento de que 0 desejo de se identificar
com os nazistas de Hitler e 0 desejo de ser urn completo neonazista p6s-hitleriano
podem ser bern distintos. Embora devamos admitir 0 papel especial dos nazistas
enquanto urn modelo politico em meio a urn fascismo altamente desacreditado,
gostaria de aventar que 0 apelo duradouro do nazismo, bern como de outros estilos
militaristas e fascistas, continua a ser urn fen6meno cultural significativo. Portanto,
ele promete uma reabilita9ao parcial das ideias e dos principios fascistas pela via
do puro poder de atra9ao dos movimentos fascistas, das culluras fascistas. Numa
area em que a politica e 0 estilo se tomaram necessariamente dificeis de distinguir,
conforme veremos, a cultura politica fascista permanece de certa forma pendente,
em parte devido a urn continuo apelo estilfstico.
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Novas suasticas aparecem vez e outra grafitadas nos muros ao longo
do meu percurso pela cidade onde vivo e trabalho. Seja la qual for a inten~ao de
seus autores; e suas inten~oes insultuosas podem ser muito complexas, nao ha
nenhuma maneira legitima de alegar ignorancia com rela~ao aos males
inevitavelmente referidos par aqueles simbolos. Eles sao reconhecidos e aceitos
como sinais d~ (e sobre) hierarquias naturais e culturais de "ra~a", Epor isso que
homens da Klan, odinistas, ariosofistas, anti-semitas, e outros muitos aspirantes
racistas gravitam em torno da constela~ao espeeffica destes chocantes simbolos
modernos, incorporando-os em suas insignias locais e tatuando-os de fonna indelevel
em seus corpos, Onde quer que as suasticas apare~am, as fonnas populistas do
pensamento de ra~a e do ultranacionalismo nunca estao distantes. Essas insignias
ainda sao reconheefveis com facilidade como as "imagens da vontade" do movimento
nazista, talvez mais agora do que antes quando Hitler e seus associados come~aram
a adapta-las criativamente para aquela finalidade, Apesar de sabennos onde foi
parar aquele desenvolvimento, as tendencias fascistas podem continuar vivas e
atraentes em parte devido ao poderoso dominio exercido pelo sedutor estilo fascista,

A presen~a persistente do fascismo tanto como uma op~ao polftica menor,
quanto como urn ponto de referencia cultural maior, serve tambem para lembrar
que ele deve ser considerado em sua positividade. Em outros tennos, as adesoes
ao fascismo precisam ser abordadas como experiencias compensadoras e
prazerosas para adeptos, devotos e, mais recentemente, imitadores. Embora esta
observa~ao aponte de imediato para os estudos socio-psicologicos a respeito dos
movimentos autoritiirios e dos tipos de personalidade, pretendo seguir urn caminho
distinto, sugerido pela propria enfase de Hitler sobre os aspectos "criativos" dessa
sensibilidade metapolitica25 Este caminho se define pela premissa de que as
qualidades distintivasdo estilo politico fascista, em especial 0 seu emprego entusiasta
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25. "Em meados do verao de 1920, anova bandeira apareceu diante do publico peIa primeira vez...ela
teve 0 efeito de uma locha incendiada...E e realmente um sfmbolo! Nao sao apenas as cores
singulares, as quais lodos nos amamos com laota paixao e que antigamente angariaram laota
homa para 0 povo alemao, que atestam a nossa veneral;ao pela passado; elas tambem eram a
melhor encama~ao da vontade do nosso movimento. Como nacionais socialistas, vemos nosso
programa em nossa bandeira. No vennelho vemos a id6ia social do movimento, no bronco a id6ia
nacionalista, na sutistica a missao e a luta pela vitoria do homem ariano, e tambem por isso, a
vitoria da ideia do trabalho criativo, que como tal tern sido e sera sempre anti-semita". Mein
Kampf, tradue;;;o de Ralph Manheim (Hougthon Mifflin, 1971), p, 497,
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e estrategico de tecnologias comunicativas e de culluras, tern sido ha muito
associadas com 0 acentuado poder da visualidade. Isto significa que a dificil
incumbencia de analisar os prazeres e paixoes do fascismo nao pode ser realizada
a menos que tenhamos como foco as importantes inova~oes tecnol6gicas no campo
da cultura visual que foram centrais aascensao dos movimentos fascistas, e que
ainda nos ajudam a definir a natureza de sua especial atratividade.

Apesar de estar por vezes fora de compasso com os movimentos anti
modemistas que eram radicalmente conservadores, assim como sofisticados em
termos tecnol6gicos, 0 novo padrao populista, 0 qual deu as bases para a constru~ao

desses movimentos essencialmente agressivos, deveu muito aos meios de
comunica~ao e identifica~ao supridos tao somente pelas sugestaes e estimulos
visuais. Daniel Guerin, frances filiado aEsquerda, cujo trabalho eminente revela
urn olhar interpretativo acurado sobre muitas dimensoes negligenciadas da cullura
e da solidariedade nazista, escreveu com argucia sobre as suas experiencias durante
uma viagem pela Alemanha no inicio dos anos 1930. Ele e urn dos muitos escritores
que chamaram a aten~ao para as qualidades dinamicas do "estrelato" de Hitler:
'Trata-se de uma organiza~ao cientifica, modema, de propaganda que deu ao partido
de Hitler 0 seu formidavel poder de expansao...Naturalmente, voce encontrara os
her6is do dia em cartoes postais, e se voce desejar urn retrato do FUhrer h3
escolhas em excesso".26

As palavras de Guerin oferecern urn pequeno exemplo de urn processo
abrangente em que as pessoas se tomaram participantes de urn pacto autoritario,
tendo sua visao focada no leone onipresente do lider/deidade. Precisamos lembrar
que este podia ser urn papel de atua~ao intensa. 0 estudo de Simonetta Falasca
Zamponi sobre 0 espetaculo politico na Italia fascista traz ainda mais apoio para
este argumento. Aquilo que ela chama de "mitifica~ao" de II Dnce realizou-se
atraves dos mesmos vefculos popular-culturais empregados para exallar Hitler. A
imagem endeusada de Mussolini brilhava em cartazes, cart6es e emblemas num
sistema comparavel de totaliza~ao da celebridade politica. Como ela conta, era
possivel "mesmo encontrar sabonetes no formato de Mussolini".27

26. Daniel Guerin, The Brown Plague, traduzido por Robert Schwarzwald (Duke University Press),
pp. 97-98.

27. Henri Beraud, Ce Que J'ai vu aRome (Les Editions de France, 1929), citado par Simoneta
Falasca-Zamponi, Fascist Spectacle (University of California Press, 1997), p. 80. Ver tambem
Emilio Gentile, The Sacralization a/Politics in Fasdst Italy, tradu~ao de Keith Botsford (Harvard
University Press, 1996).
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Dois academicos influentes, Paul Virilio e Alice Yeager Kaplan, construiram
suas reflexoes sobre a hist6ria do fascismo com base na noc;ao de que 0 seu objeto
polftico armado e militarizado nao apenas chegou a se conhecer a si mesmo atraves
do novo canal popular aberto pelo filme, mas tambem vivenciou sua identidade
extatica, coletiva, ultranacional como se fosse urn filme. Este "espelhamento" das
vidas publicas e privadas da comunidade nacional forneceu urn ponto de partida
para grande numero de pesquisas sobre 0 Ingar privilegiado da visualidade e da
visualizac;ao na constituic;ao da comunidade organizada e da esfera publica fascistas.
Esta linha de investigac;ao ganha impulso no cenario alemao devido as especulac;oes
grandiosas de Goebbels a respeito do aparente potencial infinito da propaganda
visual. Epossivel que isto se confirme em razao da qualidade de suas medita<;oes
sobre a mudanc;a de escala ocorrida diante da sua pr6pria imagem na tela: "Vejo a
mim mesmo em urn filme pr6digo com que a UFA (a companhia produtora do
fiIme) me ofertou. Todos os meus discursos desde 1933. Estranho e fascinante.
Como as coisas se parecem 10ngfnquas".28 Epossivel que seja significativa essa
combinac;ao de desconcerto e de prazer raps6dico com relac;ao as suas pr6prias
atividades dinamicas. Do mesmo modo deve ser importante que nesta cullura visual,
as imagens do poder, particularmente quando manifestadas na pessoa do Ifder,
ficassem desassociadas das restric;oes dadas pelas suas dimensoes naturais. Hitler
podia ficar enorme numa tela de cinema e, em seguida, encolher ate 0 tamanho de
urn cartaz ou cartao postal. Esta elasticidade era urn elemento essencial para
conferir qualidade a sua calculada estatura super-humana.

Estes movimentos autoritarios nao s6 transformaram 0 significado da cultura
visual e do espetaculo publico, mas tambem sistematizaram uma abordagem do
poder e da comunicac;ao, denominada hii muito por Walter Benjamin e outros, de
"estetizac;ao" ou "teatralizac;ao" da polftica. Benjamin contrapos aquele estado de
coisas aterrorizante a uma possibilidade politica aitemativa que ele associou ao
poder Iibertador do comunismo, designando-a com uma certa esperanc;a de
"politizac;ao da arte". Acabamos destitufdos dessa altemativa ut6pica em razao de
nosso entendimento do comunismo como afiliado ao principio de govemo pelo
terror, e tambem por conhecermos 0 seu entusiasmo paralelo por tecnologias
her6icas, monumentais e c6digos esteticos semelhantes. Eainda mais perturbador
o fato de que os padroes em nossas pr6prias culturas politicas e nas vidas dos

28. Citado por Eric Rentschler, The Ministly of Illusion: Nazi Cinema and Its Afterlife (Harvard
University Press, 1996), p. 215.
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Estados democniticos parecem tambem ter sido atingidos por aspectos de urn
processo estetizante companive!. A televisao constituiu este problema. Nossos
politicos manipulam comumente as suas aparencias ffsicas com procedimentos
cosmeticos, enfeitam as suas imagens televisivas, e amaciam nossas rea90es a
e!es atraves do seu comando da e!ocu9ao e da sua aten9ao constante apoderosa
dinamica comunicativa da gesticula9ao e da postura corpora!.

Esta utiliza9ao da constru9ao de imagem e de tecnicas de conserva9ao de
imagem criou uma situa9ao em que os fcones estabelecem rigidamente e dominam
muitas vezes a vfvida autoridade do mundo falado em moldes que relembram as
opera90es da propaganda fascista. 0 poder da fala, ja reduzido em muito pelo
imperativo de prover bites de som vazios, porem memoraveis, reduziu-se ainda
mais desde as inova90es de Hitler. Nessa resultante cultura civica aviltada, a
linguagem renuncia a sua lucidez e ao seu papel especial na constitui9ao e
diferencia9ao das rela90es sociais e politicas. A fala politica sucumbe a urn jogo
sombrio de equfvocos interminaveis e gritaria encenada. A pratica da politica e
inicialmente modificada e depois destrufda pelas mentalidades de marketing e de
publicidade. A competente hist6ria de autoria de Stuart Ewen sobre rela90es publicas
e a arte do spin [manipula9ao de infonna90es] e outra biografia recente do sobrinho
de Freud, Edward Bemays, 0 pioneiro deste novo modelo comunicativo, apresentam
uma boa parte desta hist6ria que liga estas atividades contemporaneas ao seu
passado totalitario. As institui90es politicas, e mesmo na90es inteiras, podem ser
condensadas em sfmbolos visuais. Elas tern sido vistas, e portanto, vivenciadas de
novas maneiras. Citadas por leones, elas podem ser ate mesmo vendidas de acordo
com a mesma ciencia comercial que vende todos os outros produtos. Urn born
exemplo nos chega atraves das discussoes sobre a "re-etiqueta9ao" da Ora
Bretanha que celebrou 0 fim do governo conservador e que permearam ainda
mais fortemente os debates sobre 0 lugar da monarquia britanica na proje9ao
vendavel da na9ao para 0 mundo todo depois da morte da Princesa Diana - urn
leone basico tanto para a na9ao britiinica, quanta para a ideia mesma de caridade.
Essas controversias transmitiram a mensagem de que 0 significado da nacionalidade
e a ideia de uma especificidade nacional sao pensados agora como infinitamente
manipulaveis. Qualquer coisa e possive!. Algo tao persistentemente ilus6rio como
a identidade britanica p6s-colonial pode supostamente ser representada na prancha
de desenho, e depois projetada pelo mundo afora com uma tal for9a subjacente,
que e capaz de saltar para a vida sem conhecer quaisquer obstaculos manifestos
de ordem hist6rica ou politica asua produ9ao espontanea.
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Seja qual for 0 significado que se confira a pre-histaria totalitaria destas
formas de manipula9ilo polftica, e plausfvel supor que a crftica da "estetiza9ilo da
polftica" assim como uma compreensilo de suas conseqiiencias para 0

desenvolvimento da solidariedade e da identidade polftica continuem a ser uma
questilo urgente. De fato, desde a epoca de Benjamin, muitos dos padroes
tecnolagicos e esteticos da comunica9ilo polftica estabelecida pelos movimentos
fascistas penetraram diretamente as praticas correntes da vida polftica das na90es
democriiticas. 0 legado do domfnio fascista sobrevive tanto dentro como fora da
democracia. Embora a intera9ilo glamorosa entre lfder e liderado continue a ser
uma fonte constante de tensilo dramiitica e prazer libidinal, as estrategias de
publicidade polftica, cujo extraordinario modelo inicial foi dado pelo trabalho de
Leni Riefenstahl, tern sido consideravelmente refinadas durante os ultimos sessenta
anos, permanecendo vivas em propagandas contemporilneas. 0 corpo, a
personalidade e a famflia do lfder nilo silo os unicos focos deste influente modelo.
o evento teatral e polftico, 0 comicio partidario em que os espectadores comuns
podem tanto descobrir como se dissolver na unidade arrebatadora e extasiante de
muitos, constitui outro ponto fixo. Nilo podemos tambem ignorar as dimensoes
afetivas dos kones polfticos contemporaneos, cujo protatipo modemo foi fomecido
pela suastica.

Por mais que isto de inicio nos pare9a sem gra9a e potencialmente imoral,
hii algo a se ganhar com uma abordagem do modelo acima como algo semelhante
a urn logotipo empresarial ou urn nome de grife." A suastica foi urn novo tipo de
simbolo capaz de trazer ordem a urn mundo caatico e amea9ador na medida em
que tomava de igual valor todos que a envergassem. 0 logotipo, definido pelo guru
do design Paul Rand como "basicamente urn meio de identifica9ilo", toma-se
algo mais neste ponto. Eurn elemento de identidade social misturado como urn
todo com 0 "produto" distintivo que esta por tras disso. Rand continua: "Em termos
ideais, a identidade e 0 produto silo urn sa". A adapta9ilo criativa da suastica por
Hitler nos vern a mente na explica9ilo de Rand a respeito desta abordagem da
comunica9ilo visual: "O.. .logo serve a urn duplo propasito: ajuda a estabelecer e
autenticar urn novo produto ao mesmo tempo em que combina produto e logo
como uma unidade integrada. Isto e possivel apenas quando cada componente e

29. Malcolm Quinn, The Swastika (Routledge, 1995).
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projetado de modo a acomodar 0 outro; eIes precisam ser simples 0 suficiente para
tomar possivel esta uniao" 30

A aten~ao a estes padroes criativos e comunicativos, assim como ao exiguo
repert6rio de imagens que tern sido usado para mante-Ios, e essencial se quisermos
compreender os prazeres positivos suscitados pelas iniciativas estetico-politicas do
ultranacionalismo. Esta observa~ao nao e incompativel com 0 entendimento da
importancia do terror no funcionamento cotidiano dessas formas de autoridade
politica que estendem 0 dominio dos processos e preocupa~oes politicas em todas
as dire~oes, assim merecendo 0 nome de totalitario. E claro, outros aspectos
simb6licos associados com os padroes distintivos de govemabilidade totalitaria - a
usa de prisoes, a espetaculariza~ao da morte, 0 rebaixamento dos tribunais e a
deforma~ao geral da esfera publica - tomaram-se tambem tra~os comuns da vida
contemporanea em muitos paises nominalmente democraticos. Estas tendencias.
apesar de claramente alarmantes, nao sao relevantes de urn modo direto ao
argumento apresentado aqui. Nao quero ser visto repetindo a mesma velha e
desacreditada aniilise que descobre fascismo em todo lugar, ou confunde de um
modo tendencioso 0 estado de emergencia, que abrevia e modi fica processos
democraticos, com 0 processo mais extensivo que confirma a sua oblitera~ao. Em
materia de tradi~oes de reflexao politica negra, a tenta~ao de denunciar como
fascistas as opera~oes brutais e repulsivas, pocem normais, do govemo tem sido
especialmente forte. Pode-se de fato mitigar este ultimo aspecto, levando-se em
considera~ao que as reivindica~oes de direitos civis e humanos e de justi~a social
viram-se por vezes em oposi~ao as institui~oes de Estado democraticas , porem
exclusivistas e fundadas em hierarquia e tipologia racial. Tentativas encobertas de
destruir as vidas politicas dos dissidentes e mesmo de exterminar oponentes politicoS
tern sido uma tenta~ao persistente do poder govemarnental.

Estas tendencias convergem para os escritos de prisao, corajosos e
inspiradores, de George Jackson. Sangue no meu Olho, seu derradeiro trabalho
antes de ser assassinado, e memonivel em seu esfor~o de combinar este tipo de
observa~ao com uma teoria sistematica do fascismo, assim como por ter explorado
a ideia de que a America havia desenvolvido 0 que ele denominou de "uma forma
fascista-corporativista de Estado", ou entao produzido urn novo hibrido anti
democratico que absorveu intensamente os padroes desbravados pelos regimes

30. Paul Rand, From Lascaux to Brooklyn (Yale University Press, 1996), pp. 83-91.
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totalitarios anteriores.31 Este livro comunica vividamente a paixao intelectual urgente
de urn autodidata que escreve e pensa em busea de uma saida pr6pria com base
nos vocabularios, paradigmas e eonceitos eneontrados por ele no marxismo,
maoismo, fanonismo e no Poder Negro. Mais de trinta anos depois, muitos dos
seus julgamentos, estrategias e comentarios sao diffceis de sustentar. Embora a
sua utopia possa parecer tao absurda quanto as vezes 0 e a sua ret6riea, a direc;ao
e a seriedade de suas pesquisas em materia de relac;oes fundamentais entre rac;a,
fascismo e capitalismo, em diversos cenarios, permanecem ainda mais significativas
por terem sido conduzidas sob as mais diffceis circunstancias. Ha ainda problemas
importantes deixados a mostra pelo estudo hist6rico comparativo sobre a violencia
de Estado e a regulamentac;ao estatal da informac;ao sob varias formas de govemo,
dentro e fora do mundo superdesenvolvido. A militarizac;ao da administrac;ao legal
e a orientac;ao dos eidadaos para a guerra sao apenas duas das questoes que
ocuparam Jackson e ainda vale a pena persegui-las. E apenas com este cenario
de fundo que a militarizac;ao desastrosa das culturas polfticas negras durante a
fase do Poder Negro pode ser propriamente compreendida, e tambem ser explicada
a fascinac;ao continua pelas coisas militares na cultura popular negra.

Como os movimentos fascistas nao tern nenhum programa de govemo que
nao seja a negac;ao brutal e a vontade de governar, os objetivos e programas sociais
especfficos de teor polftieo e econ6mico que podem earacterizar 0 fascismo em
geral sao quase impossiveis de se identifiear. Nos raros exemplos em que os faseistas
alcanc;aram 0 poder govemamental, as suas atividades tinham de se justapor em
termos substanciais as operac;oes normais do poder. A discussao sobre as suas
alianc;as estrategicas com outros partidos discrepantes, as suas duplicidades
ideol6gicas e mudanc;as de animo, por exemplo, eom relac;ao as operac;oes do
capitalismo de mercado, nao deveriam ser temidas, mas sim bern recebidas enquanto
meio importante para se buscar uma caraeterizac;ao mais pr6xima do
excepcionalismo fascista. A enfase nos proeessos culturais e comunicativos imprime
uma direc;ao distintiva a essas pesquisas, mas os problemas de definic;ao reaparecem
se concedermos que aspectos da govemanc;a fascista como a manipulac;ao rotineira
da opiniao publica, 0 abuso da lei, e os cultos da violencia, dajuventude e do corpo
aparecem agora no interior de prMicas diversas de cultura popular, nos mundos de
sonhos da publicidade e do setor televisivo de infoentretenimento, assim como

31. George Jackson, Blood in My Eye (Jonathan Cape, 1972).
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dentro da esfera mais estreita da politica formal. Esta consolida~iio ocorreu no
contexto de uma revolu~iio tecnol6gica e comunicativa que, embora mais vasta, e
companivel a revolu~iio industrial que constituiu 0 pano fundo das especula~6es

de Benjantin nos anos de 1920 e 1930. Isto tambern tern sido associado com urn
certo grau de insurgencia politica e econ6mica - desindustrializa~ao, pobreza em
massa, altos niveis de desemprego e deslocamento de popula~6es - 0 que, uma vez
mais, convida muitos a encontrarem no ultranacionalismo populista, no racismo, no
restabelecimento da confian~a autoritaria, e num tipo de certeza, as respostas as
duvidas e ansiedades radicais sobre a identidade, 0 ser e 0 pertencimento.

Temos uma boa oportunidade aqui para reavaliar as medita~6es esperan~osas

de Benjamin sobre 0 lugar do filme e da fotografia no contramovimento da
estetiza~iio da politica. Suas reflex6es precisam ser complementadas, levando-se
em considera~iioas tecnologias culturais contemporaneas. Vma maneira de estende
las pode ser encontrada nos argumentos respectivos do historiador Benedict
Anderson e do escritor de thai Thongchai Winichakul, colega associado do primeiro
por urn certo penodo, a respeito dos poderes aglutinadores da palavra impressa e
das tecnologias da cartografia. Estas tecnologias culturais e estes meios
institucionalizados de educa~iio e comunica~ao fomentaram novas formas de
solidariedade e interconexao. 0 seu alcance e poder em materia de sincroniza~iio

das vidas alargaram-se e transformaram a comunidade imaginada que e a na~ao.

o que entao, em nosso proprio tempo, diriamos sobre 0 poder residual do radio,
som, telefones e mesmo do cinema, do poder dominante da TV, do filme e video, e
do poder emergente das tecnologias digitais enquanto fontes comparaveis de
solidariedade, identiflca~ao e pertencimento? Caso seja muita ousadia indagar sobre
como estes complexos tecnologicos constroem e reproduzem 0 poder, poderiamos
prosseguir com a questiio geral por meio de urn exemplo especffico: como a "ra~a"

circula no seu interior equal 0 seu impacto sobre as rela~6es de solidariedade
associadas com a nacionalidade e a etnicidade? Que formas de pertencimento tern
sido alimentadas pelas culturas visuais produzidas e reproduzidas por estes sistemas?
Acima de tudo, 0 que as suas opera~6es comunicam sobre a persistencia da "ra~a"

enquanto meio para classificar e dividir os seres humanos? Com estas quest6es
em mente, you abordar 0 legado duradouro das tecnologias comunicativas fascistas
no mundo de sonhos da cultura de massa contemporanea.
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IMAGEM, leONE, PALAVRA E SaM

Em sua crftica e exposi~ao engenhosa dos modernismos fascistas de Ernst
JUnger e Leni Riefenstahl, Russell A. Berman identifica os elementos de uma
abordagem distintiva em materia de estetica, exemplos dos quais ele encontrou nos
trabalhos de ambos. Em especial, ele descreve 0 comprometimento comum deles no
sentido de um "deslocamento da representa~ao verbal pela visual" em que "0 poder
da imagem torna a escritura obsoleta". Ele afirma que este aspecto e uma das
chaves mais importantes do que e especffico no modo como 0 fascismo se dirige aos
seus celebradores, fazendo de seus espectadores, participantes. 0 impacto da tese
de Berman cresce quando lembramos que Triumph ofthe Will [0 Triunfo da Vontade]
foi feito apenas sete anos depois do surgimento dos filmes sonoros. De fato, 0 trabalho
de Riefenstahl, de uma inova~ao estonteante, fez muito para consolidar 0 vocabulario
e a gramatica do filme como um instrumento que fez um usa emocional da fala e da
musica em termos integrais para fins poeticos e sinfOnicos. Como vimos no capitulo
I, esta questao da rela~ao da visao com outros sentidos e dimens6es da comunica~ao,

em particular 0 seu aparente triunfo sobre a lingua escrita, e um componente
extremamente significativo na hist6ria da raciologia. Isto e central para a pr6pria
est6ria de Riefenstahl, uma vez que os inqueritos do p6s-guerra, que averiguaram a
extensao e a natureza do seu envolvimento com a causa do nazismo, consideraram
precisamente este ponto. Em uma de suas defesas da acusa~ao de que 0 Triunfo

da Vontade era uma pe~a completa de propaganda nazista, ela foi bem sucedida em
argumentar que na ausencia de urna analise politica que imprimisse uma dire~ao aos
pensamentos do publico respectivo, 0 filme nao podia ser considerado nada mais do
que um documento artfstico e hist6rico.

Berman associa Riefenstahl com Jiinger, embora 0 conservadorismo
revolucionario deste ultimo houvesse sido moldado pelas experiencias sublimes do
campo de batalha durante a guerra de 1914-1918. Como ele sugere, eles estao
conectados pela sua cren~a compartilhada na prioridade filos6fica e experiencial
da imagem sobre a escrita. Ao discutir desde a famosa seqiiencia de abertura de
o Triunfo da Vontade, em que 0 aviao de Hitler desce atraves das nuvens em
Nuremberg, ate os acordes da abertura de Die Meistersinger [0 Mestre-Cantor]
Berman desenvolve com elegilncia seu ponto de vista fundamental:

A quesHio nao eque Hitler aterrissa em Nuremberg; a questao eque Hitler aterrissa
em Nuremberg e evista; "Wir wollen unsuren Fiiher sehen [Queremos ver nosso
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Hder]", grita a rnultidao, e 0 filme ...define-se como 0 instrumento apropriado de urn
fascista que privilegia a representa~ao visual e da vista. A vontade triunfa quando
ela se torna evidente em termos visuais, e triunfa sabre a op~ao representacional
altemativa, rnencionada ua abertura do filme, a escrita e uma cultura associada de
alfabetismo verbal.32

A primazia da visualidade e coufinnada pelas pr6prias reminiscencias de
Riefenstahl acerca dos prohlemas encontrados por ela no trabalho de edi<;1io de
seu filme, especialmente em sua tentativa de sincronizar a trilha sonora musical do
filme com 0 fluxo revolucionano de imagens que emergiram da sua sohrecarregada
maquina editora. A sua autobiografia deixa claro que nem 0 maestro, nem 0

compositor da trilha do filme, foram capazes de dirigir a orquestra atraves das
varia<;6es de tempo requeridas pela seqUencia da marcha de vinte minutos que a
cineasta haviajuntado a partir de uns 10.668 metros de cenas filmadas utilizaveis:

As rapidas mudan<;as visuais tomaram impasslve1 aDs sellS maestros e musicos
entrar em tempo e toear de forma ajustada aos grupos que marchavam em ritmas
diversos. Apesar de haras de pnitica, nem 0 maestro, nem Herr Windt (0 compositor),
foram capazes de sincronizar a musica corretamente; e Herr Windt chegou a sugerir
que ell simplesmente deixasse de fora a parada inteira. Entao eu mesma assumi a
tarefa de dirigir a orqllestra com sellS oitenta homens. Inseri uma batida em cada
imagem, e sabia exatamente quando a musica deveria ser conduzida mais fapida e
mais lenta. 33

As imagens marciais cuidadosamente eutoadas tiveram prioridade absoluta
sobre cada urn dos aspectos de toda a comunica<;1io. Sacrificou-se entusiasticamente
qualquer integridade possivel da musica a este prop6sito superior.

Em minba opiniao, quer Riefenstahl fosse inteiramente ciente disso, ou nao,
o sucesso da revolu<;ao em tecnologias de visualiza<;1io e culturas visuais
desbravadas por ela mudaram para sempre a apreensao da solidariedade e da vida
coletiva sincronizada de comunidades nacionais, etnicas, ou racializadas, na dire<;1io
mesma ansiada pelos seus associados, Hitler, Speer e Goebbels. Esta constata<;1io
arrisca-se a levantar outro problema, 0 de confinar a estetica e os estilos fascistas
exclusivamente as areas superdesenvolvidas e mais ricas do planeta. Contudo, ao
assumir 0 risco de situar as tenta<;oes do fascismo enquanto parte do processo

32. Russell A. Berman, Modem Culture and Critical Theory: Art, Polhics, and the Legacy of the
Franlifurt School (Wisconsin University Press, 1989), p. 100.

33. Leni Riefenstahl, The Sieve ofTime (Quartet Books, 1992), p. 165.
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34. Rey Chow, "Fascist Longings in OUf Midst", Ariel, vol. 26, no. 1 (janeiro de 1995), p. 38.

modemizador, gostaria de defender um ponto de vista basico, desenvolvido por
aqueles que afirmam que a escala da ilusao e da transparencia requeridas pela
cultura polftica fascista era "possivel somente na era do filme, do gramofone e do
alto-falante"J4 Esta observa~ao sublinha que com a sacraliza~ao e a militariza~ao

da polftica que caracterizaram os movimentos fascistas, as pessoas come~aram a
vivenciar 0 seu pertencimento mutuo de acordo com os princfpios novos da
associa~ao mediada por aparatos tecnol6gicos. Os eventos de massa, produzidos
de acordo com as especifica~oes relatadas com tanta paixao por Riefenstahl
oferendavam 0 ritual e a liturgia que fluiam das doutrinas fundamentais de ra~a e
na~ao. Desde entao, a transforma~ao do poder das imagens relativas as palavras
- escritas e faladas - que tomaram possiveis estes desenvolvimentos tern moldado
formas de solidariedade, identifica~ao e pertencimento em termos mais gerais.
Tanto os videos pop, como a publicidade polftica demonstram que, apesar de nem
sempre chamarem aten~ao para isso, as tecnicas e 0 estilo fascista contribuem
grandemente para as opera~oes do setor televisivo de infoentretenimento. Estes
padroes comunicativos tem sido transmitidos no interior mesmo da cultura polftica
negra. As suas conexoes com a "ra~a" persistem e desenvolvem-se por fazerem
parte agora do modo como a cultura popular e representada e vendida enquanto
fenomeno planetario.

A importancia reduzida da cultura impressa enquanto fonte de liga~ao,

pertencimento e simultaneidade, e a subseqiiente desvaloriza~ao da fala como urn
instrumento de aquisi~ao de uma consciencia comum, estiveram entre os elementos
mais importantes da revolu~ao comunicativa e cultural do fascismo. Ao explorar
esses efeitos continuos sobre a produ~ao e a renova~ao da solidariedade polftica
em que a integra~ao mecanica tern sido substituida pela expansao e interliga~ao

iconica, descobriremos que a prioridade dada a visualidade nao e ainda dominante
na cultura polftica negra contemporanea, sendo, porem, parte essencial e crescente
das pre-condi~oes para 0 eruaizamento das formas de cultura polftica proto-fascistas,
fascistas e pseudofascistas. Deixando de lado 0 fato de se esta hist6ria se limita
aos idiomas negros passiveis de serem demonstrados, 0 problema centrallevantado
por ela e a media~ao da solidariedade e 0 apelo a ela atraves de tecnologias visuais
e de conexoes iconicas que os dominam.i
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Chamar a aten9ao para a centralidade de vanas tecnologias comunicativas
com rela9ao as politicas populistas e ultranacionalistas do fascismo nao significa
fazer da visualiza9ao. e da regulamenta9ao escopica da comunidade, 0 aspecto
dontinante em todos os estagios da historia moderna. Diversas combina90es de
tecnologia parecem ter ocupado aquele papel principal em tempos distintos. As
mudan9as da fala e da impressao ampliada para 0 radio e 0 som gravado, e depois
para a imagem, fcone, filme e luz, parecem ter sido aceleradas a medida que os
nazistas se aproximavam de sua ascensao ao governo. Entretanto, se for para se
acreditar em Hitler, desde 0 inicio mesmo de suas campanhas, as falas, comicios e
reunioes tiveram precedencia em rela9ao ao poder limitado da palavra escrita. Foi
apenas apos 1930 que os microfones e alto-falantes tornaram-se urn equipamento
padronizado nas reunioes nazistas. Antes disso, a incapacidade de ouvir havia
colocado restri90es a escala e ao tipo de eventos politicos possiveis de serem
encenados." Impedido pelas ondas eletromagneticas, que foram reguladas pelo
governo ate pelo menos 0 verao de 1932, 0 departamento de Goebbels distribuiu
50.000 discos de gramofone com os discursos de Hitler ao longo do mes de fevereiro
daquele ano. Essas grava90es foram tocadas a partir de furgoes moveis durante a
elei9ao presidencial seguinte. Os discursos de Mussolini dirigidos ao Imperio so
foram lan9ados numa cole9ao de discos fonograficos a partir de 1938.

Assim que os nazistas alcan9aram 0 poder, eles se mostraram muito atuantes
em materia de prom09ao do uso de aparelhos baratos de radio, com alcance lintitado,
e que eram ideais para desempenhar a tarefa de sincronizar a na9ao numa unica
audiencia, uma "unidade de radio" 36 Seu objetivo era colocar urn aparelho de
radio em cada lar alemao, sendo que os radios em uso ultrapassaram 0 numero de
seis ntilhOes em 1934. Por maior que seja 0 poder de urn instrumento destinado a
audi9ao, urn sentido que nao pode ser paralisado ou fechado com facilidade, nao se

35. Z. A. Zeman, Nazi Propaganda (Oxford University Press, 1964), p. 34.
36. Wolfgang Sachs observa que 0 sucesso da prodw;ao em massa de radios abriu urn precedente

importante para a prodUl;ao em massa de automoveis que traria urn Dutro novo sentido de
liberdade nas vidas dos alemaes. Ete cita uma [ala de Hitler publicada no Volikischer Beobachter
em 9 de mar'r0 de 1934: "H<i poueos meses apenas, a industria alema, ao produzir urn novo radio
popular, foi bern sucedida em lan~ar no rnercado e vender urn enorme numero de aparelhos
receptores. Quero agora eolocae diante da industria automobilfstica alema a missao significativa
de projetar urn automovel que consiga obrigatoriamente atrair cornpradores, chegando acasa dos
milh6es". For the Love of the Automobile, tradw;ao de Don Reneau (University of California
Press, 1992), p. 59.
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poderia depender da tecnologia do radio para tudo. Apesar dos esfor90s nazistas
em coletivizar e socializar a experiencia de ouvir, isto ainda era em grande parte
um negocio privado, sendo assim bem facil para um ouvinte simplesmente mudar
de canal sempre que se sentisse amolado ou desencantado.37 Os discursos publicos
de Hitler erarn infalivelmente transmitidos pelo radio, alcan9ando uma audiencia
de cerca de 56.000.000 em 1935, mas em nitido contraste com as tecnicas pessoais
e intimas empregadas por Roosevelt e Churchill, 0 seu desempenho solitario em
estudio era considerado ineficaz e destituido das qualidades inspiradoras que s6
poderiam ser supridas na medida de uma colabora9ao reciproca entre ele e a
audiencia. Sentia·se que as possibilidades interativas suscitadas diante de uma
multidao de verdade seriam essenciais para que os seus discursos pudessem ser
emitidos num tom adequado de intensidade. Durante doze anos, de 1933 ate 0 final
da guerra, ele nao mais transmitiu de estiidio.38

o filme, por seu turno, correspondia as necessidades de uma na9ao de
espectadores que se encontrava no processo de mudan9a de uma associa9ao de
meros sujeitos para um corpo exclusivo de nobres cidadaos que seriam os "Senhores
do Reich". Isto Ihes proporcionava novos meios para vivenciar suas proprias a90es.
Eles foram entranhados de toda uma nova variedade de consciencia posta em
a9ao visualmente por meio do espelho ativo fornecido, acima de tudo, pela tela de
cinema. 0 coletivo nacional podia descobrir e satisfazer-se consigo mesmo e com
a sua subordina9ao comum a uma lideran9a toda poderosa por meios igualmente
novos. A aprecia9ao coletiva do conteiido da cultura nacional tambem foi
transformada. Riefenstahl, Speer e outros reduziram-na aos elementos antigos e
sagrados da pedra, fogo e luz, ornamentando-os com uma grandeza helenomaniaca.
A ideia de uma comunidade nacional foi adaptada para e pela experiencia da
na9ao de se ver a si mesma com essa aparencia. As suas memorias e historia
oficiais e particulares foram projetadas em cartazes e espetaculos politicos, na
arquitetura monumental, em rituais iluminados e em treinamentos orquestrados e
geometricos de massas. As exigencias das filmagens moldaram diretamente esse
processo. Ele foi apreendido, preservado, refinado, e disseminado em formas
ampliadas e editadas. Os eventos reais nao podiam se equiparar aos requisitos

37. Horst J. Bergmeier e Rainer E. Lotz, Hitler's Ai/waves: The Inside Story of Nazi Radio
Broadcasting and Propaganda Swing (Yale University Press, 1997).

38. David Welch, The Third Reich: Politics and Propaganda (Routledge, 1993), p. 34.
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exigentes do novo registra hist6rico, e por isso Riefenstahl utilizou a sua maquina
editora feita sob encomenda para aperfei,oa-Ios.

Nao quera perder de vista os varios nlveis de envolvimento com 0 ritual, 0

espetaculo e a exibi,ao que caracterizam as perspectivas de diferentes participantes
espectadores. E importante nao apagar a distin,ao entre aqueles para quem esta
superestimula,ao visual ocoma em tempo real e face a face, e outros, posicionados
numa maior distancia, cuja identifica,ao e sincraniza,ao com 0 tempo marcia! dos
eventos de origem eram remotos. Estes ultimos tomaram-se familiarizados com 0

ceme disso de urn modo hiper real e praticamente inaudito, envolvendo estranhos
angulos da camera, a a,ao em velocidades variadas, e imagens sobrepostas ou em
dissolu,ao. Contudo, como sugiro aqui, 0 cinema fomeceu urn canal dinamico e
massivo para uma mudan,a cultural substancial. Esta mudan,a se dava para tras
na dire,ao da serialidade e da solidariedade mecanica, mas tambem ia alem disso.
Ela formava uma interconexao nao-sincronica - uma ontologia nacional - e era
mediada e realizada por via das conexoes laterais e hierarquicas que caracterizam
a associa,ao iconica e aquilo que talvez possa ser agora reconhecido como "logo
solidariedade".

A militariza,ao foi e continua a ser 0 centra deste processo abrangente. E0

fundamento do estilo fascista e dos valores esteticos em que a guerra, tanto como
experiencia sagrada e iluminadora, como na condi,ao de anaIogo a outras dimensoes
de socialidade hierarquica brutal, ocupa uma posi,ao privilegiada. Assim, a presen,a
de homens uniformizados e urn aspecto recorrente e sintomatico de seus poderes,
os quais sao comuns em diferentes ordens cerimoniais e rituais, irrompendo atraves
das barreiras erigidas pelas formalidades ideol6gicas de Esquerda e de Direita. Os
movimentos fascistas demarcaram uma ruptura sutil em rela,ao aos padroes do
simbolismo politico que haviam se estabelecido com a Revolu,ao Francesa, quando
pela primeira vez 0 cocar tricolor e outras emblemas patri6ticos transportaram as
for,as institucionalizadas da divisao politica popular para 0 curso da vida cotidiana.39

o velho padrao moderno dirigia a aten,ao para uma fundamental unidade na
diversidade da na,ao revolucionaria e de seus cidadaos, enquanto 0 padrao mais
novo da interconexao iconica enfatizava a intercambialidade e a disponibilidade
dos membras individuais pertencentes ao corpo coletivo. No primeiro caso, as
pessoas tornavam-se similares devido aintermedia,ao dos emblemas; no segundo,

39. Lynn Hunt, Politics, Culture and Class in the French Revolution (Routledge, 1984), pp. 57-58.
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que contem a marca mais profunda do pensamento de ra~a, os seus emblemas
eram uma prova extema desesperada de que, apesar das aparencias em contrilrio,
elas foram invariavelmente e desde sempre similares em termos fundamentais e
exc1usivos.

Numa resenha penetrante de George Orwell a respeito de Mein Kampf,
datada dos tempos de guerra, onde h:l uma reflexao sobre a dinilmica psicologica
do hitlerismo e um alerta para que nao se subestimasse 0 apelo emocional de sua
concep~ao militarista de politica, ele observou que "enquanto 0 socialismo e mesmo
o capitalismo, de uma maneira mais relutante, disseram as pessoas, 'eu lhes ofere~o

tempos prazerosos', Hitler disse a elas, 'eu lhes ofere~o luta, perigo e morte' e
como resultado uma na~ao inteira se lan~a aos pes dele".40 Para se compreender
essa escolha superficialmente perversa, que tem se repetido por diversas vezes na
historia de movimentos fascistas menos bem-sucedidos, devemos observar que os
mesmos efeitos aglutinadores tambem foram induzidos pelos emblemas visiveis e
pelas insignias da logo-solidariedade. Colocados ou usados junto ao corpo, estes
signos e gestos expressavam mais do que assentimento as transforma~5es

revolucionarias da vida social. Elas eram ainda mais potentes na ausencia de
palavras, podendo atraves do uso de icones por si so estender imperativos, habitos
e disciplina marciais para alem dos limites da minoria unifomllzada.

As reflex5es de Hitler sobre esses padr5es comunicativos e seus pianos
para aplica-los em distintos estagios do desenvolvimento do movimento Nacional
Socialista constituem uma ajuda valiosa para se compreender 0 significado dessas
mudan~as e 0 papel da midia para preparar e orquestrar 0 entrincheiramento delas.
Hitler descreve um movimento progressivo desde 0 penodo inicial em que 0 poder
da palavra falada era supremo em termos da constru~ao da causa nazista ate
chegar a fase em que as reuni5es de massa se tomaram a institui~ao organizacional
chave e, por ultimo, 0 estagio final, quando os simbolos e as sugest5es visuais
tomaram-se uma necessidade dominante. Embora essa analise se paute pelo seu
visivel desprezo em rela~ao as massas parecidas com rebanhos, as palavras de
Hitler adquirem um novo significado em nosso proprio tempo, quando a satura~ao

do espa~o publico pela publicidade tem se associado aos altos niveis de analfabetismo
funcional. Ele continua:

40. George Orwell, The Collected Essays, vol. 2, arg. Sonia Orwell e Ian Angus (Penguin, 1968).
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Quando muito, urn panfleto au urn cartaz pode, dada a sua brevidade, contar com a
certeza de prender por urn momento a ateo9ao de alguem que tenha urn pensamento
diverso. a retrato em tadas as sua formas, ate chegar ao filme, tem maiores
possibilidades. Aqui urn homem precisa usaf sellS miolos bern menos~ basta albar,
au quando muito ler textos curIos em extrema, e assim muitos aceitarao mais
prontamente uma apresenfariio pict6rka do que leriio urn artigo de qualguer
comprimento. a retrato lhes traz em tempo muito mais curto, eu poderia quase dizer
de urn 56 golpe, 0 esclarecimento que eles conseguiriam com material escrito somente
ap6s ardua leitura.4J

Esta forte percep~ao de valor em rela~ao ao que se ve, em compara~ao

com 0 que se Ie, ou ouve, foi bastante apelfei~oado na discussao posterior de
Hitler sobre 0 poder dos sfmbolos que foram empregados com tanto sucesso durante
a constru~ao do movimento nazista. Ele inicia as famosas passagens de Mein

Kampf em que aborda a smistica e a bandeira nazista ha pouco desenhada com
uma reminiscencia sobre uma manifesta~ao comunista coberta de bandeiras e
flores vermelhas vista por ele no perfodo turbulento que se seguiu it guerra de
1914-1918. "Um mar de bandeiras vermelhas, len~os vermelhos e flores vermelhas
deram a esta manifesta~ao, que se estima ter contado com cerca de cento e vinte
mil pessoas, um aspecto que era gigantesco de um ponto de vista meramente
externo. Eu mesmo pude sentir e compreender como 0 homem do povo sucumbe
facilmente it magica sugestiva de um espetaculo tao grandioso em seus efeitos"."
Se esta passagem transmite algo do debito imaginativo que 0 Nacional Socialismo
teve em rela~ao aos seus antecessores de esquerda, a aten~ao de Hitler it dinamica
psico16gica e simb6lica envolvida na consolida~ao de seu poder emergente, por
meio da produ~ao de "um retrato da vontade de nosso movimento" numa forma
tao concentrada, parece ter ultrapassado qualquer coisa que os comunistas
houvessem realizado ate aquele ponto.

Se uma suastica preta contra um fundo vermelho e branco era um retrato,
precisamos agora nos perguntar que tipo de retrato era este. A exposi~ao cativante
de Hitler sobre como as cores e as dimens6es da nova bandeira nazista foram
escolhidas nao precisa ser repetida aqui. Ela tem importancia secund:iria em rela~ao f.
it percep~ao suprema que decorre da observa~ao feita por Hitler de que "uma

1
i

41. Hitler, Mein Kampf, p. 470. A fonte destas iddas pode ser () Irabalho de Ernst Junger. Ver
Berman, Modem Cultural and Critical Theory, pp. 99-118.

42. Ibid., p. 492.
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insignia efetiva pode em centenas de milhares de casos dar 0 primeiro impeto ao
interesse em urn movimento". Eu acrescentaria aqui uma outra sugestao. 0 papel
da insignia, dos simbolos, e dos leones, nao se limita ao primeiro encontro narrado
por Hitler. Ao que parece, 0 uso dos leones podia promover, manter e renovar a
"logo-solidariedade", assim como inicia-Ia. Os diversos tipos de interconexao que
os icones consolidam SaO urn aspecto fundamental do modo como as aspira96es
do irracionalismo autoritario, baseadas na consciencia de ra9a, devem ser
imaginadas. Ao chamar a aten9ao para la90s culturais mais profundos e autenticos,
que nao poderiam ser falados ou escritos sem que fossem diminuidos, esses signos
estabeleciam a significancia do que podia ser dito ou escrito e tornavam alguns
tipos de fala totalmente desnecessarios. 0 poder emudecedor dos leones liga-se,
enfim, as proibi96es em materia do que pode ser falado, ao silenciamento da
popula9ao, e a pressao caracterfstica sobre a pr6pria linguagem que ajuda a definir
a governan9a totalitaria por via do seu investimento obrigat6rio em circunl6quios,
eufemismos e c6digos.

Urn exemplo interessante das conseqiiencias praticas dessa solidariedade
metafisica, e destituida de palavras, criada pelo desdobramento de icones, pode
ser tirado dos debates acrimoniosos sobre a extensao e 0 carater do
comprometimento nazista de Martin Heidegger. 0 seu caso deprimente ainda
representa 0 mais significativo baliio de ensaio dos debates sobre a importancia
das ideias nazistas, ultranacionalistas, e outras ideias e sistemas cognitivos
raciol6gico-misticos para 0 pensamento filos6fico moderno. Urn das vezes em que
se aceila que Heidegger fez observa96es que nao s6 apoiaram a causa nazista,
mas que de fato ligaram os seus pr6prios conceitos filos6ficos diretamente ao
projeto nacional socialista ocorreu durante urn encontro com Karl Lowith. Mais
jovem do que 0 fil6sofo, Ltiwith era urn ex-estudantejudeu que fora muito ligado a
ele no passado, sendo que mais tarde tornar-se-ia seu colega e desempenharia urn
papel central ao levantar a discussao sobre 0 nazismo de Heidegger ao longo dos
anos 1940. Lowith deixou urn relato detalhado de urn encontro entre eles ocorrido
em 1936, na Roma de Mussolini. Ele afirmou que nessa ocasiao, Heidegger
concedeu prontamente que "0 partidarismo dele pelo Nacional Socialismo encontra
se na essencia da sua filosofia" e que "0 seu conceito de 'historicidade' era a base
do 'engajamento' politico dele"." Esta explica9ao que tern aver afinal com a

43. Karl Lowith, "My Last Meeting with Heidegger in Rome 1936", in R. Wolin, org., The Heidegger
Controversy: A Critical Reader (MIT Press, 1993), pp. 140-144.
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visao de Heidegger sobre a na~ao alema e seu carMer e destino politico, hist6rico
e ontico, tern sido ainda mais desenvolvida por diversos academicos, de forma
mais notavel por Pierre Bourdieu.44 Cito isto aqui de passagem por me parecer
ligado a decisao de Heidegger de exibir a suastica em sua propria pessoa. Em
contradi~ao com a mais dispersiva e desordenada heterogeneidade das aparencias.
e possivel que tenha sido 0 poder metafisico de urn feone decididamente invariavel
que - para se adotar uma metMora bern nao heideggeriana - sintonizou as pessoas
com 0 canto de sereias de seu ser coletivo, isto e, 0 ser racial e nacional: "0 ser e
o prototipo duradouro, 0 sempre identico"45

o eminente filosofo aproveitara a oportunidade para trazer sua familia para
uma viagem curta pela Italia enquanto ministrava uma serie de palestras sobre a
obra poetica de Hiilderlin no Instituto Cultural Alemao-Italiano, e outras ainda.
sobre a Europa e a filosofia alema no Instituto Kaiser Wilhelm. Impedido de assistir
ao segundo evento pOI' ser judeu, Liiwith surpreendeu-se por Heidegger ter usado
urn distintivo ou alfinete com a suastica na lapela durante toda a viagem. Lbwith
incomodava-se com 0 fato de que aquele que havia sido seu mentor por urn certo
periodo nao percebesse que 0 gesto dele era inapropriado quando em companhia
de urn judeu de quem ele fora proximo no passado:

No dia seguinte minha esposa e eu fizemos uma excursao para Frascati e Tuscu]ull1
com Heidegger, sua esposa e seus dais filhos pequenos, de quem eu cuidara muitas
vezes quando eram menores. Era uma tarde radiaote e eu estava feliz corn este
encontro final, apesar de inegaveis reservas. Mesilla nesta ocasHio, Heidegger nao
tirou a insignia partidaria de sua tapeta. Ele a USOli durante tada a sua estada em
Roma, e era 6bvio nao ter oconido a ele que a Slllistica ficava deslocada enquanto
ele passava urn dia comigo.46

Epossivel que este juizo de U:iwith de que Heidegger simplesmenle uao
percebesse a impropriedade de seu gesto seja generoso demais, mas nunca
saberemos com precisao 0 que motivou 0 grande filosofo a tomar visivel este
cometimento. Talvez esta nao seja a questao mais interessante acenada com este

44. Pierre Bourdieu, The Political Ontology ofMartin Heidegger, lradw;ao de Peter Collier (Polit:
Press, 1991).

45. Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, tradm;ao de Ralph Manheim (Yale Universit)
Press, 1959), p. 202.

46. Lowith, "My Last Meeting with Heidegger in Rome 1936", pp. 140-144.
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exemplo. Nao quero especular sobre 0 que esta escolha de Heidegger possa
comunicar sobre ele como urn homem, ou sobre 0 seu statns como embaixador
intelectual de sen pafs ao longo de sua visita. Em vez disso, e mais produtivo
indagar-se sobre 0 que esta exibi~ao de partidarismo pela causa nacional-socialista
significava em termos de urn ato polftico, ap6s a promulga~ao das leis de Nuremberg
e ja completados dois anos desde a queima~ao publica de livros considerados "de
escrita judaica destrutiva" em campi universitanos, assim como 0 infcio de a~6es

civis e legais contra os judeus. Esta fase de violencia e de persegui~ao ativa havia
conduzido a uma situa~ao em que as palavras e os signos ganhavam uma nova
importancia, em particular quando os processos de higiene cultural e racial, que
entao se desenvolviam, nao conseguiam separar as pessoas prontamente em linhas
linglifsticas ou somaticas. Esses signos e feones, sejam em vestimentas, sejam na
marca~ao de predios, lares e institui~6es dvicas, transportavam os espectadores
imediatamente a urn lugar especial, para alem da duplicidade das palavras, onde as
divis6es hist6ricas e raciais fundamentais podiam ser percebidas de subito. A
utiliza~ao deles fez com que uma silUa~ao complexa e confusa, caracterizada por
uma vasta assimila~ao e amalgama~ao, parecesse bern distinta. Vma vez colocados
em seus lugares os emblemas hist6ricos e feones adequados, a popula~ao alema
poderia se conformar aos c6digos binanos mais simples do pensamento de ra~a: a
favor ou contra, dentro ou fora.

As opini6es de Liiwith sobre a filosofia de Heidegger, e seu relato sobre a
conversa deles nessa ocasiao, tern sido recha~adas em termos predizfveis e sumanos
pelos apologistas mais ferrenhos do fiI6sofo. 47 Prefiro afirmar que a decisao de
Heidegger de exibir a suastica em sua pessoa e uma questao relevante em si
mesma. Ela 0 vincula diretamente afilosofia pratica de Hitler de uma maneira
imediata seja la qual for a interpreta~ao que se tenha sobre as conex6es entre 0

nazismo de Heidegger e seus outros cometimentos filos6ficos.

47. Karl Lowith, Martin Heidegger and European Nihilism, org. Richard Wolin, tradm;ao de Gary
Steiner (Columbia University Press, 1995). Em seu livro recente, Heidegger, Philosophy, Nazism
(Cambridge University Press, 1997),0 fi16sofo Julian Young descreve 0 relato de Lowith sabre
a reuniao como provido de "evidencias relativamente fracas", mas naD considera 0 fato de
Heidegger usar 0 emblema nazista como urn gesto comunicativo por si so significativo.
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ESPETAcULO PARAMILITAR, ESPORTE, RA<;:A E 0 CORPO

Eprecise repetir aqui que uma orienta9ao paramilitar constituiu urn aspecto
integral do modo como se recompos a cultura politica durante 0 periodo fascista. 48

Muito tempo antes que 0 ultranacionalismo modemo deslocasse os seus antecedentes
coloniais, a vida militar pusera uma enfase distintiva na arregimenta9ao enquanto
sinal de perfei9ao. Ambos podiam ser aferidos atraves da exibi9ao coordenada do
corpo masculino. Esta espetacular corporifica9ao politica dramatizava 0 poder
nacional, govemamental e racial. Intensificada atraves de filmes apropriados, e
aqui deveriamos relembrar 0 desagrado permanente de Leni Riefenstahl em rela9ao
as imagens filmadas que nao escapavam as conven90es visuais da mera proje9ao
integral do cine-jomal, esta corporifica9ao politica proporcionava uma maneira
evidente para comunicar 0 efeito capaz de inspirar a admira9ao durante eventos
espetaculares, dirigidos a urn publico sempre crescente que poderia encontrar prazer
nas hierarquias racializadas, entao avivadas por meio da "renova9ao criativa
abrangente" dos nazistas."

o interesse fascista na utiliza9ao dos esportes e do treinamento fisico como
parte da sua propaganda e como urn componente critico do seu estilo politico e
sem duvida relevante aqui. Isto e verdade nao apenas devido as maneiras 6bvias
como as modemas atividades esportivas tern funcionado como cifras de guerra,
camuflado a rela9ao entre 0 entretenimento e a politica e produzido os mais fortes
e duradouros arquetipos raciais. Voltarei logo mais a estes pontos ao discutir a
Olympiad de Leni Riefenstahl, mas quero inicialmente aponrn-los atraves do exemplo
igualmente significativo trazido pelas figuras contrastantes de Joe Louis e Max
Schmeling. As opinioes de Hitler sobre a atividade esportiva no Estado volkish
foram expostas ate certo ponto em Mein Kampf Em meio ao seu predizivel
entusiasmo em conceder prioridade ao treinamento do corpo em vez da mente,
uma defesa do boxe, que segundo ele era injustamente descartado como algo

48. Scott Hughes Myerly, British Military Spectacle: Fmm the Napoleonic Wars through the Crimea
(Harvard University Press, 1996), capitulo I, "The Spectacular Image".

49. Estas palavras sao de Hitler, apagina 533 de Mein Kampf George Masse fez mais do que
qualquer outro para apresentar elementos da historia desses desenvolvimentos em seu livro The
Nationalization a/the Masses: Political Symbolism and Mass Movements in Gennany from the
Napoleonic Wars through the Third Reich (Cornell University press, 1975), e Masses and Man:
Nationalist and Fascist Perceptions ofReality (Wayne State University Press, 1987).
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vulgar pelos seus aliados politicos, salta de suas paginas, exemplificando 0 modelo
mesmo de tudo que 0 treinamento ffsico do povo deveria instilar na juventude de
uma na9ao a renascer em breve:

Nenhum outro esporte promove tanto quanta este 0 espfrito de ataque, demanda
decis6es esclarecedoras, e treina 0 corpo com uma destreza de a~o ...acima de tudo
o corpo jovem e saudavel deve aprender a sofrer golpes. E claro que iSla pode
parecer extravagante aos olhas de nossos atuais combatentes espirituais. Mas nao
euma func;ao do Estado popular criar lima colOnia de estetas padficos e degenerados
ffsicos. Nao eno respeitavel lojista au oa velha donzela virtuosa que este ve 0 seu
ideal de hurnanidade, mas sim oa corporifica<;ao desafiante da for<;a masculina e em
mulheres capazes de gerar homens para 0 mundo.
E assim 0 esporte naa existe somente para tomar 0 indivfduo forte, agil e audaz; ele
deveria tambem endurece-Io e ensina-Io a suportar dificuldades.50

Estas palavras poderiam quase ter saido das paginas de Guia do Escoteiro
para Meninos, ou Rovering to Success [Mirando 0 Sucesso]. Elas nos trazem
urn estranho eco distorcido vindo de urn ideal imperial mais antigo.'1 Com elas
podemos tambern come9ar a deduzir como na passagem da participa9ao das
massas no esporte para a observa9ao do esporte pelas massas, Louis e Schmeling
- a quem urn especialista dos mais importantes como Andrew Young se referiu
como tendo combatido em avan90 a Segunda Guerra Mundial - podiam se tornar
urn novo tipo de heroi popular racializado. Ambos foram al9ados a urn nivel febril
de representatividade iconica, gra9as ao papel desempenhado integralmente pela
midia ao encenar seus conflitos e infundir suas personalidades publicas, seu estrelato
e seus corpos com uma significancia nacional e raciol6gica. As lutas entre esses
dois boxeadores pontuaram 0 periodo que levou a eclosao da guerra. As suas
vidas entrela9adas ainda oferecern urn contraponto ao tema imortal da superioridade
ariana atraves de uma est6ria distinta - a comercializa9ao transnacional do esporte
e de seu papel na constru9ao de audiencias planetarias.

50. Hitler, Mein Kampf, p. 410.
51. 0 endosso de Baden Powell com respeito ao boxe como urn exerdcio masculino pode ser

encontrado na se<;;ao "Games to Develop Strength", no capitulo 6 de Scouting for Boys (c.
Arthur Pearson Ltd., 1941 [1908]. Ver tambem UlfHedetoft, "War, Racism, Soccer", in Flemming
Rogilds, org., Every Cloud Has a Silver Lining (Akademise Forlag, 1986), e J. A. Mangan e
James Walvin, orgs., Manliness Gild Morality: Middle-Class Masculinity in Britain and America,
1800-1946 (University nf Manchester, 1987).
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Tempos depois, ambos atletas fariam contribui<;:oes extensivas aos esfor<;:os
de guerra das na<;:oes as quais suas proezas pugilisticas estavam associadas 
Schmeling como soldado para-quedista, e Louis, entre outras coisas, como
coadjuvante com Ronald Reagan no filme propagandistico This is the Army [Este
eo Exercito], datado de 1943. Esignificativo que ambos tambem ficassem vinculados
ao sistema de estrelato da industria do cinema, Schmeling atraves do seu casamento
com a atriz Anny Ondra, uma estrela de filmes apropriadamente loira que
acompanharia seu marido com freqiiencia em jantares na residencia de Goebbels.
Na epoca de seu primeiro encontro, Louis, cujos feitos historicos seriam celebrados
em urn disco de 1941 pelos talentos combinados de Richard Wright, Paul Robeson
e Count Basie, era entao 0 mais famoso homem negro nos Estados Vnidos. Como
e bern conhecido, ele foi derrotado pelo campeao alemao na primeira luta real izada
emjunho de 1936 no estadio Yankee, no Bronx, a pouco tempo de se iniciarem os
jogos das Olimpiadas de Bedim. A vitoria inesperada de Schmeling contribuiu
muito para as expectativas em torno da superioridade fisica ariana, destruidas
semanas depois pelo extraordinario sucesso fisico de Jesse Owens.

Schmeling havia boxeado pela primeira vez nos Estados Vnidos em fins dos
anos 1920. Ele venceu 0 campeonato de pesos pesados em 1930, mas perdeu 0

titulo novamente logo depois. Ao retornar em meados dos anos 1930, ele vinha
tanto para lutar com Louis quanto para atuar como urn emissario do governo nazista
que aguardava ansioso devido as previsoes de urn boicote americano aos proximos
jogos olimpicos, os quais haviam sido concedidos a cidade de Bedim antes da
ascensao dos nazistas ao poder. Schmeling afirrna que ele era urn estudioso atento
dos filmes sobre a atua<;:ao de Louis no ringue. Ele coola que durante urn almo<;:o
com Hitler em Munique, pouco tempo antes da primeira luta, 0 FUhrer mostrava
se preocupado com 0 fato de 0 desafiante arriscar 0 prestigio de sua na<;:ao e de
sua "ra<;:a" num combate com urn homem negro (deve-se observar aqui que este
tipo de luta esportiva entre negros e brancos era ilegal em algumas partes dos
Estados Vnidos naquela epoca). A vitoria de Schmeling sobre Louis deliciou os
lideres de seu pais que haviam minimizado a luta por preverem urn resultado oposto.
Tambem foi bern recebido por muitos americanos brancos afeitos a consignar
Louis a mediocridade e bastante preparados para cingir-se ao triunfo racializado
do "Teutao terrifico" sobre 0 impudente e confiante jovem homem negro que
aparentemente havia ultrapassado a si mesmo. Hitler e Goebbels ficaram
entusiasmados com esse triunfo, considerando-o como urn simbolo poderoso da
inata supremacia branca. 0 proprio Schmeling conseguiu obter a propriedade do
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filme sobre a peleja, com direitos integrais sobre a distribui~ao no alem-mar, 0 qual
ele assistiu em companhia de Hitler, logo apos voltar para a Alemanha. 0 ministerio
de Goebbels editou todo 0 filme da luta juntamente com cenas de treinamento em
campo de ambos os boxeadores, alem de imagens da recep~ao triunfante de
Schmeling em Frankfurt. 0 filme resultante, Max Schmeling's Victory, a Germany

Victory [A Vitoria de Max Schmeling, uma Vitoria da Alemanha], foi projetado em
salas superlotadas.52

Levou algum tempo ate que Louis conseguisse se restabelecer como 0

adversario mais atraente aos olhos de Schmeling. Para tanto, e!e contou com 0

apoio da Liga Anti-Nazista que estava bern ciente dos ganhos politicos simbolicos
decorrentes do possive! resultado de qualquer revanche e, e claro, sabia que se
Schmeling conseguisse derrotar Louis pela segunda vez, 0 alemao tomar-se-ia,
uma vez mais, 0 campeao mundial. Agora aos 24 anos de idade, tendo se tornado
segundo campeao negro de peso pesado apos derrotar Jimmy Braddock, Louis
passou por urn longo periodo de treinamento para se preparar para a segunda luta.
Esta luta ocorreu por fim em junho de 1938 em meio a uma atmosfera altamente
politizada, 0 que Schmeling considerou como uma resposta americana de cunho
imitativo 11 politiza~ao do esporte durante 0 Terceiro Reich. Louis descreveu seu
sentimento crescente de que 0 mundo inteiro estaria assistindo 0 segundo encontro
deles:

Pelo que pude constatar ao lef as jornais e olivir as caDversas, 0 mundo inteiro
estava venda esta luta entre eu e Schmeling. A Alemanha estava dilacerando a
Europa, e ouvfamos cada vez mais falar sabre campos de concentra~ao para os
judeus. Muitos americanos tinham familia oa Europa e temiam pelas vidas dos seus
parentes. Schmeling representava tudo que as americanos nao gostavam, e eles
queriam ve-Io batido e bern batido. Bern, aqui estava eu, urn homem negro. A mim
cabia 0 farda de representar a todos da America. Pessoas negras e brancas
conversavarn sabre minhas lutas; falavam tambern sobre mim como urna pessoa.
Imagino que eu lhes parecesse bern. Os arnericanos brancos - mesrno enquanto
alguns deles ainda linchavam pessoas negras no SuI - dependiarn de mim para
nocautear a Alemanha. 53

52. Chris Mead, Joe Louis: A Biography (ScribnerslRobson Books, 1986), p. 100.
53. Joe Louis, com Edna Rust e Art Rust, My Life (Eco, 1997 [1978]), p. 137.
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Um convite da Casa Branca para jantar com 0 presidente tomou patente 0

significado politico da luta, 0 que deixou Louis fortemente impressionado. Apos
apalpar os musculos do boxeador, Franklin Roosevelt disse, "Joe, dependemos
destes musculos para a America".

A vitoria extraordimiria de Louis na segunda luta precisou somente de dois
minutos e quatro segundos. 0 filme da luta foi tao curto que precisou ser alongado
com cenas em camara lenta. Tempos depois, os tecnicos de filme nazistas tiveram
de reeditar a luta para mostni-Ia em seus proprios cine-jomais de forma a tornar
plausivel a versao de que Schmeling havia sido atingido por um golpe baixo, segundo
declararam seus empresarios apos a partida.'4 Ao visitar Schmeling no hospital, 0

embaixador Hans Heinrich Dieckhoff incentivou-o a encaminhar um protesto pela
maneira com que Louis conseguiu sair vitorioso, mas ouviu em troco que naG
houvera nenhuma falta e que a vitoria de Louis fora legitima. Louis conc1uiu suas
reflexoes sobre a signifidincia historica e politica da luta com a seguinte observa,ao:
"Ouvi dizer ate mesmo que quando os alemaes souberam que eu estava batendo
para valer em Schmeling, eles cortaram a transmissao de radio para a Alemanha.
Eles nao queriam que 0 seu povo soubesse que um simples preto velho estava
estra,alhando a Ra,a Ariana".

As ramifica,oes da vitoria de Louis seriam importantes para a politica de
"ra,a" de ambos os paises. 0 relato a seu respeito, de autoria do proprio Louis, foi
contra a corrente de grande parte da cobertura de imprensa, mas nao apresentou
Alemanha e Estados Unidos de umjeito simplista, isto e, contrapostos um ao outro.
As memorias dele desafiam as pretensoes morais da America por terem
tranqiiilamente chamado a aten,ao para 0 fato de que ambas as na,oes se
apoiavam numa politica de "ra,a". Ele descreve, por exemplo, a presen,a de nazistas
americanos autoctones, que compareceram ao seu campo de treino para
demonstrar seu apoio entusiastico it mensagem de odio vinda de Hitler. Em dias
subseqiientes it luta, 0 New York Times se esfor,ou para persuadir seus leitores de
que 0 resultado era insignificante e que "nada havia se passado". Contudo, it medida

54. 0 melhor relato curto das lutas e da atmosfera em lorno delas enconlra-se em Mead, Joe Louis:
A Biography, pp. 92-159; vel' tambem Joe Louis Barrow, Jr. e Barbara Munder, Joe Louis: The
Brown Bomber (Weidenfeld Paperbacks, 1988); Richard Bak, Joe Louis: The Great Black Hope
(Taylor Publishing, 1996), e Joe Louis, My Live. Grande parte do material de Mead sabre
Schmeling foi tirada da autobiografia do lutador, Errinllenmgen (Verslager Ullstein GMBH.
1977).
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que a America se esfon;ava por distinguir a politica nazista de "ra,a" dos seus
proprios sistemas de segrega,ao e de cassa,ao do sufragio universal, discussoes
intensas desenvolvidas na imprensa negra ganharam novo impeto. No New York

World Telegram, Heywood Broun transmitiu um sentimento bem diferente:

Eo: passivel que dentm de cern aDos algum historiador venha a teorizar...que 0 declfnio
do prestfgio nazista come~ou com urn golpe de esquerda dado por urn ex-openirio
nao-especializado do setor automobilfstico, que jamais estudara as polfticas sociais
de Neville Chamberlain e nao tioha opiniao alguma sabre a situa\=ao oa
Tchecoslovaquia...Sabia-se que Schmeling se via como urn sfmbolo nazista. Nao se
sabe se Joe Louis se ve comumente como urn representante de sua raga e como
alguem que se dedica a fazer avangar 0 seu prestigio...Mas iSla pode ter estado em
seu coragao quando ele explodiu 0 mito n6rdico com uma luva explosiva.55

Na Alemanha, os opositores do regime de Hitler organizaram
espontaneamente as suas proprias celebra,oes pelo triunfo de Louis. Mas esta
nao foi a unica resposta a grande luta. A figura de Heidegger nos vem a mente
mais uma vez. Infelizmente nao sabemos qual foi a sua rea,ao em 1938, porem,
tres anos antes, durante 0 curso de palestras publicadas posteriormente como
Introdu,ao a Metafisica, ele expressara seu desagrado perante a triste situa<;ao
em que um boxeador poderia acabar sendo reconhecido como um heroi nacional.
A polemica correspondente, contraria ao "escurecimento do mundo", ligou esta
lamentavel ocorrencia historica a critica da for,a corrosiva da tecnologia moderna,
a uma visao mordaz sobre os comicios de massa, e a sua antipatia com rela,ao a
outros aspectos dos regimes tecnologicos, 0 que presumivelmente incluia 0 nazismo
existente naquele momento. Uma vez que e neste texto que Heidegger nao so
afirma a "verdade e a grandeza interior"" do movimento nacional socialista, mas
tambem emprega 0 conceito de "ra,a" numa breve discussao do espfrito nacional,
da beleza, do corpo, e do combate, M uma certa impericia em alardear estas
passagens, tal como se tem feito, como capazes de evidenciar 0 repudio do filosofo
em rela,ao as fervorosas opinioes defendidas por ele anteriormente quando era
reitor da Universidade de Freiburg. A forte opiniao de Heidegger sobre 0 fracasso
do hitlerismo em se equiparar aos exigentes padroes pessoais estabelecidos por

55. Confonne citado par Mead, Joe Louis, p. 159.
56. Heidegger, Introduction /0 Metaphysics, p. 199.
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ele nao chega a ser urn repudio do nazismo seja nas formas genericas, seja nas
formas ideais as quais ele aderira de urn modo idiossincriisico. Contudo, ele pode
ter acertado mais do que pensou quando, com a sabedoria de urn integrante, ele
apontou, com proveito, esses aspectos especfficos da cultura polftica nazista como
a perturbadora essenciahist6rica daquilo que 0 Nacional Socialismo havia se tornado.

LENI RIEFENSTAHL E A COMUNlDADE CARISMATICA

Embora a hist6ria do treinamento vocal e dramaturgico de Hitler, assim
como dos elementos "wagnerianos" na encena~ao do ritual nazista, sejam percursos
criticos bern conhecidos, e preciso relembni-los neste ponto, mesmo que brevemente,
como dimens6es adicionais daquilo que Hitler descreveu como "a miigica sugestiva
do espetiiculo". Eimportante que nao abordemos as tecnologias da especulariza~ao

como fatores secundiirios ou subsidiiirios, como algo que teria vindo depois e
simplesmente conduzido 0 irracionalismo autoritiirio para uma audiencia de massas.
Iii afirmei que a camera foi diretamente responsiivel pelo tipo de solidariedade
celebrada pelos movimentos fascistas. Ela foi utilizada nao apenas em festividades
organizadas para demarcar e comunicar 0 renascimento da na~ao depois de ter
passado por perfodos de fraqueza, decadencia e inatividade. Embora possa haver
algum exagero em dizer que esses eventos foram sempre realizados em beneficio
muito mais da sua audiencia remota do que da imediata, podemos estar certos de
que as festividades espetaculares que objetivavam produzir aquilo que Roger Griffin
denominou de "comunidade carismiitica"" eram encenadas tendo em mente 0

poder e a atua~ao da camera.

57. A cita~ao foi tirada do ensaio de Griffin em GUnter Berghaus, arg., Fascism and Theatre:
Comparative Studies 011 the Aesthetics Gnd Politics of Performance ill Europe, 1925-1945
(Berghahn Books, 1996). Ha uma importante controversia sabre este ponto entre aqueles que
debateram 0 trabalha de Riefenstahl. Paul Virilio cita a propria Riefenstahl dizendo que 0

Congresso do partido filmado em 0 Triunfo da Vontade "foi organizado nos moldes de uma
performance tcatral, nao apenas como uma manifesta~aoIX>pular, mas lambem para fomecer 0
material para urn filme de propaganda...tudo era decidido em referenda acamera". Ele cita a fonte
destes comentarios como constante de Hinter den Kulissen des Reichs-Parteitag-Films. Virilio,
War and Cinema: The Logistics ofPerception (Verso, 1989). as defensores contemporaneos de
Riefenstahl estao dentes dos riscos em se conceder este ponto. Audrey Salkeld, a apologista
mais completa de Riefenstahl, fez constar uma negat;ao cabaL "nao se pode dizer que 0 espetaculo
pomposo tenha sido encenado para as cameras". Audrey Salkeld, A Portrait of Leni Riefenstal
(Jonathan Cape. 1996), p. 133.
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Em conclusao, podemos retornar a Leni Riefenstahl com suas revolucioniirias
realiza~oes artfsticas e tecnologicas, as quais apontam para uma serie de questoes
interligadas neste capitulo. 0 poder duradouro do trabalho dela confirma que ele
continua a ser a base sobre a qual a plausibilidade do estilo fascista e de seus
valores esteticos associados sera estabelecida. As circunstancias em torno da
produ~ao de 0 Triunfo da Vontade, sua grava~ao do sexto Congresso Nazista e
o segundo filme feito par Riefenstahl durante 0 periodo nazista na~ podem ser
reconstruidos em detalhe aqui. Mas e importante perceber 0 lugar de 0 Triunfo
na carreira de Riefenstahl, de atriz a diretora, para apreciar 0 encantQ er6ticQ
lan~ado por ela sobre a lideran~a nazista, para entender a rela~ao desta lideran~a

com os seus primeiros filmes alpinos, rodados tendo como fundo a extremidade
sublime de gelo e neve, 0 cenario natural do mito e do herofsmo racial nordico, e
para compreender algo das inova~oes tecnicas subsLantivas que constituem a liga~ao

mais obvia entre este filme, Olympiad (0 filme feito por ela sobre os jogos olfmpicos
de 1936), e a nova cultura visual iniciada por eles.

Alem destas questoes fundamentais, devemos apreciar a escala
extraordinaria daprodu~ao. 0 Triunfo da Vontade foi 0 mais caro filme
documentario produzido ate entao, envolvendo centenas de milhares de metros de
filme e diizias de cinegrafistas altamente especializados. Exigiu, ainda, horas
incontaveis de trabalho de edi~ao e seus padroes tecnicos propiciaram uma mirfade
de inova~oes profissionais posteriores. A nova paleta com longas tomadas de cena,
cenas de dilui~ao vagarosa, varia~oes da velocidade da camera, e justaposi~oes

com as quais Riefenstahl estendeu os limites de seu instrumento, ja foram discutidos
em miniicias pelos historiadores do cinema. Contudo, nada disso deveria obscurecer
seja a .contribui~ao polftica basica do filme para 0 realinhamento entre 0 partido,.o
illQYLrrl('.lltO ea na~ao, que entao acontecia apos 0 assassinato do lfder populista, 0

camisa marrom Ernst Rohm, a mando de Hitler, seja a sua realiza~ao mais evidente:
a orienta~ao da comunidade nacional para a guerra, que Riefenstahl fez com que
se parecesse desejavel, assim como inevitaveLf\.."lIa afirma~ao sedutora do poder
historico, da beleza cultural e da for~a civilizada do dominio alemao e 0 cenario
para 0 proprio estrelato difidente de Hitler, uma estranha combina~ao de odio e de
autoridade, descrita por Orwell como "0 rosto patetico com cara de cachorro...de
urn homem sofredor sob 0 peso de erros intoleraveis". A energia dinamica e
estimulante do filme e 0 amor que 0 povo devota ao seu lfder, transmitida pelo
climax rapsodico de Riefenstahl e pelos rostos extaticos das multidoes enquanto
ovacionam. Tais como correntes oceanicas, fileiras de pessoas uniformizadas em
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marcha sincronizada passam diante do espectador, ao mesmo tempo em que, numa
faceta tranqiiilizadora, urn gato cochila sobre 0 beiral de uma janela debaixo de
uma bandeira nazista.

Para urn derradeiro jufzo sobre a estetica de Riefenstahl e preciso examinar
a questao da continuidade entre 0 Triunfo da Vontade, Olympiad, e tempos
depois, suas bern recebidas fotografias "antropoI6gicas" do povo nuba do Sudao.
Esta extraordimiria seqiiencia criativa e a sua rela~ao com a cultura visual fascista
foram apontadas inicialmente em 1972 por Susan Sontag, em uma abordagem
provocativa e proffcua. 58 Numa leitura devastadora e arguta do trabalho de
Riefenstahl, ela preservou muito da sua for~a intelectual e contribuiu em boa hora
para urn bloqueio estrategico contra tentativas feministas e declaradamente anti
polfticas de reabilita~ao da cineasta nazista ja em idade avan~ada. Embora 0 ensaio
de Sontag ainda ofere~a urn ponto de partida adequado para 0 exame da estetica
fascista, ele contern a marca de seu tempo. Nao se explora, por exemplo, a questao
da diferencia~ao racial em si mesma, ou as questoes do ultranacionalismo,
simbolismo, tipologia e hierarguiagu,,~ ~~uem a isso,Trata-se, porem, de aspectos
do trabalho de Riefenstahl que tern urn peso direto sobre as suas escolhas e
estrategias esteticas. Para fazer alguns acertos na abordagem de Sontag, tendo-se
em conta estes problemas de urn modo mais abrangente, deverfamos lembrar que
a filia~ao e 0 apoio de Riefenstahl ao nazismo se deram sem os beneffcios de urn
pertencimento partidario formal. 0 evidente prazer de Riefenstahl em contar com
a amizade de figuras antigas do partido que, por seu tumo, aproveitavam-se do
glamour elegante da cineasta, envolta em suas vestes brancas, para modificar e
projetar as suas pr6prias personalidades publicas, penneia muito fortemente as
longas mem6rias escritas por ela e tambem muitas outras tentativas de se defender.
o auto-retrato familiar e 0 de uma figura jovial e apolftica, artfstica em essencia,
negligenciada devido a sua busca raps6dica de beleza e injustamente perseguida
por gente ignorante e desarrazoada.

A ausencia de uma filia~ao formal ao partido deveria servir como alerta
aqueles cuja compreensao do carater cultural do nazismo continua apegado a esses
recursos oficiais e inadequados para se avaliar a existencia de cumplicidade.59

Poderfamos acrescentar que a rela~aoc()mplex~,poremfntima e entusiastica, de

58. Susan Sontag, "Fascinating Fascism", in Under the Sign of Saturn (Farrar, Strauss and Giroux,
1984).

59. Ernst Hanfstangl, Hitler: The Missing Years (Eyre and Spottiswood, 1956).
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Riefenstahl com a causa nazista niio exigiu que ela desempenhasse 0 papel de
uma racista anti-negro em qualquer sentido mais evidente. a Negro niio era um
problema central da politica contemporanea ate onde ela pudesse discernir, 0 que
permitiu, portanto, que ela - ao contrario de Hitler - prestasse congratula~6es

sinceras a Jesse Owens pelo seu sucesso ffsico e historico. a seu entusiasmo
declarado pela Africa e 0 seu prazer evidente com a perfei~iio natural que ela
descobriu nos corpos flexiveis e brilhantes de jovens africanos proporcionam mais
um exemplo da crise da "ra~a" e da representa~iio esbo~ada em meu capitulo
inicial. Mas, mesmo nos anos 1930, 0 fascinio dela pelo ffsico de Owens revela que
essa estetica fascista niio era constrangida pela "ra~a", ou , para dize-lo mais
claramente, niio e constrangida pela "ra~a" dentro das formas que poderiamos
preyer. Contudo, 0 trabalho dela niio se redime por esta aparente ausencia de ra~a,

como alguns defensores da sua reabilita~iio gostariam.
Deveriamos reconhecer que a perspectiva de Riefenstahl niio excluia a

no~iio de que alguns negros, no minimo, poderiam ser aristocratas de corpo. Mas
esta aceita~iio niio significava que se renunciara, transcendera ou abandonara 0

pensamento de ra~a. Alguns aspectos disso eram confirmados nitidamente por
este fenomeno. Precisamos nos lembrar que, gra~as a ela, 0 festival olimpico das
na~6es, encenado em Bedim em 1936, foi apresentado como urn evento de beleza
e for~a. Esta e uma forte combina~iio. Com isso se revela niio apenas urn nordismo
obvio, mas tambem temas "espartanos" mais antigos, recompostos de acordo com
os codigos helenomaniacos que consideravam a Grecia e a Alemanha como partes
correlatas de uma sensibilidade unica e singular. 60 As cameras da cineasta
demoram-se sobre Owens, e aquele pre-sentimento relacionado ao seu flerte
posterior com 0 povo da Nubia, cuja cultura e sociedade ela projetou com uma
selvageria indissoluvel e beligerante que por certo the dava prazer, tern sido lembrado,
repetidas vezes, de modo a mitigar a sua liga~iio com a causa nazista. Vma vez
mais, 0 seu reconhecimento benigno e superficial da excelencia negra em termos
de complei~ao ffsica niio precisa ser visto como uma especie de repudio ateoria
raciologica. Neste mundo de signosJa"iaisJllflaciulladns. urn atleta natural
suficientemente born, mas temperamental, e decerto aquilo que esperariamos que
urn africano selvagem pudesse se tornar. A no~iio de beleza negra e uma questao
mais complexa, mas mesmo isso precisa se constituir numa porta de entrada para

60. Suzanne L. Marchand, Down/rom Olympus: Archaeology and Philhellenism in Gel1nany, 1750
1970 (Princeton University Press, 1996.
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que nos liberemos da ideia de ra<;a e de suas hierarquias naturais inegoci~vejs. Isto
tambem pode consolidar os la<;os mais destrutivos entre a negrura e 0 corpo em
detrimento obvio de quaisquer possiveis conex6es entre a negrura e a mente.

Vamos deixar isto claro: nao e que 0 reconhecimento das capacidades
cognitivas e racionais dos negros seja necessariamente mais vaJioso do que 0

reconhecimento dos seus atributos fisicos, embora esta seja uma questao justa a
se fazer em rela<;6es sociais construidas com base numa divisao aguda e dualista
entre corpo e mente. A questao central e ainda mais simples: a associa<;ao da
negrura com a inteJigencia, razao, e atividades mentais, constitui urn desafio as
acep<;6es basicas da raciologia - tanto em vers6es cientificas, como de senso comum
- ao passo que 0 mesmo nao ocorre quando ao "Negro" se confere 0 dote do corpo
desvalorizado, mesmo nos casos em que esse corpo deva ser admirado. 0 corpo
negro pode ser apreciado como belo, poderoso e gracioso tal como urn cavalo de
corrida, ou urn tigre, parece belo, poderoso e gracioso. Beleza e for<;a fisica sao,
afinal de contas, compreendidos por Riefenstahl como atributos naturais exclusivos
ao inves de reaJiza<;6es culturais. Eles sao os produtos coincidentes da boa sorte
na loteria racial da natureza em vez de produtos do trabalho arduo, discipJina,
treinamento e comedimentQ. Esta caracteristica mesma de ausencia de esfor<;o
por parte da beleza e da for<;a fisica significa urn valor reduzido quando seu codigo
se inscreve na pele negra forte e sinuosa.

A celebra<;ao jovial e erotica do corpo humano realizada por Riefenstahl
poderia ser entendida como 0 inicio de urn novo angulo de visao. Invoca-se a
humanidade, mas se trata de uma humanidade hierarquica, fraturada e nitidamente
diferenciada ao longo de Jinhas raciais visiveis. A tragedia subjacente e implicita e
a perda ariana de poder fisico e nao a reten<;ao africana disso. A possibilidade de
que Rjefenstahl possa ser uma fundadora da cultura visual, capaz de produzir e
estetizar a "ra<;a" como uma categoria significativa, nao emerge na maioria dos
escritos a respeito de sua obra. As conex6es obvias entre 0 trabalho dela e os
retratos corporais de Bruce Weber ou Robert Mapplethorpe, ou ainda 0 fato de
que outros criptofascistas talentosos e excentricos, como Heidegger, tenham
decidido exibir a suastica em suas lapelas, ainda estao a espera de ser investigadas.61

61. Patricia Morrisroe, Mapplethorpe (Random House, 1995), afirma: "Recentemente ele havia
come~ado a envergar urn broche com a suastica em suajaqueta... [e] Mapplethorpe brincava com
a ideia de criarum linha inteira de "j6ias nazistas", seoda que a suastica tornoll-se Dutro amuleto
em seus eolares fetichistas" (p. 103).
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Sejam quais forem as conex6es de Riefenstahl com a causa nazista, seus
filmes nao contern nenhum anti-semitismo aberto, e isto, quando combinado com a
sua proje~ao "positiva" dos nuba, bern como seu olhar simpatico as realiza~6es de
atletas como Owens e Kitei Son, 0 vencedor coreano da maratona de 1936, dao a
questao por encerrada. Ela nao poderia ter negociado com 0 racismo e a sua
celebra~ao dos grandes feitos de nao-brancos exemplares toma-se uma evidencia
vital a ser usada em apoio das inumeras vezes em que ela se declarou totalmente
apolftica. Nesta interpreta~ao ela se toma uma poeta inocente da forma humana,
uma celebrante da atividade esportiva em geral, cujas cameras inovadoras
preocupavam-se tao somente em registrar 0 empenho universal de seus atletas
sem nome, por fora ou para alem das alega~6es que os seus Estados-na~ao de
origem pudessem fazer em torno deles.

Audrey Salkeld, a mais recente biografa de Riefenstahl, que tern a d6bia
distin~ao de ser a sua apologista mais rnedrosa, envereda por esse caminho ao
tentar se contrapor ao feiti~o do trabalho de Sontag, deixando de lado a avalia~ao

de que a cineasta teria sido a pessoa rnais injusti~ada e rnal-compreendida para
elege-Ia a propagandista mais dotada em materia de qualifica~5es! Alem de afirmar
que a sociedade mais perdeu do que ganhou ao criar "ernbara~os" aos
extraordinarios talentos de Riefenstahl, ela declarou que os criticos nao deram
aten~ao suficiente ao fato de a aile da cineasta ter-se moldado de acordo com a
sua maneira de "ser uma montanhista e arnante da natureza". Salkeld acusa ainda
o historiador da cultura, critico de cinema e sociologo Siegfried Kracauer, que foi
contemporaneo de Riefenstahl, tendo fugido da Alemanha quando os nazistas
assurnirarn 0 poder, de ter "se apressado em por em letra de imprensa 0 prirneiro
estudo do cinema alemao de teor politicamente correto feito no pos-guerra...numa
busca zelosa das fontes do nazismo". E dificil perceber por que 0 trabalho de
Kracauer e visto como ilegitirno, sendo tambem dificil evitar a conclusao de que
ela se enfurece tao sornente com 0 fato deste trabalho marcante sobre as liga~6es

da critica romantica da cultura industrial herdada da Mountain Filmes por Riefenstahl
em seu inicio de carreira ter apontado para uma avalia~ao mais negativa de seu
trabalho posterior, contrariando as proprias tentativas revisionistas de Salkeld em
aben~oa-Io.62

62. Salkeld, A Portrait ofLeni Riefens/aM.
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For~a ffsica, esporte, combate, competi~ao e seus valores correlatos, podem
nao ser os componentes centrais numa estetica fascista generica. Mas 0 modo
como eles apresentam a rela~ao entre a identidade nacional e racial e a incorpora~ao

ffsica perrnanece no centro daquilo que distinguia os movimentos fascistas do
passado, assim como daquilo que continua fascista na sua influencia sobre a cultura
contemporanea. Em 1928, muito tempo antes que ficasse claro 0 que aconteceria
com a Alemanha, e muito tempo antes que Riefenstahl desse vida a cultura visual
desse pais, Emmanuel Levinas se esfor~ava em compreender a filosofia do
hitlerismo. Ele dirigiu uma especial aten~ao ao sentimento de identidade entre 0 eu
eo corpo, que estava entao em constru~ao onde quer que os movimentos fascistas
devolvessem 0 corpo e seus prazeres ao povo, cujo aprendizado anterior era feito
de concep~5es culturais e espirituais vindas do cristianismo e do liberalismo. Essas
doutrinas Ihes diziam que 0 seu sentimento de encarna~ao e restri~ao corporal era
urn estagio a ser palmilhado rumo a urn sentimento superior e mais valioso associado
as ideias de alma e de espirito. Ao contrario dessas tradi~5es, como Levinas
alertava, 0 hitlerismo encontrava e fundava uma nova defini~ao de liberdade a
partir da aceita~ao dos limites impostos pelo corpo. A alma ou espirito nao
desaparece, mas a sua essencia e redefinida pelo fato de estar acorrentada ao
corpo: "A essencia do homem nao esta mais na liberdade, mas em urn tipo de
servidao. Ser realmente verdadeiro...significa tomar-se ciente da inegavel cadeia
original que e algo singular em terrnos dos nossos corpos, e acima de tudo, aceitar
essas correntes".63 Suas palavras permitem uma apreensao adequada da
complei~ao ffsica extasiante, capturada e projetada em dimens5es maiores do que
a vida pelas cameras de Riefenstahl a medida que seguiam no encal~o de seus
belos e extenuados atletas, cujos limites precisavam ser ultrapassados, caso a
vontade, afinal das contas, devesse triunfar. Estas defini~5es truncadas de liberdade,
assim criadas, serao examinadas no proximo capitulo.

63. Emmanuel Levinas, "Reflections on the Philosophy of Hitlerism", tradw;ao de Sean Hand,
I Criticallnquily, 17 (outona 1990), p. 69.
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"DEPOIS QUE 0 AMOR SE FOI": BIOPOLfTICA

E 0 DECLlNIO DA ESFERA PUBLICA NEGRA

a bio16gico, com a no~ao de inevitabilidade que ele acarreta, torna-se mais do que
urn objeto da vida espiritual. Ele se torna seu corac;ao. As misteriosas instiga~6esdo
sangue, os apelos do hereditario e do passado a que 0 corpo serve como urn veiculo
enigmatica, perdem a caracteristica de serem problemas sujeitos a uma soluc;ao
desencadeada por urn Eu livre e soherano. a Eu nao s6 introduz no desconhecido
as elementos destes problemas para resolve-los; ele tambem e constituido por
estes elementos. A essencia do hornem nao esta mais oa liberdade, mas sim num tipo
de servidao. Ser verdadeiro consigo meSilla nao guer dizer que se deva, uma vez
mais, tamar distancia de eventos contingentes que sempre sao estranhos aliberdade
pessoal; ao contrario, isso significa tornar-se consciente da inevitavel cadeia original
que esingular aos nossos corpos e sobretudo aceita-Ia.

EMMANUEL LEVlNAS

Vma multidao de homens e mulheres confundia-se como figuras de urn pesadelo na
bruma esverdeada dos cigarros. A vitrola movida a moedas tinia e era como olhar as
profundezas de uma caverna escura. E agora alguem se moveu para urn canto e aD
olhar para baixo oa curva do bar, por cima das cabe~as e ombros ondulantes, eu vi
a vitrola movida a moedas, acesa como urn sonho ruirn da Fornalha de Fogo Ardente,
gritando Jelly, Jelly, Jelly a noite toda.

RALPH ELLISON

As TRADIl;OES especificas de intera9ao publica que eram originalmente
produtos da atua9ao dos escravos estao sendo superadas. Como ja expliquei, elas
estao em declinio, agora que as culturas p6s.escravas tern sido recompostas em
tome de novas prioridades e oportunidades associadas com a midia digital, a
desindustrializa9ao e 0 crescimento do consumismo. As realiza90es culturais
provocadas pela vida escrava mais do que forneceram 0 nucleo disputado da
identidade americana: elas abasteceram a plataforma para as culturas da juventude,
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culturas populares e estilos de dissidencia longe de seus lugares de origem. Hoje
elas estao fraturadas pelas divisoes 6bvias entre norte e suI, pelas regioes
superdesenvolvidas e subdesenvolvidas do planeta, que tern sido impostas pela
globaliza~ao do comercio e do poder. Elas continuam poderosas, mas a amplitude
de seus apelos criou novas dificuldades. Serao elas formas locais ou globais? A
quem elas pertencem, se e que pertencem a alguem?

Este capitulo sugere que uma investiga~ao desta grande e irreversivel
mudan~a na vida da diaspora atlantica e suas culturas sucessoras nao pode mais
ser postergada. Em termos mais controversos, ele emprega a discussao da mudan~a
de padroes na cultura popular negra para explorar 0 impacto continuo da revolu~ao

cultural do fascismo no mundo contemporaneo. Com este ceniirio ao fundo, gostaria
tambem de visualizar algumas das questoes eticas e polfticas que surgiram quando
intelectuais de postura cntica foram instados a discorrer sobre a duradoura potencia
de estilos culturais negros. Estes tern sido formas fora-da-lei que desafiam os
analistas convencionais e exigem 0 fim de variedades de cnticas desinteressantes
e contemplativas. No entanto, eles representaram problemas ainda maiores para
os cnticos politicamente engajados, cujo trabalho - independentemente dos nobres
motivos que 0 geram - revela-se inadequado onde ele se move rapido ou de urn
modo simplista demais para condenar ou celebrar. 0 que eles tern a dizer sobre a
circula~ao das no~oes biopoliticas que carregam a marca hist6rica de Riefenstahl
e sua estatica fisicalidade racializada?

Vma versao especialmente vivida destes problemas tomou forma onde as
formas vemaculares que tern sido testadas complexa e moralmente apareceram
em tempo recente e em atraso como objetos de escrutinio academico. Elas tern
sido manifestas em discussoes eruditas de hip-hop e rap, onde a liberta~ao e a
justi~a ainda sao reivindicadas, mas ficaram para tras em anos recentes em rela~ao

ao conservadorismo revolucioniirio, misoginia e contos estilizados de excesso sexual.
Estas expressoes culturais tern sido produzidas em urn tempo em que as pessoas
parecem menos seguras do que elas eram antes sobre 0 que define a particularidade
cultural a qual elas ainda precisam reivindicar. Suas artes vemaculares precipitam
e dramatizam conflitos intracomunais sobre os significados e formas de identidade
e liberdade. Eles projetam uma crescente falta de consenso sobre 0 que 0 nucleo
cultural e etnico da negritude deveria conter. Os problemas resultantes mUltiplicam
se pelo fate de que a rapida e a extraordiniiria transforma~ao global desencadeada
pelo hip-hop foi totalmente imprevista. Com esta imprevista mudan~a planetaria
ao nosso lado, os criticos negros demonstraram uma relutancia especial em abrir
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mao da autoridade para explicar e traduzir aquilo pelo que lutamos tao bravamente
para alcan<;ar. No entanto, ainda estamos muito dependentes da desconceituada
autenticidade das formas vemaculares. Alguns discursos criticos ate ja derarn a
entender que somente 0 vemaculo pode confedr a medalha de representatividade
em rela<;ao a uma gama de outras atividades culturais obviamente menos autenticas.

Estes problemas de valor, de julgamento, e e claro, de divisao de classes
dentro do coletivo racial, tem se apresentado em um tempo de grande incerteza
sobre os Iimites da particularidade e da solidariedade. Embora isto tenha alcan<;ado
grande aceita<;ao, a ideia de que formas vemaculares incorporam uma essencia
"etnica" especial tem sido mais articulada regularmente por criticos afinados com
as defini<;5es absolutistas de cultura ja criticadas por mim. Nas maos destes criticos,
o vemaculo negro pode se transformar em uma pe<;a de propriedade intelectual,
cujos direitos autorais efetivos cabem somente a eles. Suas apresenta<;5es sobre
isso especificam as qualidades elusivas de diferen<;a racializada que somente eles
podem afirmar serem capazes de compreender e parafrasear, se nao exatamente
de decodificar. 0 desejo de monopolizar a priitica destas valiosas habilidades
transculturais e envolver-se nas oportunidades de regulamenta<;ao social a que
elas convidam supriu alguns criticos com um investimento ainda maior na
singularidade, pureza e poder do vemaculo.

Mas essa singularidade exagerada tem sido por vezes puncionada diante do
aparecimento subito de fenomenos do submundo em meio ao brilho das industrias
culturais e de seu maquimirio insaciavel da mercadoriza<;ao. Ecompreensivel por
que os analistas, em especial os renegados academicos que aplicam sua erudi<;ao
ao material popular em moda, deveriam desejar arregimentar a implacavel
alteridade do hip-hop como parte de um argumento em favor da legitimidade de
sua propria atividade interpretativa.' Mas, quest5es polfticas e eticas nao podem
ser colocadas de lado tal como eles fazem. Somos obrigados a perguntar a respeito
das press5es que pesam sobre os criticos que intermedeiam e aplaudem as culturas
rebeldes mesmo que elas derretam numa pseudo-rebeliao de embalagem atraente.
Que fatores direcionam 0 modo com que estes intelectuais constroem os atributos
polfticos das culturas de baixo que eles esclarecem e sobre as quais se pronunciam?

1. 0 trabalho realizado em meados de 1990 pelos academicos afro-americanos Tricia Rose e Michael
Eric Dyson compartilha desta qualidade, apesar das suas diferen<;as politicas 6bvias. Ver Tricia
Rose, Black Noise: Rap Music and Black Culture in Contemporary America (Wesleyan University
Press, 1994); e Michael Eric Dyson, Reflecting Black: African American Cultural Criticism
(University of Minnesota Press, 1993).
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Estas questoes nao surgiram com aquela mesma for9a nas gera90es
anteriores, para as quais 0 niilismo, a violencia e a misoginia nao eram pontos
fortes de comercializa9ao tal como se tornaram hoje. Elas levam a uma
considera9ao renovada das questoes de classe e de poder que perturbaram com
insistencia as solidariedades biopoliticas apropriadas e codificadas em termos
corporais, supostamente baseadas em identidades invariaveis de "ra9a" e de genero.
Para ser mais preciso, em que sentido 0 hip-hop poderia hoje ser descrito como
marginal ou revolucionano? Qualquer urn que afirme a continua marginalidade do
hip-hop deveria ser pressionado a dizer onde imagina que 0 centro pode estar
agora. Prefiro argumentar que a marginalidade do hip-hop e agora tao oficial e
rotineira como 0 seu desafio superinflado, mesmo se a musica e seu estilo de vida
correspondente ainda estao sendo apresentados - comercializados - como formas
fora-da-lei. A musica insistentemente associada com a transgressao e urn misterio
raciol6gico que anseia por uma solu9ao. As pistas para se entender a sua
longevidade podem ser apresentadas ao tratarmos de questoes incomodas como a
associa9ao empresarial em desenvolvimento do hip-hop com as subculturas
patrocinadas pelo comercio que foram moldadas pela televisao, anuncios, desenhos
e jogos de computador', ou ao interrogarmos 0 conservadorismo revoluciniirio
que constitui 0 seu foco politico rotineiro, mas que e ultrasimplificado, mistificado
ou, 0 que e mais comurn, apenas ignorado pelos seus celebradores academicos.

A defesa principista de Henry Louis Gates, Jr. a respeito de "2 Live Crew"
de Luther "Luke" Campbell em contraposi9ao as acusa90es de obscenidade, no
inicio dos anos 1990, deveria ser sempre lembrada como urn momento hist6rico
importante, quando essas dificeis questoes podiam ser inicialmente esclarecidas.
Quase uma decada depois, 0 fato das filia90es caribenhas de Campbell e de sua
afinidade eletiva pelo outro Luke Skywalker, 0 principe da brancura, terem sido
ultrapassadas parece menos problematico do que 0 seu apetite ocasional pelo diiilogo
conflitante baseado em regioes com rappers da costa leste e da oeste; seu
envolvimento entusiiistico no mundo endinheirado das celebridades do golfe; sua
ansia bern conhecida de se tornar envolvido com a publica9ao de revistas
pornogriificas de estilo leve, projetadas para "leitores" negros; sua apresenta9ao
do "Peep-Show" na televisao pay-per-view [paga por programa] BET; e, 0 que e

2. "PaRappa the Rapper". umjogo do Playstation da Sony, foi urn dos varios produtos que visaram
estabelecer uma ponte entre esses mercados.
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a mais interessante de tudo isso, seu entusiasmo pela trabalho dubio do infame
comediante Ingles Benny Hill. A ideia de que as tecnicas de fazer caretas sabre
retratos au pinturas utilizadas par Hill e de que seus personagens de fala breta
como Ernie, a Leiteiro, podem ter contribuido, atraves de Campbell, para a
multiplicidade impura e hibrida que e a hip-hop deveria ter fincado um ultimo
prego no caixao de qualquer relata etnocentrico de suas origens e desenvolvimento. J

Campbell contou a umjornalista ingles:

a jeito de estar em dia com as minhas coisas eque eu arrurno rneninas diferentes e
pergunto a elas 0 que elas gostam de fazer. A Playboy esta aqui ha vadas aoos,
assim como a Penthouse. Benny Hill esta aqui ha muito tempo... talvez eu comece a
acontecer e a fazer mais coisas do tipo de Benny HiIl, e ser mais engra~ado.4

A profunda e sincera aprecia~ao de Campbell pelas fa~anhas c6micas de
Benny Hilliembra-nos que a sincretismo sera sempre um processo imprevisivel e
surpreendente. Este processo sublinha a alcance global das culturas populares,
assim como a complexidade de suas dinamicas par cima das linhas de cor. 0
cruzamento, assim como a dispersao da diaspora em outros paises, nao e mais alga
que pode ser conceituado como um processo unidirecional au reversivel. 0 caminho
de volta foi impedido par Campbell e seus colegas de mente aberta. 0 caso dele e
as atividades comerciais subseqiientes tambem nos fazem considerar como as
qualidades transgressivas do hip-hop levaram a sua identifica~ao nao s6 como
uma cultura negra entre muitas, mas atuaimente como a cultura rna;s negra de
fato - a que fornece a medida pela qual todas as outras podem ser avaliadas.
Esses atributos valiosos tem uma complexa rela~ao com as sinais de prazer e
perigo que pedem para serem identificados pelos filiados e praticantes brancos da
musica. Os delicados criticos "internos" nao querem encarar a extensao com que,
num mercado global para estes produtos sedutores, as consumidores brancos ap6iam
atualmente esta cultura negra.5 Eles recuam em rela~ao apossibilidade 6bvia de

3. Paul D. Miller, "Booty Makes Bank", The Source, 77 (fevereiro de 1996).
4. Entrevista de Luther "Luke Skywalker" Campbell par Joseph Gallivan em The Independent, 13

de janeiro de 1994, p. 26.
5. As declaravoes de Tricia Rose de que 0 hip-hop reduz-se a urn nueleo de "prMicas negras"

invariaveis e exclusivamente afro-americanas, que resistem permanentemente tanto a
mercadorizat;ao quanta a apropriat;ao branca, caracteriza este modo de negat;ao. Ver Rose, Black
Noise, pp. 7 e 80-84 passim.

II.
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que a popularidade transracial da musica possa ser significativa nas lutas polfticas
contra a supremacia branca que sem duvida se encontram adiante, Eles tern
dificuldades para aceitar os gostos abrangentes dos criadores destas formas
musicais, cuja lealdade as batidas mais phat ["quentes"] excede em geral 0 seu
compromisso com a pureza racial imaginaria e quaisquer regras que norteariam a
prodw;ao musical fenoticamente codificada,·

A possibilidade de que a globaliza~ao tenha empurrado a na~ao hip-hop
numa complexa situa~ao intercultural esta afastada mesmo que Missy
"misdemeanor" [delito leve] Elliott apare~a em anuncios da GAP; Lord Tariq e
Peter Gunz fazem urn hip-hop de estilo karaoke e antifono a partir do canibalizado
e reciclado Steely Dan; e "No Woman No Cry" e cantada novamente por residentes
caribenhos em New York, tornando-se urn sucesso tardio vinte anos depois da
primeira versao de Bob Marley. Ap6s vinte anos de hip-hop, a comunidade negra
americana mostrou pouco interesse nas respostas que 0 rap europeu de M.e.
Solaar, Nique Ta Mere, e lAM dirigiu as suas pr6prias convoca~oes iniciais,

A busca por melhores relatos a respeito do sincretismo popular-cultural e
sua ressonancia polftica em mudan~a nos Estados Vnidos, e para alem desse pais,
demanda ajustes no modo como nos aproximamos dos fenomenos populares que
se agrupam sob 0 titulo de hip-hop, 0 primeiro significa questionar a influencia
que essa pr6pria forma insubordinada exerce sobre escritores criticos, gra~as a
seu endosso tranqUilo da propria vontade deles de que 0 mundo possa ser
prontamente transformado em urn texto - sua fe profissional de que nada pode
resistir ao poder da Ifngua escrita, Esta e uma desvantagem familiar apontada em
termos sucintos por Michel Foucault em sua famosa advertencia contra a redu~ao

da sangrenta "realidade de conflito casual aberto" a "calma forma platonica de
linguagem e dialogo".' Isto se aplica profundamente nesta area, em especial quando
a fenomenologia e a integridade das cria~oes musicais sao dispensadas em favor
do trabalho mais facil de analisar as letras, as imagens de video que as
complementam e as caracteristicas tecnologicas desqualificadas da produ~ao de
hip-hop,

I 6. Um born exemplo disto e 0 usa de "I Keep Forgettin'" de Leiber and Stoller na gravat;ao de
I Michael MacDonald da faixa "Regulate" par Nate Dogg e Warren G. Pode-se tambem encontra

la no album da trilha sonora de Above the Rim pela Deathrow/Atlantic Records.
7. Michel Foucault, ''Truth and Power", in Power Knowledge: Selected Interviews and Other Writings,

1972-1977. org, Colin Gordon (Pantheon, 1980). p, 115,
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Em segundo lugar, precisamos prestar uma aten~ao bern mais paciente e
cuidadosa as questoes de genero e sexualidade do que aquela que os cnticos tern
lhe dedicado ate agora. Estes sao os condutos basicos do potencial de cruzamento
da linha de cor, assim como 0 amago instavel de uma espuria particularidade racial
naturalizada. Em terceiro lugar, teremos de produzir urn entendimento melhor do
relacionamento entre 0 hip-hop e outros estilos (sub)culturais com os quais ele
mantem urn dialogo criativo.

Para tratar destas questoes, meu enfoque inicial sera 0 ponto em que as
contra-correntes produzidas pelo hip-hop desestabilizam-se e fluem de volta em
correntes mais reconhecidamente tradicionais e previsiveis. Quero come~ar

admitindo que 0 hip-hop contribuiu com algo positivo para a revigora~ao das
tradi~oes do rhythm and blues. Ere liberou uma nova energia muito necessaria
as lentas jams [improvisa~oes]e as batidas de tempo acelerado do "swing" que
-ao menos na Gra-Bretanha - tern urn potencial totalmente diferente em materia
de apelo cruzado dirigido a ouvintes brancos, cujo apoio eles nao buscaram
ativamente. Come~arei e terminarei com as articula~oes musicais da cultura
aparentemente obcecada com 0 sexo que define urn privilegiado ponto de ingresso
na esfera publica subalterna e proporciona uma chave para as no~oes de liberdade
que de urn modo urn tanto inesperado la prosperam, fazendo com que a infra
humanidade racializada se tome outra vez uma humanidade nao-racial.

EROS, TANATOS E EROS NOVAMENTE

Ha urn momenta signiflcativo na antiga remixagem do sucesso de R. Kelly,
"Bump and Grind", quando 0 cantor modifica a famosa linha de inflexao da can~ao

em yoga em 1969, "Ooh Child" de Five Stairsteps. Quase colado a melodia e a
letra da versao original, Kelly advertiu ou, possivelmente, prometeu as mulheres a
quem a sua musica de sedu~ao se dirige que "as coisas vao ficar mais esquisitas".
Isto transformou 0 espirito relativamente sadio e otimista do original que trazia
conforto aos seus ouvintes mediante notfcias tranqiiilizadoras de que "as coisas
vao ficar mais faceis". Ao que parece, em meados de 1990 aquela mensagem nao
era mais urn conselho plausfvel para 0 publico negro ouvinte e espectador.

Cerca de seis anos depois de aparecer pela primeira vez, Kelly continua
sendo urn produtor e artista talentoso, cuja carreira ajuda a periodizar mudan~as
importantes nas culturas afro-americanas e atlantico-negras. Ele tern sido mais
leal as musas profanas do rhythm and blues do que muitos de seus companheiros
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praticantes dos produtos hfbridos decorrentes do soul e do rap. Sua oposi,ao
formal, quase openitica, das vozes entrosadas e antagonicas de um casal negro
infeliz no classico "Be Careful" de Sparkle saiu especialmente bem quando
comparado aos trabalhos de seus principais competidores: Missy Elliott, Erykab
Badu e outras estrelas emergentes da programa,ao pop do "black altemativo".
No entanto, neste caso sua men,ao e adapta,ao da can,ao anterior nao foram
motivadas pelodesejo de se envolver na arqueologia das tradi,6es vivas
"intertextuais". Estas funcionavam como uma amostra roubada ou um riff [frase
mel6dica tematica e repetida] instrumental emprestado para indexar os
relacionamentos interperformaticos que constituem uma contraculmra. Como Sean
"PuffDaddy" Combs, que construiu uma carreira impressionante atraves de gestos
similares, Kelly tornou 0 passado audiveI aqui e agora, mas de urn modo
subserviente. A hist6ria musical foi recrutada a servi,o do presente.8 Digamos
que, ao contrario da desprezivel reinscri,ao de "For the Love of Money" de Ojays
por Charlie Baltimore numa celebra,ao chocante de tudo que 0 dinheiro pode
comprar, a transforma,ao subversiva de Kelly de urn velho fragmento de uma
can,ao da epoca de seu nascimento revelou os impulsos edipicos que formam 0

8. Este tipo de men'fa.o naD assume a forma de uma par6dia on pastiche. Suas inteor;;oes sao
disciplinares, e emais bern compreendida como lima ordenac;ao criativa que nem sempre serve a
impulsos progressivos. Esta meor;;3.o oao joga com 0 hiato entre 0 antes e 0 agora, mas aD inves
disso 0 utiliza para afirmar uma continuidadc espliria que adiciona legitimidade e gravidade aD

contemporanco. Outro exemplo da ressonancia politica em mudanr;;a oa polftica popular entre
esses perfoctos diferentes efomecido pela maneira como 0 grupo Arrested Development tomou
emprestado partes de "Everyday People" de Sly and Family Stone e 0 transfofffiou em "People
Everyday." A can(fao mais antiga era uma afirma(fao do pluralismo que capitaneava 0 refrao:

Hii uma pessoa azul que nao consegue aceitar a pessoa verde
Por viver com uma pessoa gorda tentando ser muito magra
E golpes diferentes para pessoas diferentes ...
Eu nao sou melhor e nem voce
Nos somos os mesmos nao importa 0 que fazemos
Voce me ama-voce me odeia, voce me conhece e entao
Voce nao eonsegue saber em que saeo eu estou
Eu sou a pessoa de todos os dias.

A linha decisiva do antagonismo entre "ra(fas" diferentes, que a musica anterior localizou e depois
apagou, emovida para a outra que vern depois, e efeita de modo a operar dentro do grupo racial
em torno da conduta bebada e desrespeitosa dos "irma-os" com rela(fao a"rainha negra" do cantor.
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alicerce dessa tradi9ao modema encoberta. Seu gesto criativo, que conseguia ser
simultaneamente insubordinado e reverente, expressava de uma maneira diminuta
a contra9ao e a remodela9ao da esfera publica negra. Esses processos
desenvolveram-se passo a passo com 0 que poderia ser chamado de encolhimento
da narrativa do idioma do rhythm and blues: urn dos efeitos mais pemiciosos da
preeminencia de uma cultura hip-hop que tern sido dominada por lendas sombrias
de sexo, drogas e jogos Mlicos. A pose comedida de Kelly era inteiramente cumplice
com 0 que bell hooks definiu como "0 dominio asfixiante e amea9ador da vida
(que) a masculinidade patriarcal impoe sobre os homens negros"-'

Epossivel argumentar que 0 repudio explfcito da reforrna social contido nas
palavras de Kelly transrrUtia de urn modo mais simples algo profundo sobre 0 carater
contemporaneo implodido da cultura polftica negra que tern cada vez mais dificuldade
para encontrar qualquer tom polftico. Contudo, quero sugerir algo diferente e urn
pouco mais complexo. 0 repudio de Kelly pelo progresso era perceptivel pela
maneira que se combinava com urn endosso ardente e incomum de busca do prazer
sexual. Essa combina9ao de tristeza com antecipa9ao e compensa9ao era urn
evento especial. Isto permitiu uma corporifica9ao hist6rica precisa do processo
sombrio no qual a polftica publica tornou-se impronunciavel e uma biopolftica
centrada no corpo come90u a dominar.

A grande popularidade de R. Kelly era urn dos muitos sinais de que a polftica
do corpo negro era em geral representada interna e externamente como urn corpo
integro, porem "estranho". A atividade sexual intensa e selvagem entre adultos
heterosexuais em acordo e em ambiente privado era 0 tra90 residualtranscodificado
de rebelioes polfticas anteriores. A apresenta9ao e representa9ao androcentrica e
falocratica da copula9ao heterosexual em que Kelly continuou a se destacar foram
o sinal e 0 limite de urn carisma diferente e de uma utopia diferente daquelas que
Kenny Burke e seus irrnaos tinham em mente em Chicago trinta anos atras ao
fazerem a versao original de "Ooh Child".'o A escolha do nome "Stairsteps"
[Degraus] para 0 seu quinteto familiar pre-Jackson havia sugerido urn momenta
ascendente, uma ascensao racial e urn movimento comunal em dire9ao a algo

9. bell hooks, "Reconstructing Black Masculinity", in Black Looks: Race alld Representation
(South End Press, 1993), p. 113.

10. "Eu sci que ista pode soar engra~ado saindo da minha boca, mas eu tcnW realmente ser diferente,
eu teota chegar num nlve! sexual e romantico, deixando apenas urn toque para aimagina<;ao", R.
Kelly entrevistado em Pride (maio/junho 1994), p. 35.
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mais "brilhante", algo mais pr6ximo do ceu, se niio rumo ao Deus de sua fe
isliimica.

Quero explorar a possibilidade de que este objetivo, 0 qual se identificava
gra9as a sua ilumina9iio em meio a escuridiio do poder da supremacia branca que
amea9ava engolfa-lo, foi chamado de Liberdade - outra palavra que tem
desaparecido invariavelmente da linguagem politica dos negros no Ocidente, e que
ficara ainda mais remota em tennos da sua consciencia, agora que a liberta9iio da
Africa do SuI esta oficialmente realizada. Lamento 0 desaparecimento da busca
de Liberdade como um elemento na cultura vernacular negra e me pergunto por
que raziio niio parece ser mais apropriado, ou ate mesmo plausivel, especular
sobre a liberdade do sujeito da politica negra em pafses superdesenvolvidos. Pretendo
tamhem examinar os efeitos na politica negra de transpor aquela ansia por liberdade
em um modo diferente e privado, assinalado pela centralidade crescente do que
pode ser chamado de uma "biopolitica racializada". Atos sexuais ritualizados de
vanos tipos e um prazer er6tico no corpo proporcionam os novos meios para se
vincular esta nova liberdade a vida negra. 0 que uma vez foi vida abjeta torna-se
nada mais do que um estilo de vida entre outras 0p90es menos ex6ticas.

Aqui 0 movimento mmo a biopolitica e melhor compreendido como uma
conseqtiencia do padrao identificado como "politicas de identidade" em perfodos
anteriores por diversos escritores." Euma disposi9iio em que a pessoa e definida
como 0 corpo e em que certos corpos exemplares em diversos momentos durante
a decada de 1990 - aqueles de Usher, Tupac, Mike Tyson, Michael Jordan, Jada
Pinkett Smith, Naomi Cambell, Lil' Kim e Veronica Webb - podiam se tornar
instaura90es iminentes e impactadas da comunidade. Esta situa9iio requer uma
concep9iio diferente de liberdade em rela9iio aquelas canalizadas ate agora na
cidadania medema, ou desenvolvidas em culturas p6s-escravas, quando as liberdades
corporais e espirituais eram bem diferenciadas, sendo mais provavel que a liberdade
fosse associada com a morte do que com a vida. Nesta freqtiencia hist6rica,
intelectuais organicos desde Frederick Douglass ate George Clinton sugeriram
que as fonnas mais valiosas encontram-se na libera9iio da mente. A prescri9iio de
Dr. Funkenstein era "Liberte sua mente e sua bunda 0 seguira". 0 dualismo era
problematico, mas podia ser desculpado porque ao contrario das expectativas dos

11. Uma versao aprofundada a este respeito eesbo~ada por June Jordan em "Waiting for a Taxi", in
Technical Difficulties: African~American Notes on the State ofUnion (Pantheon, 1992).
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raciologos, era a mente que vinha primeiro! A biopolitica racializada opera a partir
de premissas totalmente diferentes que recusam esta distin~ao. Ela usa uma
inversao destas prioridades historicas para estabelecer os limites da autentica
comunidade racial. Isto se realiza quase que exclusivamente pela representa~ao

visual de corpos racializados - engajados em atividades caracteristicas, geralmente
sexuais ou esportivas - que se nao induzem imediata solidariedade, por certo
embasam e instigam a identifica~ao.

Este desenvolvimento e problematico por varias razoes. Par urn lado, ele
marca a comunidade racial exclusivamente como urn espa~o de atividade
heterossexual e confirma 0 abandono de qualquer politica que nao seja a continua
criatividade oposicionistica do cuidar de si pautado pelo genero: uma atividade que
e dotada quase que com uma signifidincia sagrada, mas levada a efeito com algo
do mesmo espirito resoluto aplicado no exercicio com pesos. Se a politica afinal
sobreviver, ela vai se tomar uma preocupa~ao exclusivamente estetica com todos
os riscos que implica. a corpo racializado, despido, invulneravel e sugestivamente
arrumado com uma precisao que sera familiar aos leitores intimos do Marques de
Sade, cujos escritos anteciparam este desenvolvimento, fomece 0 seu principio de
avalia~ao critica. as filiados da coletividade racializada sao levados deste modo "a
focalizar sua aten~ao em si proprios, a decifrar, reconhecer a si mesmos e admitir
se como sujeitos do desejo, trazendo para 0 jogo entre eles urn certo relacionarnento
que Ihes permite descobrir no desejo, a verdade de seu ser".12

a termino das reflexoes sobre a liberdade e a prolifera~ao de sinais e de
conversa sobre a sexualidade como recrea~ao racializada intencional sao
coincidentes. Em conjunto, eles apontam para uma forma original de produ~ao

artistica que vai alem das culturas terapeuticas de compensa~ao em que a simples
similitude forneceu as razoes fundamentais e 0 bilhete de ingresso para urn senso
estetico de diferen~a racial para a qual os corpos masculinos esculpidos e impressos
com tinta escura que adornam albuns de bandas como Kei de Jodeci, JoJo e
cantores pos-Kelly como Ginuine e Usher constituem urn notavel significante
popular."

12. Michel Foucault, The Use ofPleasure (Viking, 1986), p.5.
13. Ver tambem Michael Jordan, Rare Air: Michael on Michael, org. Mark Vancil (HarperCollins,

1993).
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Estes silencios e sinais carnais pennitiram outras reflexoes sobre 0 carater
em mudan~a da esfera publica negra. Eles representam 0 fim das no~oes mais
antigas de intera~ao publica que ajudaram a criar e foram elas mesmas criadas por
formas de dialogo intersubjetivo densamente codificado que nutriram a solidariedade
racial e tomaram a ideia de uma exclusiva identidade racial crfvel e operavel. a
surrado modelo de publicidade negra derivada de rituais sagrados e de utilidade
musical sobrevivem nos vestigios de uma forma totalmente profana. Seus preciosos
atributos dialogicos retem alguma significil.ncia etica mesmo quando este se esvai
e e substituido por fenomenos morbidos como a imagem americocentrica da esfera
publica negra, remodelada nas dimensoes de uma quadra de basquetbol em areas I
pobres urbanas. Este eurn palco exclusivamente masculino para 0 teatro do poder III.

e do parentesco em que 0 som edeslocado pela visao e as palavras sao geralmente
secundarias ern rela~ao aos gestos fisicos. A aristocracia natural definida por meio
do poder e da gra~a corporais pode anunciar a sua presen~a heroica e divina
quando a vida se toma umjogo de arcos. I

' Urn indicio da significancia memoraveI
deste local apareceu numa das entrevistas de R. Kelly:

Robert Kelly foi criado em toda area do lado suI de Chicago. Ele e seus amigos
jogam basquete e de tees a quatro manhas por sernana eles aparecem em uma das
suas quadras preferidas (nas mas 18,47,63,67 ou 115). "Quando eu entro na quadra
e as pessoas me reconhecem, dizem, aquele eaquele cara que canta. Bias nao percebem
que eu sou urn cara normal. Ell estoll ansioso para mostrar quem ell sou. Eu posso
jogar bola igual a voce. Eu acerto a cesta como voce, e ate melhor".15

Atualmente a topografia poetica de ra~a e de lugar, centrada na quadra de
basquete, nao tern urn equivalente exato na paisagem cultural da Gra-Bretanha. a
apego pelo futebol ainda impede esta ocorrencia na Europa, na Africa e em grande
parte da America Latina, mas essa situa~ao passa por uma rapida mudan~a. De

14. George L. Masse, Nationalism and Sexuality: Middle-Class Morality and Sexual Norms in
Modern Europe (University Wisconsin Press, 1985), em especial capitulo 3; Jordan, Rare Ail:

15. Vibe, vol. 2, no. 4 (maio de 1994), p.72. 0 mesmo artigo oferece estas observa<;6es interessantes
sobre 0 espa<;o em que Kelly vive: "Ele mora no centro hist6rico da cidade em urn apartamento
de urn quarto parcamente decorado. 'Onde eu moro e como Batman em Gotham City. Ninguem
sabe onde ell moro. Se voce vier ao meu bcr<;o, voce tern de estar com a visao tapada...nao es6 urn
apartamento para mim. Escuto minha musica hi dentro. Eu nunca tenho companhia porque isto
eaminha solidao. Ser silencioso sobre a minha vida pessoal perrnite·me expressa-Ia no estudio"'.
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qualquer maneira, rela~oes fratemalistas igualmente problematicas podem ser
projetadas atraves de qualquer espetaculo esportivo segregado. Talvez seja por
isso que os regimes fascistas europeus da decada de 1930 tenham se voltado
prontamente para a potencia combinada do esporte, da polftica e da propaganda e
extraido uma "linguagem performativa" do mundo de atividades esportivas, dotando
a de urn novo significado." Na Espanha de Franco, por exemplo, os esportistas
que representavam seu pals no campo de futebol eram submetidos a uma disciplina
militar. As camisas azuis da Falange substituiram 0 vermelho republicano, sendo a
sauda~ao fascista introduzida antes do pontape inicial. Jogadores e iirbitros suspeitos
eram eliminados e a imprensa censurada transmitia 0 jogo dentro desse novo
espirito politico.

Estes pontos sobre 0 relacionamento da identidade, publicidade e
masculinidade podem ser ilustrados pela popularidade de filmes de basquete negro
como Above tbe Rim e 0 mais recente de Spike Lee, He Got Game. 0 CD da
trilha sonora do primeiro filme foi lan~ado em 1995, tendo sido pioneiro de urn novo
tratamento na comercializa~ao de rhythm and blue ao apresentar faixas de 18
mtistas distintos. Este formato foi urn meio poderoso para aumentar 0 interesse
em urn filme que prometia completar e mesmo estender a narrativa de White Men
Can't Jump de urn modo mais cor'\ioso que extraia seus efeitos de realidade do
lexico masculinista do hip-hop. A popularidade de antologias de CDs associadas
a filmes como 0 album da trilha sonora de Above the Rim evidenciou ainda mais
que 0 poder independente da musica estava se enfraquecendo, ao passo que a
autoridade da cuilUra de imagem em rela~ao a qual a musica tomou-se cada vez
mais parasitaria crescia com firmeza. Foi, afinal, urn album similar de trilha sonora
do filme Deep Cover de Bill Duke que primeiro revelou os curiosos talentos de
Snoop Doggy Dogg, 0 jovem rapper de Long Beach que rapidamente se tomou 0

mais bern sucedido artista na hist6ria do genero, antecipando Notorious BIG e
Tupac no centro de panicos morais e politicos intensos com rela~ao as conseqiiencias
e causas sociais do gangsta rap. Uma faixa do disco Above the Rim apresentara
os talentos de D. J. Rogers, conhecido como "The Message Man" [0 Mensageiro]
com toda a probabilidade 0 maior cantor de gospel de sua gera~ao. Como parte
de uma tentativa para reviver a carreira de Rogers, ele foi induzido provavelmente

16. John London, "Competing Together in Fascist Europe: Sport in Early Francoism", in Gunter
Berghaus, arg., Fascism and Theatre: Comparative Studies on the Aesthetics and Politics 0/
Pe!fot1llance ill Europe, 1925-]945 (Berghahn Books, 1996).
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pelo produtor de discos Dr. Dre a cantar "Doggie Style", uma musica que endossou
e mesmo ampliou 0 chamado hist6rico de Snoop para que se cuitivasse urn conjunto
de habitos sexuais distintivos que poderiam trazer certeza, confian,a e detennina,ao
de volta it maquinaria do ser racializado:

Vamos fazer no estilo canina
eu gosto meSilla de montar no estilo canina...
nenem chegue mais perto eu quero te despir
eu vou te fazer isso nenern ate voce nao agiientar mais...
voce e eu no chao vamos ficar excitados...
nenem nao se mexa para nao atrapalhar meu tesao...
vire-se, abaixe a cabe~a para eu me excitar...
par favor, me deixe te lamber do meu jeito predileto
vire-se nenem e se segure em mim para me deixar te amar hi embaixo
nao precisa se preocupar eu sou 0 seu homem estilo canina.

Urn coral tradicional de vozes santificadas intermedeia todas as exorta,6es
antif6nicas apropriadas. Isto era mais que a busca do prazer sexual como
compensa,ao pelos erros forjados em nome da supremacia branca. Era ainda
mais do que uma alternativa dionfsica no estilo de Prince ao ascetismo de rfgidas
figuras paramilitares como Ice Cube que respondiam as incertezas sobre identidade
racial e solidariedade com urn prograrna de austeridade que articulava algumas
no,6es sacerdotais antigas sobre a associa,ao da absten,ao sexual com a aquisi,ao
do conhecimento e das formas de amor a si pr6prio requeridas pela reconstru,ao
comuna!." Era nao s6 uma confirma,ao de que 0 gangsta rap via-se obrigado a
combinar e a competir com urn "booty rap" [rap de teor sexual] aiternativo, mas
por mais que eIes tentassem esconder suas caracterfsticas tradicionais, ambas as
vers6es desse estilo inabilidoso ainda podiam prontamente penetrar as surradas
for,as da musica de igreja negra.

17. Ver sua discussao com Angela Davis em Transition, 58 (1992). Ela inclui 0 seguinte dialogo:
Ice Cube [I.e.]: Alguern da organiza<;ao Black Pantherfurnava?
Angela Davis [A.D.]: Eu tenho certeza que sirn.
[I.e.]: Alguem bebia?
[A.D.]: Eu tenho certeza que sirn.
[I.C]: Isto nao earnar a si proprio... Pam rnim a rnelhor organiza<;ao para 0 povo negro ea Na<;ao
do Isla. Ea melhor organiza<;ao: os irrnaos nao bebern, nao furnam e nao ficam ca<;ando rnulher.
Eles tern sornente uma ocupa<;ao.
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A altera~ao da composi~ao e do significado da politica sobre 0 corpo negro
apontada por estes conflitos tern sido associada a diversas outras mudan~as sociais
e tecnologicas que nao podem ser exploradas em detalhe aqui, mesmo que devam
ser observadas de relance. Primeiramente, esta transforma~ao nao pode ser
separada da privatiza~ao tanto da produ~ao como do uso cultural- uma tendencia
de longa dura~ao que tern importantes implica~6es em tennos das tentativas de
defesa da significiincia polftica da cultura popular negra. A configura~ao da esfera
publica como uma quadra de basquete emais uma vez sugestiva. Ela indica que
as fonnas vernaculares que eram antes chamadas de "cultura de rua" estao em
processo de desertar as ruas. Elas nao sao mais vistas basicamente como urn
espa~o privilegiado para a elabora~ao da autenticidade cultural, mas sim como urn
local de conflito, violencia, crime e patologia social. Esta virada pode ser percebida
no nftido contraste entre 0 hino de dan~a "Street Life" do final dos anos 1970 de
The Crusaders e a faixa ominosa "Street Jeopardy" de 1997 de Fugee Wyclef
Jean. 0 desdobramento vital da cultura racializada eagora mais provlivel de ser
imaginado em discretos cenarios privados, semiprivados e publico-privados que
podem ser encontrados a exemplo da quadra de basquete entre os eixos
estabelecidos respectivamente pela intimidade de urn quarto de domtir e pelo recinto
movel e fortificado de um veiculo para fins esportivos.

Em segundo lugar, a familia supre 0 unico local institucional para esta
biopolftica e, como jli foi observado antes, urn localismo radical que opera sob 0

signo de comunidade de projetos de "bairro" como a simples acumula~ao de
unidades familiares. 18 A falfll1ia continua preeminente por estreitar os horizontes
de qualquer aspira~ao prolongada pela mudan~a social. Mas como Jodeci deixou
claro, a santidade da familia pOde ser sacrificada quando surgiram objetivos
hedonisticos mais importantes. Como se pode esperar, 0 relacionamento entre pais
e filhos e visto como crucial para a saude e a prosperidade da "ra~a" como urn
todo, mas 0 dever do cuidado paterno existe em oposi~ao ao espa~o da intimidade
sexual. Hli de fato duas dimens6es privadas em vez de uma s6. Essas privacidades
integras e profanas devem competir para ser reconhecidas como 0 locus no qual
os significados mais intensos de ser negro podem ser estabelecidos:

18. Paul Gilroy, "It's a Family Affair: Black Culture and the Trope of Kinship", in Small Acts
(Serpent's Tail, 1994).
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menina. code esta nossa crian<;a?
mande-a para a casa de sua mae por lim tempo
todos as rueus arnigos se foram, voce sabe que eu as mandei embora
menina, ell vivo para voce, entao nao estoll oem af para as notfcias
entaa, desligue a TV, par favor.
e se voce se preocupa urn pOlleD comigo, quem escutar voce gemer
vamos ficar a sos
o que emelhor do que eu e voce? Voce emelbor do que urn maldito filme
nossa arnor etao divertido
vamos fazer uma coisa bern louca e entao vou te fazer gozar...

A neutralidade de genero da crian9a nesta narrativa torrida sugere uma
extrema indiferen9a paternal em vez de uma postura politicamente correta. Ede
fato significativo que nesta escala de excita9ao seja 0 cinema a proporcionar 0

ponto de referencia. 0 uso padranizado da musica negra e muito revelador das
qualidades em mudan9a desta cultura publica subalterna. 0 lugar dominante do
radio em materia de fixar os limites da esfera publica negra como comunidade
interpretativa tern sido cedido ao video, a ponto de comprometer 0 poder do som e
os principios dialogicos que embasaram a constru9ao do vemaculo negra no passado.
Einteressante notar que Snoop Dog havia dramatizado as pretensoes distintas de
cada vefeulo ao direito de representar a cultura como urn todo nas vinhetas de
humor e drama inseridas entre as contribui90es em ritmo de rap em seu primeira
e melhor album (tambem intitulado Doggy Style [Estilo Canino]).

A prolifera9ao de piadas, desenhos e outros materiais humoristicos em
recentes grava90es de musica popular negra faz mais do que tentar preencher 0

tempo mais longo de dura9ao da musica que se tomou possivel com 0 disco em
formato de CD. Esta tatica e comum as notaveis contribui90es de Snoop, Wyclef,
Erykah Badu, Xscape e muitos outros. Ela parece ser uma tentativa para simular
e deste modo recuperar urn tipo de intera9ao dialogica que tern sido inibida pela
tecnologia de produ9ao, mas e buscada assim mesmo por usuarios invisiveis. Ela
pode tambern proporcionar sugestoes cuidadosamente construidas e dirigidas a
uma audiencia por cima da linha de cor que podem sintoniza-Ia com os sinais de
prazer e de perigo ansiados por ela. A prolifera9ao dessas inser90es dramaticas e
ainda outra indica9ao de que a autoridade fundadora do evento performatico tern
sido minada pela emergencia de formas musicais que nao podem, como resultado
de sua dependencia da tecnologia, ser fiel ou facilmente traduziveis em cenarios
de concertos. 0 impacto de problemas resultantes da economia politica de clubes
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e de outros locais deveria tambem ser observado. Diante dessas mudan~as, a
cultura de rua tomou-se muitas coisas, sendo a mais notavel a "cultura do jipe".
Os veiculos de estilo militar tornaram-se equivalentes em tamanho grande do
Walkman19

- uma pe~a de tecnologia nomeada por uma palavra que na ausencia
de um termo plural significa a sua associa~ao com 0 mesmo triste processo da
plivatiza~aosocial.

Enquanto todo mundo se punha a imitar 0 N.W.A. ao nomear suas bandas
com misteriosas sequencias de iniciais ou numeros que s6 os iniciados podiam
decodificar - V.N.V., M.O.P., S.W.V., D.R.S., D.M'x. e E.O.L., sao os exemplos
mais 6bvios - R. Kelly batizava seu grupo musical de apoio Public Announcement
[Anuncio PUblico], um nome que deixava para tras 0 impulso de esconder. Este
nome reconhecia abertamente uma obriga~ao hist6rica de se colocar a servi~o das
esferas publicas alternativas e subaltemas que abrigavam os processos de forma~ao

de identidade vernacular por meio de uma variedade de tecnologias comunicativas
diferentes - impressao, radio, audio e video - numa ampla gama de cenarios situados
em diferentes distancias do evento central em tempo real, ou seja, da representa~ao

ao vivo.
Estas sucessivas tecnologias comunicativas organizavam 0 espa~o e 0 tempo

de maneiras diferentes, instigando e promovendo tipos distintos de identifica~ao.

Elas criaram e manipularam a mem6ria de maneiras dissimilares e encenaram os
enigmas corporais e fisicos da identidade cultural em processos contrastantes.
Seus efeitos politicos sao variados e contraditorios, mas a tendencia de longo prazo
para que a musica, 0 som e 0 texto ocupem um lugar secundario em rela~ao as
imagens nao pode ser ignorada. Precisamos perguntar se a identifica~ao e 0 desejo
escopicos diferem do que pode ser chamado de configura~6es "orficas" altemativas,
organizadas em tomo da musica e da escuta. Estas ultimas privilegiam 0 imaginario
sobre 0 simb6lico? Numa associa~ao obvia com a historia fascista, discutida no
capitulo anterior, 0 crescente dominio da especularidade sobre a aural idade poderia
ser pensado como uma contribui~ao em termos de uma for~a especial para as
representa~6es do corpo racial exemplar aprisionado no olhar fixo de sujeitos que
o desejam e se identificam com ele. Confundidas, objetivadas e verificadas, essas
imagens tomaram-se os depositos da alteridade racial, agora que a produ~ao da

19. Ver "Annual Car Audio Spetaculars", in The Source, que se encontra em geral naedi\=ao dejunho
da revista.
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subjetividade opera por mecanismos sensoriais e tecnol6gicos diferentes. Devemos
ser claros sobre 0 que se ganha e 0 que se pode perder com 0 deslocamento
contemporaneo do som em rela~ao ao epicentro da produ~ao cultural negra:

No som, e TIa consciencia denominada de escuta, ha de fato lima fratura em rela~ao

aD todo abrangente do mundo da visao e da arte. Em sua inteireza, 0 som e urn
escandalo que soa em tocata e tinidos. Enquanto que TIa visao, a forma esta unida
aD conteudo de maneira a apazigua-Io, no som a qualidade perceptivel transborda
de modo que a forma naD passa mais conter seu conteudo. Uilla verdadeira ferida se
produz no mundo atraves da qual 0 mundo que esta aqui prolonga uma dimensao
que nao pode ser convertida em visao. 20

As PROVA<;OES DA LIBERDADE

Os estudos contemporaneos da cultura vernacular negra sao tao silenciosos
quanto a literatura do hip-hop sobre 0 conceito de liberdade e sua significancia
polftica e metaffsica. Isto e desconcertante, dadas as complexas conex5es hist6ricas
entre escravidao e liberdade que se evidenciam nas formas assumidas pela cultura
negra, e as maneiras com que ela foi comprometida por seus produtores e usmirios.
A liberdade emergiu como urn tema consistente nos escritos sobre a hist6ria negra,
tendo-se abordado a inter-rela~ao dialetica da liberdade e da escravidao, mas onde
isso se deu, a liberdade tern sido apresentada em geral como uma ocorrencia
singular: urn evento linieo e para sempre. A liberdade e vista como 0 limiar que foi
irrevogavelmente atravessado ao se declarar em termos formais 0 termino da
escravidao e enquanto popula~5es de ex-escravos se mudavam em meio a
dificuldades para novos espa~os de autonomia acentuada - fntima, privada, cfvica,
economica - que 0 conceito ajudou a definir.

o desejo de alcan~ar as liberdades cfvica e economica e a busca de liberdades
pessoais haviam se alinhado lado a lado durante 0 periodo de lutas contra a
escravidao. Uma tensao considenivel entre estas dinamicas diferentes desenvolveu
se no periodo p6s-emancipa~ao. A mudan~a fundamental representada pelo lubileu
estava a exigir a abertura de urn novo capftulo na narrativa da hist6ria negra,
agora que as formas de sociedade civil, encontradas pelos recentes emancipados,

20. Emmanuel Levinas, "The Transcendence of Words", em The Levinas Reader, org. Sean Hand
(Blackwell, 1989), p. 147.
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institufam novas situa~oes de ausencia de liberdade que combinavam uma condi~ao

de falta de poder. de miseria e de pobreza. ou retinbam e modificavam padrOes de
domina~ao racializada herdados do periodo escravista, despojando as pessoas de
direitos polfticos formais.'1 Considerava-se a liberdade como relevante sobretudo
por ela representar 0 termino da escravidao em vez do inleio de uma sequencia
diferente de lutas em que seus pr6prios significados seriam estabelecidos e seus
futuros limites identificados. Uma vez ganho formalmente 0 status de livre, poderia
parecer que nao havia mais necessidade de elaborar os significados distintos que a
liberdade alcan~ou entre as pessoas radicalmente alienadas da promessa e da
pnitica de liberdade por gera~oes de servidao imposta pelo terror. 0 fim da
escravidao produziu algumas novas solu~oes "Mcnicas" para os problemas de
perceber e regular as pessoas negras e livres:

Depois da chegada da liberdade, havia dais pontos com os quais praticamente
todas as pessoas em nossa Jugar concordavam, e ell acho que isso era geralmente
verdade em todo 0 SuI: que eles devem mudar sellS nomes e devem deixar a velha
fazenda por pelo fienDS alguns dias au semanas para que eles tenham meSilla

certeza de que estao livres. 22

Somente entre os negros nos Estados Unidos eque 0 acesso as institui~oes

polfticas definiu de fato as fronteiras da liberdade no periodo p6s-escravidao. Mesmo
naquela situa~ao excepcional. os limites da liberdade tinham de ser primeiro
encontrados e depois testados. Leon Litwack23 apontou 0 significativo papel dos
casamentos em simbolizar e demonstrar 0 status de livre dos escravos libertados.
o lugar da famflia. 0 significado de domesticidade e a necessidade de conseguir
espa~os claramente demarcados para atividades fntimas e privadas sao todas
questoes importantes nas tecnologias da personalidade livre que deixaram marcas

21. Eric Faner, Nothing But Freedom (Louisiana State University Press, 1983).
22. Booker T. Washington, Up From Slavery (Airmont Books, 1967), p. 27.
23. "Assim que a emancipa~ao foi reconhecida, milhares de casais 'casados', com 0 incentivo de

padres negros e missiomirios brancos do norte, apressaram-se para fazer seu juramento matrimonial
tanto em tennos legais como espirituais ... A insistencia de professores, missionarios e oficiais da
Agencia dos Libertos para que os negros formalizassem seus casamentos vinha da no~ao de que
a san~ao legal era necessaria para a conten~ao sexual e moral e que era preciso incutir nos ex
escravos 'as obriga~5es do estado de casado na vida civilizada"'. Leon F. Litwack, Been in the
Storm So Long: The Aftermath 0/Slavery (Athlone Press, 1980), p. 240. Ver capitUlo 5, "How
Free IS Free?"

229



ENTRE CAMPOS :: Na~oes, CuLturas e 0 Fascinio da Ra~a

duradouras sobre as econornias libidinais e as alegorias er6ticas do desejo politico
de hoje. 0 papel relativamente Iirnitado das institui~6es politicas em estabelecer a
hist6ria daquelas emancipa~6es incompletas que nao viabilizaram diretamente a
liberdade substantiva na forma de direitos politicos e, portanto, a1go que precisa ser
explorado com cuidado. Se bell hooks estiver certa, a concep~ao compensat6ria
que os ex-escravos faziarn da masculinidade patriarcal e a propensao masculinista
e fratemalista de seus descendentes poderiam ser trabalhadas em termos proffcuos
em uma analise crftica do desenvolvimento da democracia comprometida pelos
imperativos da supremacia branca.

Os regimes coercivos que se seguirarn it escravidao racial modema sob as
bandeiras da liberdade eram, tal como havia sido a escravidao, intemos it civiliza~ao
ocidental. Suas hist6rias complicam a hist6ria da democracia e a suposi~ao do
progresso social e moral em cujo sentido aquela narrativa her6ica e em geral
direcionada. Sob a orienta~ao de ide610gos que desenvolviam compenetradamente
as artes de govemar, disciplinar e educar 0 individuo saido da escravidao, os ex
escravos e seus descendentes alcan~aram de urn modo gradual e desigual a liberdade
de votar, de se associar, organizar e comunicar. Eles se tomaram portadores de
direitos e praticantes de oficios que confirmaram seu igual valor como pessoas
livres em circunstancias que tomavam a liberdade e a igualdade impraticavel, mas
nao impensavel. Seus descendentes continuam a esticar as fronteiras da civilidade
que circundaram e promoveram esses direitos.

Seria urn erro assumir que 0 abismo entre as decIara~6es ret6ricas formais
da emancipa~ao negra e a realiza~ao pratica das esperan~as democraticas definisse
e exaurisse a politica da condi~ao de ser livre. Gostaria de sugerir que, pOl mais
importante que seja a compreensao relativamente estreita da liberdade centrada
em direitos politicos, isto deixa intocadas vastas areas de pensamento sobre a
liberdade e 0 desejo de ser visto como livre. Vma politicade Iiberdade (e da condi~ao

de ser li vre de fato) precisa ser tratada hoje com uma sensibilidade especial, uma
vez que os significados de Iiberdade e os idiomas atraves dos quais ela e apreendida
tornaram-se extremamente significativos para as interpreta~6es da cultura popular
contemporanea. Trabalhos importantes nesta area ja foram desenvolvidos pelo
antrop610go Daniel Miller,24 por histOliadOles da religiao afro-americana como

24. Daniel Miller, "Absolute Freedom in Trinidad", Man, 26 (1991), pp. 323-341.
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Mechal Sobel" e Charles H. Long," e, em particular, por Lawrence Levine, cujo
estudo de valor inestimavel Cullura Negra e Consciencia Negra27 aponta para
conex6es historicas importantes entre a reprodu~ao subcultural de genera e as
representa~6es miticas e heroicas de liberdade. A liberdade nao tern sido encarada
como uma questao em estudos sociologicos de largo escopo a respeito do vemaculo
negra: 0 sagrado e 0 prafano.28

Em vez de lidar com formas assumidas e pramovidas pela consciencia
prateica de liberdade, os analistas investigaram em geral 0 impacto de se tomar
livre sobre os escravos e seus padr6es de produ~ao cultural. Ao explorar as
transforma~6es forjadas pelo Jubileu, bern como os efeitos de sua comemora~ao

ritual, pode-se, porem, prasseguir sem encarar 0 valor da liberdade como urn
elemento nas vidas dos ex-escravos ou as praticas idiomaticas distintas atraves
das quais eles procuravam representar as diferen~as psicologicas, sociais e
econ6micas trazidas pela liberdade: para eles proprios, para seus descendentes, e
para os senhores e senhoras de escravos que iniciavam por seu turno sua jornada
para fora da escravidao, deixando de ser opressores e tornando-se exploradores.
A memoria da escravidao e raramente tratada, embora os sHencios e evas6es em
tomo dela, revelados pela cultura popular, tornem isso mais compreensivel. Sugeri
que 0 dominio das estorias de amor e de perda em formas de miisica popular negra
abarca a condi~ao de sentir dor,29 transcodifica e entrela~a os distintos anseios
pelas liberdades pessoais e civicas e preserva as memorias de sofrimento e de
perda de uma maneira apropriada e irredutivelmente etica. As memorias
incorporadas30 sobre a falta de liberdade e 0 terror sao cultivadas em praticas

25. Mechal Sobel, Trabelill' On: The Slave Joumey to an Afro-Baptist Faith (Princeton University
Press, 1988).

26. Charles H. Long, Significations (Fortress Press, 1986).
27. Lawrence Levine, Black Culture and Black Consciousness: Afro-Americwi Folk Thought From

SlavelY to Freedom (Oxford University Press, 1977).
28. Michael Eric Dyson eoutra vez tfpieD destes problemas. Ele observa que no vernaculo negro, "a

liberdade pessoal econstantemente visualizada atraves dos tropDS da soltura sexual", mas nao
leva esta observa~ao adiante. Vcr Dyson, Reflecting Black, p. 279. Nao esomente uma quesHi.o
de "soltura", embora csta cscolha de palavras tenha a virtude de tomar explicita a conexao com
a escravidao.

29. Paul Gilroy, The Black Atlantic: Modernity and Double Concioll.'mess (Harvard University
Press, 1993), capitulo 6.

30. A respeito desse conceito, ver 0 livro apropriado de Paul Connerton How Societies Remember
(Cambridge University Press, 1989), ser;ao 3, "Bodily Practices".
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comemorativas. As can90es e os rituais sociais que a rodeiam tomaram-se urn
meio valioso para se cultivar uma rela9ao pr6xima com a presen9a do sofrimento
e da morte. Em meio aos horrores da escravidao quando as liberdades corporais e
espirituais eram prontamente distinguidas de acordo com as linhas sugeridas pelo
cristianismo - se nao pela cosmologia africana - a morte era constantemente
entendida como uma fuga bern vinda dos sofrimentos terrenos. Ela oferecia a
oportunidade de se atingir uma liberdade heteronima superior em que 0 corpo
mortal - finalmente livre de cadeias - seria deixado de lado, enquanto a alma
recem-liberada voava para 0 ceu, ou encontrava seu lugar no panteao dos
ancestrais. Muitas priiticas forjadas com 0 hiibito da escravidao perduravam. Mas
hoje a pr6pria mem6ria social da escravidao tern sido reprimida, ou deixada de
lado, sendo que a tradi9ao da lembran9a dinamica fundada por ela e assaltada de
todos os lados. Embora 0 status de vftima que a escravidao confere e a identidade
de sobrevivente que ela promove sejam as vezes altamente valorizados, a mem6ria
da escravidao e vista sobretudo como urn estorvo. Euma pele velha que tern de
ser arrancada antes de que alguem possa ter a esperan9a de alcan9ar uma vida
autentica de amor racializado a si mesmo.31

A musica de R. Kelly, Snoop Dogg, S.W.V., Biggie, Tupac e outros registra
estas mudan9as. A fenda mais profunda entre os padroes tradicionais antigos e a
biopolitica mais recente fica evidente quando aquilo que antes foram est6rias de
amor transforrna-se em est6rias de sexo. Mesmo quando eram sistematicamente
profanos, os modos de intersubjetividade descritos e por vezes praticados em
estiigios anteriores do desdobramento do rhythm and blues eram informados
pela proximidade do sagrado e pelas defini90es do amor espiritual que eram ali
cultivados. Nao precisou muito, por exemplo, para adaptar "I Had a Talk with My
God Last Night" [Tive uma Conversa com Meu Deus na Noite Passada] ao seu
equivalente profano na grava9ao marcante da Chess de Mitty Collier "I Had a
Talk with My Man Last Night" [Tive uma Conversa com Meu Homem na Noite
Passada]. A espiritualidade lan90u longas sombras sobre as formas emergentes
de criatividade secular e profana em que as can90es de paixao eram com freqiiencia
tambem can90es de protesto. Aqui 0 caso 6bvio de paradigma e "Respect" de
Aretha.

31. Shahrazad Ali, Are You Still a Slave? (Civilized Publications, n.d.).
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Hoje ern dia as velhas can90es se repetem sem nenhuma contribui9ao criativa
adicional. A can9ao de Monica ern 1998 sobre "Misty Blue" de Dorothy Moore,
ou a versao de Sparkle sobre "Loving You" de Minnie Riperton nao tentam
acrescentar nada aos originais. A ocorrencia de uma men9ao parece ser uma
ultima e desesperada tentativa para se impedir que a can9ao seja relegada ao
papel subordinado de trilha sonora, contribuindo para a expansao do mundo da
imagem. 0 jogo da verdade esta atualizado e as novas regras sao fixadas por meio
de uma distinta conceP9ao p6s-moderna de mortalidade, conforrne estou tentado a
afirrnar. 0 cultivo tradicional de uma rela9ao pr6xima corn a presen9a da morte e
remodelado porque a morte nao e mais sentida como uma transi9ao ou uma
liberta9ao.32 Dr. Dre, 0 produtor dos discos de Snoop, batizou a marca que ele
fundou juntarnente corn Suge Knight de Death Row Records [Discos Fila da Morte].
Big Punisher chama seu album de Capital Punishment [Pena Capital]. Seguindo
o padrao estabelecido por Snoop ern 1994 ern sua grava9ao "Murder Was the
Case" [Era Caso de Assassinato] que imaginava a experiencia de morrer e foi
constfUfda como urn anuncio simulado de morte, The Notorious BIG e Tupac
ensaiaram ambos suas pr6prias safdas deste tumulto mortal. Assim, a altera9ao do
valor e da compreensao da morte que se desenvolveram ern meio acrise da AIDS,
a economia das drogas e a militariza9ao da vida social de areas urbanas
depauperadas tarnbern contribufram para a reforrnula9ao da esfera publica negra
e sua ltistoricidade:

A vida cotidiana torna-se urn perpetuo ensaio geral para a morte. 0 que se ensaia ...
ea ejemeridade e a evanescencia das coisas que os humanos podern alcanc;ar e os
lac;os que os humanos podem tecer. 0 impacto de urn tal ensaio cotidiano parece ser
similar aquele realizado por algumas inoculac;6es preventivas: se tornado diariamente,
em doses parcialmente desintoxicadas e, portanto, nao-rnortfferas, 0 veneno terrivel
parece perder seu poder. Ao contnirio, ele instiga a irnunidade e a indiferenc;a a
toxina no organisrno inoculado. 33

32. Isto se transmite com muita for.;a, sendo que seu relacionamento com aproblematica da liberdade
se esclarece em diversas faixas do grupo Da Lench Mob de Ice Cube. Ver, por exemplo, "Capital
Punishment in America" e "Freedom Got an AK.", ambos de seu album Guerillas in the Mis!
(Street Knowledge 7-92206-2).

33. Zygmunt Bauman, Mortalty, Imortality and Other Life Strategies (Polity, 1993), pp. 187-188.
Ver tambem Ernst Bloch e Theodor W. Adorno, "Something's Missing", in Ernst Bloch, The
Utopian Function ofArt and Literature (MIT Press, 1998), pp. 5-8.
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Epreciso repetir que de acordo com a biopolftica a pessoa e identificada
somente em termos do corpo. 0 melhor que esta mudan~a acarreta e uma
confronta~ao de principio anticristao com a ideia de que a vida continua ap6s a
morte. Esta recusa de anlidotos religiosos para a morte e freqiientemente descrita
como niilismo.34 Nestas circunstancias, 0 desejo de ser livre liga-se de perto ao
desejo de ser visto como livre e abusca de uma experienciade intensidade individual
e corporificada que contrasta nitidamente com as formas coletivas e individuais de
imortalidade estimadas em tempos passados. Assim como 0 soul e 0 reggae
constitufram-se em dadivas para as culturas jovens do mundo visfvel em perfodos
anteriores, hoje estes estilos tornaram-se 0 cora~ao de uma cultura pop globalizada
criando-se uma intensidade desconhecida de sentimentos que apontam
potencialmente para a transcendencia da ra~a nas culturas enlatadas de obsessao
pelo corpo e de transcendencia do corpo que existem entre consumidores
adolescentes em todo lugar.

Jean Luc Nancy enfatizou que a liberdade liga-se a uma polftica de
representa~ao. 35 Esta rela~ao alcan~a uma significancia especial quando a "ra~a"

se torna a racionalidade para negar e conter a liberdade e quando a indiferen~a

estudada em rela~ao a morte e ao sofrimento de outros proporciona urn atalho
para a notoriedade e as celebridades duradouras associadas ao domfnio das gangues.
Isto se torna agora urn fenomeno social em virtude da sua anti-socialidade. Como
as velhas certezas sobre os limites estabelecidos da identidade racial perderam
seu poder de convencimento, a seguran~a ontol6gica capaz de responder a urn
sentido radicalmente reduzido de valor da vida tern sido buscada no poder
naturalizante da diferen~a de genero e sexo, assim como na habilidade de enganar
a morte e de matar. Sexo e genero sao experimentados - vividos conflitivamente
em urn grau aumentado que de algum modo conota a "ra~a". A diferen~a de
genero e os c6digos de genero racializado oferecern urn sinal especial para urn
modo de autenticidade racial que e tao evasivo quanta desejavel. Nestas
circunstancias, a representa~ao iterativa de genero, de conflitos de genero e de
sexualidades traz confian~a e estabilidade para as no~6es essencialistas e
absolutistas de particularidade racial. Estas no~6es podem, tal como as estrelas
homof6bicas do salao de dan~a de meados da decada de 1990, exigir a morte de

34. Nas, "Life's a Bitch", do CD Illmatic (Columbia, CK 57684, 1994).
35. Jean Luc Nancy, The Experience ofFreedom (Stanford University Press, 1993).
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todos os "batty bwoy" [homossexuais] como pre~o de sua reprodu~ao com 0

tempo. Eles podem, como muitos artistas do rhythm and blues, atuar em
celebra~6esrituais altamente estilizadas de intimidade heterossexual que suspendem
e transcendem a incoerencia cotidiana e a assimetria de genero, transformando
as em uma narrativa ordenada do ser e do vir a ser raciais. Eportanto necessario
reconhecer que a centralidade de genero para as culturas populares negras pode
ser tambern analisada como uma articula~ao altemativa de liberdade que associa a
atua~ao aut6noma com 0 desejo sexual e promove 0 exercicio simb6lico de poder
no dominio especial provido pela sexualidade.

Neste espa~o crepuscular, Bell Biv Devoe, urn grupo que assumiu os tropos
do basquetebol muito mais do que qualquer outro, utilizou-se deles para produzir
urn convite recatado apriitica da rela~ao anal; D.R.S. (Dirty Rotten Scoundrels)
deu a simples ordem de "despir-se" as suas infelizes parceiras; e S.W.v. (Sisters
with Voices) instigou seus parceiros a rumar para "Downtown" [centro da cidade]
e descobrir entre as coxas delas urn caminho para 0 seu cora~ao:

... Voce se pergunta como voce pode fazer ista melhor
nenem e facit virar meu mundo do avesso
sua descoberta nos levari para Dutro lugar
nenem, nao ha duvida nisso
Ell estive esperando pelo momenta especial, antecipando tadas as coisas que voce
vai me fazer
de 0 primeiro passo para liberar minhas emo~6es e pegue a estrada para 0 extase
voce tem de ir ao centro da cidade... provar a do\ura sera 0 bastante... 36

Estes sao temas que certamente tern precedentes na cultura popular negra,
mas sua significancia tern se transformado em tempos recentes. Outros discursos
racializados que modificariam e, por conseguinte, contestariam seu status
representativo, acabaram silenciados a medida que aumentou a distancia entre 0

vernaculo profane e as preocupa~6es com 0 sagrado e espiritual. a enfoque
biopolftico extingue qualquer concep~ao sobre 0 dualismo de mente/corpo e termina
com as aspira~6es modernistas em materia de ascensao racial que antes se
expressavam mediante a linguagem da cidadania publico-polftica. a corpo em
movimento na quadra de basquete, esfor~ando-se contra 0 maquinano da academia,

36. S.W.V. It's About Time (RCA 0786366074-2, 1992). Ver tambem S.W.V., The Remixes (RCA
07863-66401-2, 1994).
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no volante de um carro esportivo, entre os len96is, e finalmente depositado e omado
com vestes espalhafatosas de grife sobre a lapide mortuaria e agora tudo 0 que
resta. a comovente e perturbador "Suicidal Thoughts" [Pensamentos Suicidas] de
The Notorious Big apresenta a decisao de tirar a vida de si mesmo como 0 apice
dessas temveis condi90es.

NIILISMO E PSEUDOLIBERDADE

Conforme ja disse, 0 tema da liberdade continua importante por se relacionar
diretamente aos debates contemporaneos sobre as conseqiiencias anti-sociais do
niilismo negro. 37 Interpreta90es influentes a respeito da polftica negra
contemporanea enfatizaram a falta de sentido, de amor e de esperan9a na vida
metropolitana negra, explicando que a crise etica cronica que possivelmente esta
na origem disso tudo gera ainda outros sintomas de miseria negra: homofobia,
misoginia, anti-semitismo e nacionalismos fundamentalistas que tem se afirmado
agora nas culturas polfticas negras. a poder corrosivo da comunidade exercido
por este niilismo vernacular deve-se a uma variedade de mecanismos causais
diferentes. As vezes ele e visto como uma capitula9ao ao eu-ismo e ao agora
ismo, os vaIores de mercado - individualismo, insensibilidade e indiferen9a pelos
outros - que dominam 0 mundo empresarial majoritario e suas mercadorias de teor
popular e cultural. autras vezes ele tem sido interpretado como um conjunto de
habitas "etnicos" peculiares aos negros. Seja como uma resposta mecanicista ao
racismo e 11 priva9ao material ou como um tra90 "etnico" mais criativo, esse poder
tem se vinculado com rapidez aos padroes de organiza9ao domestica, parentesco
e comunidade que supostamente distinguem a vida social negra. Por fim, ele e
visto como uma caracteristica estrutural do capitalismo desindustrializado que nao
necessita mais da mao-de-obra viva de comunidades negras fraturadas
terminalmente e que estao agora 11 margem da pratica em curso de acumula9ao
flexfvel e podem considerar desprezfveis as oportunidades economicas Iimitadas
oferecidas a elas pelo emprego "neo-escravo" numa casta servil, insegura e mal
paga de trabalhadores domesticos, auxiliares de enfermagem, faxineiros,
entregadores, mensageiros, serventes e guardas. A segmenta9ao e a casualiza9ao

37. Cornel West, "Nihilism in Black America", Race Matters (Beacon Press, 1993)~ ver tambem
Ishmael Reed, "Airing Dirty Laundry", no Iivro de meSilla nome (Addison-Wesley, 1993).
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do emprego, da saude e da habita,ao sao os fundamentos que apoiaram a destrui,ao
da ordem cfvica das areas pobres urbanas.

o conceito de uma subclasse socialmente exclufda intervem nesses diferentes
relatos do niilismo negro. Cada uma dessas explica,oes oferece uma semente
racional diminuta contida em uma imensa casca mfstica, mas elas nao sao
satisfat6rias mesmo quando consideradas em conjunto. 0 nexo da consciencia e
do comportamento que e reduzido ao termo pejorativo "niilismo" associa-se com
representa,oes idiomaticas de liberdade. Seus principais generos e estilos
contemporaneos sao a propriedade, 0 sexo e os meios de violencia. Desta
perspectiva, 0 "niilismo" deixa de ser anti-social e torna-se social no sentido 6bvio
do termo: ele gera a comunidade e define as fronteiras fortificadas da particularidade
racial.

Mais uma vez, a mem6ria sedimentada da escravidao proporciona 0 ponto
de partida para a compreensao do desenvolvimento deste padrao vernacular. Ela
direciona a aten,ao para 0 simbolismo complexo de riqueza e status na cultura
popular negra. A cultura visual de hip-hop tornou-se rapidamente 0 pivo da
transforma,ao alqufntica das algemas de ferro em correntes de ouro.38 Racializadas
por Mr. T, cujas incursoes audaciosas continuam vivas no mundo atemporal da TV
a cabo, as correntes de ouro externalizaram a mudan,a de pre,o da for,a de
trabalho do escravo (assalariado) - calculada com base no valor da troca. Oouro
das correntes expressou oS limites da economia monetana onde elas circulavam,

c
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38. 0 ator Mr. T antecipou as opini6es de uma gera~aode musicos de hip~hop de velha guarda ao dar
em 1985 esta expiicalfao sabre seu gosto espalhafatoso por j6ias:
As correntes de DUro sao urn sfmbolo que me traz a lembranlfa os meus grandes ancestrais
africanos, que foram trazidos aqui como escravos com correntes de ferro nos sellS tomozelos,
sellS pulsos, sellS pesco<;os e as vezes ate nas suas cinturas. Eu transformei minhas correntes em
ouro, portanto declaro 0 seguinte: 0 fato de eu usar correntes de auro em vez de ferro eporque
ainda sou urn escravo, s6 que a etiqueta com 0 meu prer;o esta mais cara agora. Eu ainda sou
comprado e vendido pelos poderes que existem nesta sociedade, pessoas brancas, mas desta vez
elas me pagam por encomenda, milh6es e milh6es de dolares pelos meus servir;os. Eu exijo e eles
me pagam... Sim, eu ainda sou urn escravo nesta sociedade, mas eu ainda sou livre por vontade de
Deus. "Como eque voce ainda eurn escravo Mr. T?" Veja bern, a unica coisa que ainda interessa
a esta sociedade e0 dinheiro. E a unica coisa que ela teme e respeita emais dinheiro.
Mr. T, An Autobiography by Mr. T (W.H. Allen, 1985), p. 4. Este relato da conexao entre a
escravidao e a identidade vincula a autonomia pessoal com os sfmbolos de riqueza e a memoria
do terror. A condi~ao da escravidao persiste, mas e mudada por grar;a divina e peIa propria
capacidade mundana de se deixar empregar par outros.
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mas que tambem eram capazes de transcender - especialmente em tempos de
crise. A humanidade livre, anterionnente sob a guarda de Deus, poderia ser agora
conduzida em exibi~6esde riqueza que excediam em muito 0 valor de uma pessoa
- de um corpo. 0 mesmo tipo de ostenta~ao pode ser detectado no apetite por
carros como simbolos de status, riqueza e poder masculino, demonstrado por alguns
musicos de hip-hop contemporaneos:

Dee gaba-se de lima cole~ao de carros: urn Chevy Blazer branco, um Benz 300seg
conversivel, uma BMW 735, dais 64 e urn Nissan Pathfinder ("minha mae passoll a
mao no meu Pathfinder, ela ecomo minha inna. parece jovem. Ela esta se esbaldando
com esta merda minha, entao acho que tenho apenas cinco carros".).39

Para dannos inicio a um exame das formas que 0 relacionamento entre as
liberdades civica e pessoal podem assumir na idade p6s-liberal, e preciso cultivar a
habilidade de desvencilhar 0 ludico do programatico e descobrir quaisquer liames
politicos entre eles. Epossivel perceber que os problemas apontados nestas tentativas
de se ajustar aliberdade nasceram com a escravidao, mas as liberdades civicas do
Ocidente modemo que constituem 0 objeto privilegiado destas indaga<;6es nao
eram antiteticas aescravidao e outras fonnas de servidao legal e legitima.

Os efeitos duradouros da escravidao sao mais evidentes nos desejos
constantemente declarados de se libertar da servidao do trabalho e da lei injusta e
opressiva. Eles tambem podem ser sentidos na identifica<;ao da Iiberdade com a
morte que caracteriza em profundidade algumas vers6es do cristianismo negro e
adiam a emancipa<;ao e a possibilidade de reden<;ao para um mundo futuro melhor.
Equipados, entre outras coisas, com os tra<;os vivos de uma ontoteologia africana,
os escravos do hemisferio ocidental nao procuraram e nem anteciparam 0 modo
de domina<;ao do mundo extemo que havia provido os europeus com as pre
condi<;6es essenciais para 0 desenvolvimento da consciencia da liberdade. 0 sistema
da grande fazenda escravista fez com que aquele modo de domina<;ao da natureza
se tornasse parte da experiencia de ausencia de liberdade vivenciada pelos
escravos. Eles resistiram a isso juntamente com suas no<;6es correspondentes de
propriedade, tempo e causalidade. 0 resultado final deste processo foi bern descrito
por Murray Bookchin:

39. dream hampton, "G down", The Source (setembro de 1993), p. 68.
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Dominac;ao e liberdade tornararn-se termus intercambiaveis em um projeto comum
para subjugar a natureza e ahumanidade - carla um dos quais eusado como desculpa
para validaro contmle de urn pela Dutro. 0 raciocfnio envolvido nisso eestritarnente
circular. A ffiaquina nao s6 fugiu sem 0 motorista, mas 0 motorista tornoll-se uma
mem parte da maquina.40

Como 0 processo civilizat6rio era muito dependente da institucionaliza~ao

de seu trabalho nao-livre, os escravos consideravam-n041 com ceticismo e snas
pretensoes eticas com extrema suspeita. Suas reflexoes hermeneuticas
fundamentaram uma cultura vernacular que pressupunha a possibilidade de que a
liberdade deveria ser buscada por fora das regras, c6digos e expectativas desta
civiliza~ao eminentemente codificada em cores. A transgressao destes c6digos
era urn sinal de que a liberdade era entao reivindicada. Ela apresentava a
possibilidade de uma (anti)polftica animada pelo desejo de violar- uma nega~ao da
autoridade injusta, opressiva e, porlanto, ilegitima. Ao romper com estas regras
mediante pequenos atos, porem ritualizados, foi possivel desfigurar 0 asseado ediffcio
da supremacia branca que protegia liberdades enodoadas e, porlanto, inautenticas.
As culturas de insubordina~ao percebiam as liberdades mais substantivas e
valorosas como aquelas capazes de seguir imperativos morais em circunstancias
reslritas. Elas foram elaboradas atraves dos meios da musica e da dan~a, assim
como atraves da escrita. A musica expressou e confirmou a nao-liberdade enquanto
evoluia para padroes complexos que apontavam para alem da miseria e em dire~ao

areciprocidade, prefigurando ademocracia ainda por vir em suas formas antifOnicas.
A dan~a refinou 0 exerefcio do poder autOnomo do corpo ao reinvindicar seu
retorno de uma situa~ao de soberania absoluta do trabalho. Ela produziu a hierarquia
altemativa "natural" - totalmente antitetica aordem requerida pelas institui~oes

da supremacia branca - que constitui atualmente a base das culturas esportivas
negras, tendo lan~ado 0 super-humano Michael Jordan como urn personagem
escravizado de desenho animado, assim como muita musica negra feita para ser
nada mais do que urn mero passatempo para acompanhar a autodisciplina p6s
modema necessaria a malha~ao fisica.

40. Murray Bookchin, The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy
(Cheshire Books, 1982), p. 272.

41. Frederick Douglass, My Bondage My Freedom (Miller, Orton and Mulligan, 1855), p. 50.
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SEGUINDO E FAREJANDO POR Ai

Eles podem estar ligados por suas apari~6es em desenho animado e par urn ~
entusiasmo etnico com 0 jogo de bola, mas a super-humanidade de Jordan e a
fratemidade her6ica que tern nele 0 homem dos musculos salientes representam 0

oposto exato de Snoop Dogg, cuja infra-humanidade 0 induziu a se apresentar com
uma cara de cachorro, como alguem menos que humano. Emelhor deixar de lado
a questlio de se a hist6rica marca registrada oral "1-8-7 em urn policial a paisana",
que anunciou sua chegada na trilha sonora de Deep Cover, poderia ser simplesmente
uma reafirma~ao idiomMica de algumas ansiedades modemistas muito bern
conhecidas sobre os limites da atna~ao existencial, da autonomia e, em particular,
da subjetividade em termos da rela~ao entre fazer a si mesmo e tirar deliberadamente
a vida de outro.42

A musica e 0 rap de Snoop continuarn com sua fidelidade canina as formas
antifOnicas que ligam os estilos negros do Novo Mundo a seus antecedentes
africanos. A esfera publica em declinio configura-se em termos negativos, porem,
nao niilisticos, mas ainda e quase tao reconheefvel quanta uma transcodifica~ao

p6s-tradicional da congrega~ao crista negra. as ensinamentos de Snoop as suas
audiencias - "Se voce naD da a minima como eu nao dOll a minima, acenem com
esses seus dedos filhos da puta para cima" - nao estao muito distantes dos gritos
dos musicos de rap da velha guarda, cujas ambi~6es cruzadas por cima da linha
de cor exigiam deles que xingassem menos do que ele 0 faz, ou mesmo dos
pregadores que buscavam gestos de solidariedade similares de suas congrega~6es43

42. Ver June Jordan, "Beyond Apocalypse Now", in Civil Wars (Beacon Press, 1981), em especial
p. 171; Robert C. Solomon, From Rationalism to Existentialism: The Existentialists and Their
Nineteenth Century Backgrounds (Harvester, 1972), capitulo 7. Ver tambem a discussao de
L'Estranger de Albert Camus em Culture and Imperialism de Edward Said (Chatto and Windus,
1993).

43. Em seu relata sabre as apresentar;5es recentes dele em Landres, Hip-Hop Connection, no. 14
(1995), p. 14, observou esta dinamica em a~ao: "As vezes esta exibi~ao parecia-se com umjogo
de ditos de Snoop.. .'Levantem as maos para cima', ele gritava e a audiencia obedecia com
prontidao. Eles demonstravam uma eSlranha satisfa~ao. Nao acoma a eles que 0 acompanhamento
instrumental de Doggystyle eidealmente apropriado a um concerto ao vivo. A produ~ao musical
de Dre significa que a atua~ao de Snoop deveria inc1uir musicos, e nao um DAT baralo e
impessoal. Nao incomodados por esta patente omissao, os ills cantavam avidamente seguindo
a arenga casual de Snoop". Ver tambem Walter F. Pitts, Jr., Old Ship oJZion: The Afro-Baptist
Ritual in the African Diaspora (Oxford University Press, 1993).
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De qualquer fonna esses gestos impoem a prioridade do momenta enunciativo, do
que se esta dizendo sobre 0 dito. Devemos tambem nos lembrar que de acordo
com este vernaculo, "dog" [cachorro] e tanto um verba quanta um substantivo
[em ingles].

o encarte do album de Snoop, Doggy Style, foi impressa em papel reciclavel.
Ele 0 usou para fazer agradecimentos calorosos a Igreja Batista da Comunidade
Golgotha (possivelmente onde a sua carreira de musico come~ou como maestro
de coro e pianista), alem de outras pessoas. 0 lado G do album de Snoop inicia-se
com a faixa qne e ainda a mais conhecida dele. 0 titulo dela e fonnado por duas
questoes fundamentais que surgiram repetidamente, tal como gemeos no cora~ao

de um dialogo hist6rico que reclama a conclusao das indaga~oes ontol6gicas a que
se dedicaram os escravos recem libertos enquanto lutavam para definir e esclarecer
os limites de seu novo status como individuos livres e modernos: "QUEM SOU
EU (QUAL E 0 MEU NOME)?"

Snoop declarou sabiamente que seu trabalho nao tem nenhum significado
politico. Quando ele e pressionado a se posicionar nessa ordem restrita, suas
opinioes convencionais ao extrema estao bem longe daquelas que pudessem ser
chamadas razoavelmente de niilisticas:

Quanta a ell ser politico, a unica coisa que posso dizer eque as EVA filho da puta
pode come~ar a dar dinheiro para 0 bairro, abrindo oportunidades e iniciando
neg6cios. pode fazer alguma coisa para que as negros nao queiram malar-se lins
aos Qutros. De a eles algum tipo de emprego e finan~as, porque a matan~a nao

Deorre par arnor au por dinheiro. Eles estao matando e enganando lins aos Qutros

porque nao ha nenhuma oportunidade. Enquanto for negro com negro, au negro
com marrom, esta bern - eles nao gostam de negro com branco. Eles mandam as
guardas nacionais, assim como quando nos estouramos a bunda deles em 29 de
abril de 1992, as fon;as armadas e 0 exercito filho da puta com metralhadoras enormes
- por causa de negros que estavam roubando.44

o desenho atrevido na capa de Doggy Style apresentava Snoop como um
cachorro de est6rias em quadrinho. Isto nao nos trouxe um guia mais confiavel
para 0 suposto niilismo e outras qualidades anti-sociais de seu trabalho. Precisamos
considerar por que um jovem afro-americano escolheria - neste momenta 
apresentar a si mesmo para 0 mundo com as fei~oes e com a identidade de um

44. Hip-Hop Connection, 62 (abril de 1994), p. 31.
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cachorro.45 Como e que a mascara de cachorro, manipulada por ele, porem, nao
inventada por ele, e que ele usou com tanta criatividade, facilitou a sua celebridade
por cima da linha de cor? Sera que ele esta com isso situando e testando os limites
de uma humanidade desracializada, ou criando uma nova rela~ao sustentavel com
a natureza interior e exterior? Sera que 0 ca~ador de xoxotas, a persona de urn
cachorro muitfssimo astuto e apanhador de cachorros, procura simplesmente fazer
da miseria e do insulto a virtude, num processo familiar de inversao semi6tica,
capaz de transformar xingamentos em palavras de louvor, de revalorizar a palavra
"Nigger" [corruptela de Negro] e de fazer com que 0 termo "cachorro" se tome
uma expressiio de afeto? Havera urn sentido em que chamar a si mesmo de
"cachorro" expresse uma avalia~ao acurada do status social de homens jovens e
negros? Que crftica maliciosa sobre 0 significado da infra-humanidade negra se
expressa atraves do movimento entre corpos - entre identidades de Snoop?

Urn cachorro nao e uma raposa, nem urn leao, urn coelho, ou urn macaco
gesticulador. Snoop nao e urn cachorro. A sua postura de imprimir a mascara do
Dutro indiferenciado e racializado com fei~6es caninas enigmaticas revela algo
sobre 0 funcionamento da supremacia branca e das culturas de compensa~ao que
reagem a ela. Isto pode ser lido como urn gesto polftico e, como acredito, moral. A
escolha em ser urn cachorro reles e sujo significa a valoriza~ao do infra-humano
ao inves da hiper-humanidade promovida atraves da biopolftica centrada no corpo
e suas inscri~6es visuais na saude, no esporte, na boa forma e nas industrias de
lazer. Deixarfamos escapar 0 ponto principal, caso enfatizassemos em demasia
que 0 cachorro e urn sinal do status de vftima de Snoop, assim como de seus
habitos sexuais, ou que ele as vezes requer recursos tecnocientfficos de uma arma
de fogo antes de poder interagir em termos iguais com humanos reais, ou seja,
brancos. Ao optar em ser visto como urn cachorro, ele recusa a identifica~iio com
o corpo masculino aperfei~oado e invulneravel que se tomou 0 padrao corrente da
cultura popular negra cimentando a liga~ao perigosa entre saude corporal e pureza
racial, dissolvendo a Iinha divis6ria entre cantores e atIetas, e produzindo fenomenos
estranhos como 0 estrelato de Dennis Rodman, a apropria~iio erotizada da
masculinidade divina de Michael Jordan por R. KelIy e a curta carreira como
cantor e rapper de ShaquilIe O'Neal. A caracteristica "m6rfica" de Snoop entre 0

45. Edmund Leach, "Anthropological Aspects ofLanguage:Animal Categories and Verbal Abuse", in
E.H. Lenneberg, arg., New Directions in the Study ofLanguage (MIT Press, 1964), pp. 23-63.
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humane e 0 canino exibe esses elementos de identidade que nile se reduzem a
estrutura humana de seu antigo dono, 0 pai-cachorro "Calvin Broadus", com uma
estatura del,93m. Deixa-se algo para tras quando se representa aquela opera,ilo
somatica. A metamorfose exige que nos confrontemos com as aptidoes reflexivas
de Snoop. Seu retrato estilizado de urn ser bandido bern intencionado - proteico,
que muda de forma, e multiplo - e provavelmente menos significativo do que a
for,a antiburguesa, vulgar e integra do vernaculo negro que rasteja em algum
Iugar atnfs dele.46 Sua personalidade infima, suja e animalesca conduz a aten,ilo
crftica as zonas dificeis, onde algumas pessoas despencam pelas rachaduras do
edificio moral kantiano para 0 fundo do po,o ardente da infra-humanidade.

Estes argumentos tornaram-se questoes urgentes nas sociedades capitalistas
de consumo, onde as coisas assumem regularmente as caracterfsticas sociais das
pessoas e as pessoas podem tornar-se coisas para todas os prop6sitos e inten,oes.
Tanto Levinas comoYl Fu Tuan nos lembraram que 0 destino e 0 papel dos animais
podem ser bern diferentes." Apesar de eles poderem ser agentes e ate mesmo
ser detentores de direitos, os animais nilo silo coisas e nem pessoas.48 Para sublinhar
este ponto, digamos que 0 destino moderno deles tern estado muito ligado ao
desenvolvimento da raciologia sistematica. A considera,ilo deste vinculo poderia
ate mesmo contribuir para a restaura,ilo de uma humanidade perdida. Levinas
recontou com muita propriedade instrutiva a est6ria de Bobby, 0 cachorro errante,
"0 ultimo kantiano na Alemanha", que the trazia conforto no campo nazista para
prisioneiros de guerrajudeus, onde ele e seus camaradas haviam side "despidos de
sua pele humana", tornando-se "subumanos, uma gangue de macacos". A inter
especie de Snoop, com sua capacidade de mudar de forma, desempenha urn servi,o
semelhante. Ele tambem apresenta urn caso em que

nao se pode recusar a face de um animal. Epor meio da face que se entende urn
cachoITo, por exemplo. Contudo, a prioridade aqui nao se encontra no animal, mas
sim na face humana... 0 fenomeno da face nao esta em sua forma mais pura no

46. Peter Stallybrass e Allan White, The Politics and Poetics of Transgression (Methuen, 1986).
47. Emmanuel Levinas, "The Name of a Dog, or Natural Rights", in Difficult Freedom: Essays on

Judaism (Athlone, 1990); Yi Fu Tuan, Dominance and Affection: The Making of Pets (Yale
University Press. 1984); ver tambem Paul W. Taylor, Respect for Nature: A Theory 0/
Environmental Ethics (Princeton University Press, 1986).

48. Hilda Kean, Animal Rights: Political and Social Change in Britain since 1800 (Reaktion Books,
1998).
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cachorro. No cachorro, no animal, ha outros fen6menos. Por exemplo, a for<;a da
natureza evitalidade pura. Eista que mais caracteriza 0 eachoITD. Mas, ele tambem
tern uma face.49

A segunda metade de Doggy Style se abre com urn cenario de banheiro
que confere aos procedimentos urn momento tradicional de formata<;ao do
"privado". Euma reversao a uma era anterior durante a odisseia do rhythm and
blues, quando 0 discurso de autenticidade racial clamava pela remo<;ao da roupa
em vez da troca de pele humana pOl' pelo canino. Este pequeno drama apresenta
Snoop conversando com uma namorada. Ele se ressente da intrusao do mundo
publico em seu espa<;o de intimidade. A conversa deles nao faz meu<;ao it alma,
mas este e 0 la<;o entre eles. Eles se atem firmemente ao roteiro refinado em
centenas de discos de soul, do tipo "desligue as luzes e acenda uma vela". No
entanto, seus movimentos nao se legitimam pol' referencias a qualquer no<;ao de
amor. 0 cachorro e a cadela pertencem urn ao outro. Eles saO urn casal, mas sua
associa<;ao nao produz a cura sexual. Nao hit cura no encontro deles porque 0

poder do sexo nao esta em funcionamento aqui como urn meio para naturalizar a
diferen<;a racial. Tambem nao se celebra a uniao infeliz da saude corporal e da
pureza racial. Nesta banheira, a limpeza nao se situa ao lado da religiosidade.
embora a sensa<;ao de depressao possa estar perto dela. 0 sexo rustico e bestial
praticado pOl' eles nao tern a vel' com autenticidade, nao oferece urn momento de
reden<;ao comunal e nem algum meio privado para estabilizar a personalidade racial
reconstrufda - masculina ou feminina. 0 trabalho de Snoop vai alem do apagamento
masculinista da atua<;ao sexual das mulheres negras que ele, sem duvida, reprime. '0

Estas imagens circulam em uma conversa publica vulgar e insubordinada
sobre sexo e intimidade, poder, falta de poder e prazer corporal que pode ser
reconstrufda mesmo com os fragmentos da comunica«ao antifOnica que tern sido
capturados na forma de mercadoria e deste modo circulado em termos
multinacionais. Quero terminal' este capitulo sugerindo que 0 significado etico e
politico da afirma<;ao da negritude de Snoop, mascarada de cachorro, tern ainda
urn ultimo aspecto importante. Seu questionamento simultaneo da humanidade e

49. "The Paradox of Morality: An Interview with Emmanuel Levinas", capitulo 11 em Roben
Bernasconi e David Wood, The Provocation a/Levinas (Routledge, 1988), p. 168.

50. E uti I camparaI' Doggy Style com a misoginia irrestrita de DRS e outros porta-vozes do
gangsterismo.
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da proximidade pode ser usado nao s6 para reinterpretar 0 que passa como
"niilismo", mas para construir um argumento sobre 0 valor positivo da
intersubjetividade nas culturas politicas negras que estao agora tao centradas no
sujeito ate chegar ao solipsismo. Neste sentido, 0 cachorro de Snoop pode ajudar a
farejar uma rota de fuga do impasse corrente quanta a pensar sobre a identidade
racializada. Ao contra-argumentar aqueles que recusariam qualquer significado
filos6fico e metafisico a cultura popular negra, podemos por em foco a eto-poetica
contida na conclama~aode Snoop para "fazer isto no estilo canino", indagando as
razoes por que os individuos deveriam se reconhecer como sujeitos de uma
sexualidade enlouquecida e perguntando sobre 0 premio que esta conversa sobre
sexo oferece em materia de liga~ao e proximidade moral com 0 outro.

Sem querer incluir algumas notas de rodape "etnicas" e esotericas na hist6ria
do sujeito desejoso, gostaria de tentar situar 0 cachorro de Snoop e a cadeia de
equivalencias na qual ele se insere em a1gum lugar na genealogia das tecnologias
da personalidade livre negra. 0 erotismo radicalmente alienado ao qual Snoop e
seus pares identificados como caes dirigem nossa aten~ao poderia com uma certa
perversidade contribuir com alguma base etica proveitosa para a esfera publica
negra alvitada. Isto e uma confirma~ao de que precisamos falar mais e nao menos
sobre sexo. A "solidao dual" transmitida e celebrada de acordo com 0 tropo popular
de fazer isto no estilo canino nao tinha a ver com uma mutualidade ingenua ou
buc6lica. Com isso rompe-se a estrutura monadol6gica que tem se instituido sob a
disciplina severa da autenticidade racial, propondo-se um outro modo de intimidade
que tal vez possa ajudar a recriar uma liga~ao entre posturas morais e metaforas
vernaculares do amor er6tico mundano. Uma periodiza~ao da modernidade
subalterna que abrange esta possibilidade estabelece-se com 0 movimento que vai
das "alegorias domesticas do desejo politico"51 as alegorias politicas do desejo
privado. Talvez esta conversa sobre sexo possa tambem reabilitar as questoes
prematuras de responsabilidade intersubjetiva e de presta~ao de contas que tem
sido expulsas da comunidade interpretativa ao longo do reinado do absolutismo
etnico e de seus sinais corporais.

A socialidade estabelecida com a conversa sobre sexo culmina com um
convite para reconhecer 0 que Zygmunt Bauman - para citar Levinas mais uma

51. Claudia Tate, Domestic Allegories of Political Desire (Oxford University Press, 1992), em
especial capftulos 3 e 7.
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vez - descreve como 0 espa90 pre-ontol6gieo da etica.52 Neste cemmo podemos
chamar a isso de urn ser para 0 outro, ou mesmo de urn nao-ser intencional que
existe antes da metaffsica racial que domina atualmente 0 conservadorismo
revolucionario do hip-hop. Este nudeo etieo foi central para as culturas musicais
do Novo Mundo a medida que elas adaptaram os padroes sagrados as exigencias
seculares. Ele foi primeiro subvalorizado e depois sacrificado. Snoop, R. Kelly,
S.W.v., Usher, Lil' Kim, Foxy Brown e 0 resto da tunna ja estao fazendo a sua
parte na revitaliza9ao daquele nucleo etico. Minha preocupa9ao e que 0

conservadorismo revolucionario que domina 0 hip-hop possa ter pouca paciencia
corn eles. 0 entusiasmo do conservadorismo revolucionario pelo mercado significa
que as conquistas comerciais destes artistas serao respeitadas. No entanto, a
impureza e a profanidade nao podem ser toleradas ao longo prazo por nao
contribufrem ern nada corn 0 herofsmo requerido pela reconstru9ao racial. Pessoas
autoritarias e censores podem tambem jogar a carta da autenticidade.
Conservadorismo revolucionario: esta formula9ao nos leva imediatamente aos limites
de nosso vocabulario politico disponfvel. Ha algo explicitamente revolucionario na
apresenta9ao da violencia como 0 princfpio-chave da intera9ao social e politica e
talvez tambem nos 6dios da democracia, do academicismo, da decadencia, tepidez.
fraqueza e suavidade ern geral que tern sido ensaiados corn regularidade. 0
conservadorismo e assinalado ern alto e born som na rigidez sem alegria dos papeis
de genero que sao definidos ern uma abordagem absolutista tanto ern tennos de
particularidade etica como de particularidade racial e, sobretudo, numa apresenta9ao
sombria da humanidade negra composta de criaturas limitadas que requerem
tradi9ao, pedagogia e organiza9ao. Isto parece carninhar de maos dadas corn 0

medo fascista e 0 desprezo das massas. Ice Cube narrou esta conversa reveladora
corn seu antigo mentor, 0 Ministro Louis Farrakhan:

Ele me disse, as pessoas sao mentalmente crian<;as. Elas sao viciadas em sexo e
violencia. Entao se voce liver urn remedio para dar a elas, misture-o corn urn pOlleD

de refrigerante para que elas bebam os dais e naD lhes seja diffcil de digerir. 5J

Eimportante lembrar que os perigos derivados da fusao da biopolitica e do
conservadorismo revolucionario nao se encontram somente no hip-hop. A cultura

52. Zygmunt Bauman, Postmodern Eth;cs (Blackwell, 1993), pp. 92-98.
53. Ice Cube, entrevistado par Ekow Eshun em The Face, no. 65 (fevereiro de 1994), p. 91.
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popular negra representa apenas urn fator - embora seja urn fator importante e
influente - em urn equilibrio de fon;as mais abrangentes. Contudo, 0 conflito entre
os conservadores revolucionarios e outras possibilidades mais democrMicas e
emancipat6rias ja e la bern visivel. A cultura popular negra guiada pelo mercado
tern tornado a estetica politica em geral uma pre-condi<;iio para este falso desafio
do marketing. E agora, niio e mais 0 comunismo que responde enfaticamente a
este grave perigo ao imaginar que pode politizar a arte, mas em vez disso e uma
prMica intelectual insurgente que reage a estes riscos fascistas, revelando a
extensiio com que a arte popular ja tern sido politizada de maneiras imprevistas.
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DO U NANIMISMO

Ell Ii tadas os relatos do movimento fascista que catram em minhas maos, e pagina
ap6s pagina, encontrei e reconheci padr6es emocionais que me sao familiares. 0
que me surpreendeu com lima for<;a especial foi a preocupa<;ao nazista com a
constrw;ao de uma sociedade em que existiria entre tadas as pessoas (0 povo
alemiio, eclaro!) uma solidariedade de ideais, uma circula<;ao continua de cren<;as,
om;6es e suposi<;6es fundamentais. Ell nao estou falando da ideia popular de
arregimentar 0 pensamento das pessoas; estoll falando das suposi<;5es implicitas,
guase inconscientes au pre-conscientes e os ideais em rela<;ao aDs quais na<;6es e
ra<;as inteiras agem e vivem.

RICHARD WRIGHT

Quanta mais estreito for 0 alcance de a<;ao de uma comunidade formada por uma
personalidade coletiva, mais destrutiva se toma a experiencia do sentimento fraternal.
Forasteiros, desconhecidos, diferentes tomam-se criaturas para serem afastadas;
os trar;os de personalidade que a comunidade compartilha tomam-se cada vez mais
exclusivos; 0 pr6prio ato de compartilhar toma-se cada vez mais centrado em decis6es
sobre quem pode ou nao pode pertencer... A fratemidade tornou-se uma empatia
para urn seleto grupo de pessoas aliada arejeir;ao daqueles que nao fazem parte do
circulo local. Esta rejeir;ao cria a vontade de autonomia em relac;ao ao mundo exterior,
de que ele 0 deixe a 565, em vez de exigir que 0 mundo exterior se transfonne...
Fragmentac;ao e divisao ea pr6pria l6gica desta fraternidade, enquanto os grupos
de pessoas que pertencem realmente tornam-se cada vez menores. Euma versao de
fratemidade que leva ao fratricfdio.

RICHARD SENNEIT

ESTE E urn perfodo especialmente importante nas vidas e consciencias dos
povos afro-descendentes de palses superdesenvolvidos. Suas trajet6rias pela
modernidade aIcan~aram em tempos recentes urn estagio significativo, enquanto a
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luta da Africa contra a domina<;ao colonial, que definiu tantas aspira<;6es politicas
no periodo p6s-escravidao, chegou ao seu desfecho. as paises africanos sao ainda
explorados e excluidos, mas mudou 0 modo de sua marginaliza<;ao. as padr5es
distintivos do imperialismo do seculo XIX regrediram. Novas batalhas sobre saude,
tecnologia, ecologia, e em especial a divida emergiram para expandir e adaptar
nossa compreensao dos conflitos politicos coloniais e qui<;a p6s-coloniais. as paises
mais ricos do mundo permanecern profundamente divididos a respeito do
cancelamento das dividas contraidas pelos govemos africanos.

Neste perfodo nominalmente p6s-colonial, 0 desejo de liberdade, que foi por
urn longo tempo 0 centro do imaginario polftico negro modemo, deve dar uma
pausa e refletir seriamente ao se confrontar com estas simples quest5es
enganadoras: "liberdade em rela<;ao a que?" "Iiberdade para realizar 0 que?" A
emancipa<;ao da Africa do SuI do dominio criminoso do Apartheid, embora ela
possa ser incompleta, oferece uma boa oportunidade para reconsiderar a rela<;ao
mais ampla entre a diaspora de Novo Mundo da Africa e 0 futuro da Africa. Esta
reflexao envolve ponderar sobre as polfticas de descoloniza<;ao numa era sem
colonias, e buscar a possibilidade de uma consciencia anti-imperialista numa era
sem imperios triunfantes organizados ao longo das linhas audaciosas e racistas do
seculo XIX. Ela confronta os limites hist6ricos e filos6ficos da ideia de liberta<;ao e
promove uma reavalia<;ao daquelas no<;5es modemas fundamentais de liberdade e
revolu<;ao.

A linguagem da revolu<;ao pode ate persistir, mas nestes dias e mais provavel
que se deixe de lado as complexidades da transforma<;ao societaria em geral e se
promova uma virada "interior" ao estilo Nova Era. Esta orienta<;ao oportuna e de
alguma maneira bern diferente do processo hist6rico de posse de si mesmo que
James Brown em plena era do Poder Negro denominou notoriamente de uma
"uma revolu<;ao da mente". Vimos que esta revolu<;ao acarreta uma compreensao
transformada do sujeito racial articulado exclusivamente por intermedio do corpo e
de seu poder imaginario para determinar 0 destino social humano. Esta revolu<;ao,
se e mesmo revolu<;ao, e urn projeto biopolftico que nao somente produz novas
verdades de senso-comum sobre a "ra<;a", mas ao faze-lo, fixa a mente e 0 corpo
num relacionamento distintivo de modo que tanto 0 gerenciamento e 0 treinamento
do segundo transforma-se na chave para regular 0 primeiro.

a genocfdio em Ruanda e os conflitos continuos no Congo, Burandi e outros
lugares sao apenas os mais notaveis eventos recentes que imbuiram as indaga<;5es
feitas pelos negros da diaspora em rela<;ao ao status da diferen<;a, solidariedade,
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e democracia raciais de uma inquieta~ao mais profunda sobre os limites da
particularidade racializada. E preciso lembrar aqui que as pessoas condenadas
pela primeira vez pelo crime de genocfdio foram os africanos Jean-Paul Akayesu
e Jean Kambamba. Isto nao deveria obscurecer 0 fato de que 0 tribalismo coloca
se de urn modo muito ambiguo em rela~ao as icteias modemas de "ra~a", I apesar
de ele ter sido de fato inventado em vez de ter sido transmitido perfeitamente
desde 0 passado pre-colonial, afirrnando-se como uma for~a poderosa suprema
para a solidariedade "etnica" e a divisao sectaria.

Para complicar ainda mais 0 assunto, as divis5es polfticas e ideol6gicas
estabelecidas nos primeiros tempos tornam-se emba~adas. as lfderes negros
fantoches de Bophutatswana, urn pseudoEstado do Apartheid, convocaram
desastrosamente a organiza~ao defensora da supremacia branca, a Afrikaner
Weerstandsbeweging (AWB), para protege-los, uma vez que a despeito de suas
diferen~as po\(ticas, eles se associavam por cima da linha da cor por for~a de seus
investimentos fascistas em mitologias de masculinidade, na fic~ao da pureza e
num 6dio comum pela dilui~ao de sua sagrada especificidade. Jii em paragens
menos distantes, os ide610gos strasseritas que foram os primeiros a forjar uma
"terceira posi~ao" para a neofascista Frente Nacional Britanica em fins dos anos
1980, apresentaram Louis Farrakhan em suas publica~5es como "urn Deus enviado
a todas as ra~as e culturas", distribuiram folhetos em apoio 11 sua Na~ao do Isla, e
visitaram sua Mesquita numero 4 em Washington, D. C, com a inten~ao de estudar
seu programa antidrogas.

Por volta da mesma epoca, a revista da Frente Nacional, Nationalism Today,

entrevistou urn outro afro-americano ultranacionalista, Osiris Akkebala, "uma velha
figura do Movimento Pan-Africano Intemacional (MPAI)", sediado na Fl6rida.
Ele Ihes disse que a sua organiza~ao havia investido a separa~ao de ra~as de urn
significado sagrado de acordo com seu status como parte da lei de Deus, e que os
membros se opunham ao casamento entre negros e brancos porque ele "resulta
em genocfdio racial".' As rela~5es fratemais entre estes dois grupos
ultranacionalistas pareciam continuar intactas, dez anos mais tarde, quando Akkebala
reapareceu na Gra-Bretanha. Desta vez, ele serviu como testemunha de defesa

1. Edith Sanders, "The Hamitic Hypothesis: Its Origins and Functions in Time Perspective", Journal
ofAfrican History, 10 (1969), pp. 524-526.

2. "A Call to Arms, a Call to Sacrifice", Nationalism Today (sem data).
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no julgamento em 1998 do ativista do Partido Nacional Britanico (PNB) Nick
Griffin, 0 editor de The Rune, acusado de incitar 0 6dio racial. Nessa ocasiao, ele
disse ao jomal negro britanico New Nation: "Vemos 0 PNB como nossos aliados
naturais. Ambos enxergamos a necessidade de preservar nossas ra~as distintas".3
Epossivel que 0 PNB tenha ansiado em retificar sua posi~ao frente as sugestoes
de que estaria envolvido no assassinato de Stephen Lawrence. Mas isto nao e
suficiente para explicar seu apoio ativo a familia de Archie O'Brien, um
desempregado de vinte e seis anos de idade, nascido nas Bermudas, mestre de
cozinha e rastafari, a quem 0 PNB juntou-se numa manifesta~ao em frente ao
Home Office [Secretaria de Neg6cios Intemos] em setembro de 1996. O'Brien
buscava 0 patrocfnio financeiro do govemo britanico para 0 seu plano de emigrar e
estabelecer-se na Africa, de preferencia em Gana. Entrevistado pelo The Guardian,
ele disse que ao contrario de seus associados do PNB, ele nao defendia um retorno
compuls6rio a Africa para todas as pessoas negras. Conforme ele explicou: "Eu
nao posso me expressar aqui. Posso somente me expressar na Africa, rodeado
pelo meu pr6prio povo e pela natureza... Isto nao e para todos. Voce tem de alcan~ar

um certo nivel de consciencia e ser capaz de viver fora do pais antes de ir para lao
a povo negro precisa ser preparado antes de retomar para a Africa".·

Estes contatos contribuem para um padrao de eventos perturbadores que
aceleram ainda mais a inquietude sobre a mudan~a de natureza das afirma~oes

que as ideias modernas de "ra~a" podem fazer sobre um mundo em que as
solidariedades raciais nao mais desfrutam de uma lealdade automMica ou prioridade
incontestavel acima de outras disputas coletivas baseadas na idade, religiao, lingua,
regiao, saude, genero ou preferencia sexual. Estas preocupa~oes tem se tornado
ainda mais incomodas num novo contexto geopolitico em que e cada vez menor a
possibilidade de se imaginar uma alternativa para 0 capitalismo, os mecanismos
reguladores do mercado e a 16gica viciosa da racionalidade economica. Nao e
ainda uma questao de se os negros do mundo superdesenvolvido, a salvo
provavelmente da escassez brutal que define as areas em desenvolvimento, terao
vontade de continuar se associando com a Africa. Apesar deste desenlace ainda
ser uma possibilidade distinta num medio prazo, no presente momenta emais uma
questao de como conexoes tenues e preciosas poderiam ser mantidas ou

3. Ross Slater, "Revealed: the B. N.'s Black Buddies", New Nation, 4 de junho de 1998.
4. The Guardian, 11 de setembro de 1996, p. 5.
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intensificadas no interesse dajusti~a economica, da democracia politica, do equilibrio
ecol6gico e das batalhas existentes contra 0 poder da supremacia branca e de
outras formas de absolutismo. Nestas condi~oes, torna-se importante examinar
como as conexoes simb6licas e culturais vitais entre a Africa e sua diaspora
moderna poderiam ser protegidas. Elas podem ate se configurar em algo importante
para 0 futuro desenvolvimento de ambas as regioes, numa epoca em que 0 abismo
material e experiencial entre zonas superdesenvolvidas e subdesenvolvidas do planeta
tern se ampliado com 0 aceleramento das mudan~as tecnol6gicas e os novos modos
de explora~ao, caracterizados pelo debito punitivo e interminavel e pelos neg6cios
efervescentes com detritos de alta periculosidade.'

Esta percep~ao de uma profunda mudan~a na localiza~ao e significa~ao da
Africa para 0 imaginario politico de sua mais recente diaspora tern tambem sido
registrada no momenta em que comunidades negras no interior das zonas
superdesenvolvidas vivenciam tanto urn grau de diferencia~ao interna sem
precedentes, como novos niveis de empobrecimento economico. As areas
metropolitanas onde essas popula~oes tern se concentrado podem ser caracterizadas
pelo termino daquele mundo da vida comum compartilhado no passado pelo pobre
e pelo privilegiado. Esses grupos nao mais se agrupam em comunidades integradas
para alem das linhas de classe e talvez nem mais residam no mesmo espa~o fisico,
ou mesmo permane~am numa mesma "cultura" indiferenciada ou vivenciem 0

racismo em moldes identicos. Esta divergencia em materia de experiencia e ltist6ria
negra alimentou a crise subjacente na compreensao da particularidade racial
esbo~ada em capitulos anteriores. As afirma~oes cada vez mais desesperadas
sobre uma identidade racial comum e invariante nao podem ser plausivelmente
projetadas por meio da ideia de uma cultura comum; elas encontram de preferencia
uma expressao alternativa num retorno significativo a aspectos de uma antiga
ciencia racial. A identidade, compreendida apenas como uma condi~ao de ser 0

mesmo, encontra-se outra vez alojada em propriedades especiais discerniveis nos
corpos negros, sendo significada por elas. 0 interesse nas propriedades bioquimicas
da melanina e no funcionamento das formas racializadas distintas da mem6ria tern
sido os dois mais proeminentes temas deste renascimento. Os c6digos biol6gicos
do seculo XVIII tern sido trazidos de volta de urn modo invertido. Impregnados de

5. Marian A. L. Miller, The Third World in Global Environmental Politics (Open University Press,
1995).
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temas ocultos e da Nova Era, eles tern sido dispostos de modo a produzir apari<;oes
instantaneas, vagas e tantalicas de uma superioridade negra redentora e
compensat6ria. Estes tropos fazem parte de uma nova poetica racial poderosa,
mas esta nao tern sido suficiente para concluir urn procedimento cosmetico capaz
de esconder as cicatrizes de uma divisao intracomunal que sao visiveis atraves de
!entes economicas, alem de serem confirmadas pelas disputas em torno dos atributos
morais, comportamentais e camais da negritude em vez de seus atributos corporais.
Os temores muito difundidos sobre a decadencia, a misoginia e 0 niilismo da
devassidao, 0 gangsta rap, 0 booty rap, e a vulgaridade subversiva da dan<;a de
salao jamaicana (que agora circula em correntes bern distantes de suas origens
nos guetos caribenhos) proporcionam percep<;oes valiosas com rela<;ao as patologias
do corpo negro politico, baseadas em classe e genero.

As multiplas controversias em tomo da conduta de Mike Tyson, ex- campeao
peso pesado de boxe, condenado por estupro, sao instmtivas. No vedo de 1995.
para marcar a sua saida da cadeia, onde ele cumprira pena pelo estupro de Desiree
Washington, e bern antes de Tyson ter adquirido urn tragico gosto pela came fresca
de seus adversarios, sugeriu-se que ele deveria fazer urn her6ico "retorno ao lar"
no Harlem. A proposta de uma celebra<;ao publica daria ensejo a Tyson para
"declarar que ele pretende levar uma vida positiva, seguindo os passos de Joe
Louis e Muhammad Ali". 0 acontecimento, para 0 qual tambem se planejou uma
marcha pelas mas e urn grande evento de gala no Teatro Apollo, foi imediatamente
denunciado por uma ampla gama de figuras politicas. Uma organiza<;ao chamada
Afro-Americanos Contra a Violencia denunciou a cumplicidade do evento com "a
mercantiliza<;ao da violencia" e sua "exibi<;ao arrebatadora do 6dio a mulher negra.
da cobi<;a e da irresponsabilidade coletiva". Este epis6dio esquecido simboliza COIll

nitidez as divisoes profundas que haviam surgido COIll as primeiras controversias
sobre 0 niilismo, 0 cinismo e a violencia do gangsta rap. Houve ainda 0 corpo
musculoso e tatuado de urn outro her6i atletico negro, relan<;ado aqui no papel de
vitima de uma conspira<;ao promovida por for<;as repulsivas contrarias aos negros.
a ser projetado no centro deste drama. Muitos dos mesmos elementos seriam
reapresentados numa posi<;ao chave mais incisiva em torno da figura de O. J.
Simpson.

A sugestao de que duas defini<;5es opostas mas estranhamente
complementares de nacionalismo negro tern se confrontado nos Estados Unidos.
na Gra Bretanha e em algumas partes do Caribe, nao deixa de ser uma grande e
descuidada simplifica<;ao. A primeira defini<;ao tinha a reputa<;ao de vir das mas.

254 I



PAUL GILROY

da classe trabalhadora, sendo em geral masculina. Respondeu com freqiiencia 11
acusa,ao de comercialismo cinico, pretendendo para si 0 papel de correspondente
de guerra que informa sobre a realidade inaceitavel, visivel das linhas de frente do
gueto, de urn modo vivo, ponc;m 0 mais desapaixonado possive!. A outra defini,ao
que contou com Dr. C. Delores Tucker, chefe do Congresso Politico Nacional das
Mulheres Negras, como uma conveniente figura de fachada, era afirmativamente
feminista, inconscientemente burguesa, indubitavelmente moralista e claramente
confiante em sua cren,a central de que por mais que as formas populares pudessem
ser rentaveis aos seus mercadores, elas estavam a promover 0 trMico dos
estere6tipos mais vis e destrutivos, 0 que s6 poderia ser prejudicial aos interesses
comunais6 .

Onde quer que este conflito binario cr6nico tenha se enraizado, ele criou
uma nova doen,a que se provou resistente aos simples tratamentos oferecidos
anteriormente pelos remedios adocicados do nacionalismo e do essencialismo.
Para sustentar sua eficacia declinante, estas terapias fadadas ao fracasso devem
agora ser suplementadas por urn regime corretivo austero, centrado na
regulamenta,ao da conduta pessoal e interpessoal entre homens e mulheres e,
cada vez mais, entre pais e filhos. Em ambas as vers6es desta estrategia, a familia
negra e vista como 0 principal objeto das tecnologias de constitui,ao do sujeito
racial que objetivam reconstruir as pessoas negras e refazer os lares negros,
treinando-os no sentido de uma consciencia comum nacional e uma hierarquia de
genero apropriada. A familia define os limites das formas da a,ao politica que sao
vistas como integrais em termos da reconstru,ao da na,ao minguante. A ret6rica
ominosa da Nova Era condiciona as ambi,6es deste afrocentrismo, mesmo quando
este rejeita a Europa e suas diabruras7

A analise feminista negra em geral repudiou com razao a identifica,ao das
venturas da ra,a com a integridade publica de suas masculinidades. 0 impacto de
suas criticas trouxe acrescimos substanciais 11 incerteza sobre a particularidade
coletiva e as condi,6es em que a solidariedade racializada pode emergir e ser
sustentada. Os conflitos politicos sobre a compatibilidade da homossexualidade
negra com 0 modelo masculino preferido de identidade racial tambem sublinharam

6. Kierna Mayo Dawsey, "Caught Up in the (Gangsta) Rapture: Dr. C. Delores Tucker's Crusade
Against 'Gangsta Rap' and 'Reality Check''', ambos em The Source (junho de 1994).

7. Richard King, M. D., African Origin ofBiological Ps)'chiafl)' (U. B. and U. S. Communications
Systems, 1990).
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a ausencia de solidariedade espontanea ou automatica e 0 desaparecimento de
uma etica de cuidado a partir da intera9ao intra-racial.

A elite cultural em que os intelectuais e academicos negros tern sido
proeminentes, embora de modo algum dominantes, apareceu tambem durante este
periodo fatidico, atuando como algo semelhante a vanguarda de uma nova minoria
de classe media que melhorou sua propria posi9ao em termos substanciais. Se ela
se situa na oficina de maquinas das industrias de entretenimento, ou ja tern urn pc
preso as profissaes mais antigas e respeitaveis, este grupo influente da mostras de
uma rea9ao muito confutuosa em rela9ao ao negro pobre de cujo destino ela escapou.
mas de quem ela continua a depender para a sua compreensao sobre a diferew;a
que faz a "ra9a". 0 advento deste grupo, num momenta em que as palavras
"exclusao" e "subclasse" nunca estao muito longe dos labios dos criadores de
politicas e dos formadores de opiniaes politicas, aponta mais uma vez para a quesHio
controvertida daquela ordem obstinada de diferen9as de classe que pode ser
identificada no interior daquilo que nao pode mais ser dignamente creditado como
uma comunidade racial singular.

A desindustrializa9ao faz com que a situa9ao economica destas comunidades
negras divididas seja desoladora, particularmente onde 0 seu mundo social subaltemo
e circunscrito por urn alto grau de segrega9ao espacial.8 Ao mesmo tempo, os
elementos da globaliza9ao e a centralidade das culturas negras em termos de cultura
popular, culturas jovens, propaganda, cinema e esporte nunca estiveram tao grandes.
Entretanto, esta acentuada visibilidade nao significa que 0 corpo negro seja retratado
em posturas ou papeis que seriam escolhidos como urn meio para articular ou
complementar os interesses politicos dos negros. Pode-se argumentar que as novas
tecnologias comunicativas e as formas indefinidas de apropria9ao que eias fomentam
tern urn impacto negativo sobre as taticas de constru9ao da solidariedade, inventadas
em periodos anteriores e refinadas quando a subcultura negra saiu de sells
subterraneos durante os anos 1960 e 1970. A consciencia da a9ao grupai e
sincronizada, previamente mediada pelo impressa e pelo som, tern se transformado.
come9ando a se esfacelar na atmosfera distinta criada pelos regimes comunicativos
e representacionais dominados pelas imagens. 0 poder crescente da visualidade
inclina a balan9a para longe do som e mesmo do impresso, criando novas formas

8. Douglass S. Massey e Nancy A. Denton, American Apartheid: Segregation and the Making ofthe
Underclass (Harvard University Press, 1993).
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de lirica poetica e novas audiencias em locais remotos, sequiosas dos prazeres que
aquelas novas formas exibem e dirigem. A musica e a dan~a, por tanto tempo 0

centro do mundo publico altemativo, em cujo seio a dissidencia se estruturou como
uma contracultura, cedem com relutancia seus espa~os tradicionais de ascendencia
para pseudo-performances e simula~iies feitas 11 base de video. A cultura negra
nao esta apenas mercadorizada, mas tambem empresta urn fascinio especial e
exotico 11 comercializa~ao de uma serie extraordinaria de mercadorias e servi~os

sem qualquer conexao com estas formas culturais, ou com as pessoas que as
desenvolveram. Mas ja basta de boas novas.

Os LIMITES DO CONSERVADORISMO REVOLUCIONARIO

De urn certo angulo, as seguintes observa~iies sobre 0 lugar do
"conservadorismo revolucionano" na cultura polftica negra contemporanea poderiam
ser lidas como uma analise ampliada sobre 0 papel do rapper Ice Cube na venda
dos filmes Street Fighter, Dangerous Ground e Anaconda. 0 primeiro filme
chamou minha aten~ao porque parecia representar uma instancia altamente
desenvolvida de urn marketing multiforme. Hip-hop, jogos de computador e
cinema entrela~avam-se de uma maneira sugestiva capaz de projetar Cube e sua
marginalidade oficial tanto quanta 0 perfil transformado de uma cultura jovem em
que a musica nao era mais 0 elemento central. Foi interessante tambem constatar
que nao se percebiam contradi~iies entre as liga~iies informais de Cube com a
Na~ao do Isla e a variedade de pr:iticas correntes de Hollywood representadas
par Anaconda e Dangerous Ground, bern como a colabora~ao dele com aquela
bern conhecida "cave bitch" [puta da cavema], a atriz e modelo inglesa Elizabeth
Hurley. A facilidade aparente com que ele podia se mexer em meio a esses projetos
corriqueiros de Hollywood levou-me a uma reavalia~ao da circula~ao da
marginalidade racial na economia de simbolos rebeldes da cultura jovem. Com isso
iniciou-se urn tipo diferente de especula~ao sobre a compatibilidade da retorica
polftica revolucionana com as formas mais convencionais de raciocinio econ6mico,
se nao explicitamente, conservadoras. Eimportante perceber que a adesao enfatica
de Cube 11 separa~ao racial, tanto como uma terapia necessaria, quanta como uma
polftica positiva, aparentemente se relaciona em termos exclusivos com a esfera
da conduta interpessoal. Esta conveniente restri~ao tambem dispensa a
considera~ao de quaisquer questoes suscitadas pela venda de sua propria arte
para legiiies de jovens brancos de sexo masculino que sao - pelo menos oficialmente
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apelo para aquila que seria possivel denominar de uma "modemidade indiferente".
Sob aquele signa promissor, a democracia anti-racista, a prote9ao e as n090es
viliveis de reciprocidade cfvica poderiam vicejar na ausencia de uma obriga9ao de
possuir au mesmo abranger completamente as formas do Outro, expressas par
aquele conjunto estreito de varia90es fenotfpicas que produz a diferen9a racializada.

Estas modestas aspira90es podem ser ligadas a ideia de que deverfamos ser
mais cuidadosos ao levar em considera9ao a escala com a qual se deve avaliar a
diferen9a humana. A mudan9a de uma geometria euclidiana (que opera dentro de
limites de medi9ao muito demarcados que estao lange de serem naturais) e sua
sucessora analitica cartesiana, que vincula a percep9ao a um racionalismo
determinista no sentido de uma geometria fracionada que problematiza as quest6es
de escala e de medi9ao de um modo radical, apresenta uma analogia util neste
ponto. A escala corporal e com certeza importante, mas nao e a unica base possivel
para a calculo e a intera9ao. Diversos tipos de solidariedades para alem das locais
e nacionais afirmam sua presen9a e tem de ser colocadas dentro de uma hierarquia
explicita de escalas com multiplos padroes de determina9ao. No capitulo I, expliquei
que esta aten9ao dada a escala e aos seus efeitos e demandada pela emergencia
do genoma humano como urn "codigo de codigos" e a foco principal da preocupa9ao
com a distin9ao humana. 0 que Fanon chamou de "epidermiza9ao" da diferen9a
opera somente em uma escala, que nao sera sempre capaz de reivindicar prioridade
sobre outros modos de diferencia9ao e determina9ao menos visiveis de imediato.
Os graus variaveis de melanina no corpo assemelharn-se a um pobre meio altemativo
para estas especula90es biossociais e para a epistemologia radicalmente realista
atraves da qual eles devem funcionar.

Biologos como Richard Lewontin e Steven Rose ja nos advertiram que nos
estamos no limiar de uma compreensao transformada das diferen9as visiveis
codificadas no interior dos corpos humanos. Eprovavel que as velhas n090es de
"ra9a" pare9am muito diferentes, menos naturais, e mais instaveis do que agora ao
serem confrontadas com um padrao de predisposi9ao em termos de saude, doen9a
e longevidade que nao obedece as regras profeticas da tipologia raciallinneana. E
possivel que logo apare9a algo como uma nova ciencia genetica "pos-racial". Ela
ja tem sido prefigurada em diversas formas, sendo que nem todas respeitam uma
teoria racial em declinio como a fronteira de algumas ambi90es eugenicas
acentuadas. Enquanto isso, as complexidades de se separar as celulas somaticas
das celulas germinativas e os problemas envolvidos na distin9ao entre a informa9ao
genetica "perifrastica" e aquela inteirarnente funcional pode somente confirmar a
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sabedoria contingente, mas inescapavel, que estipula que os seres humanos sao
mais semelhantes do que diferentes e afmna a unidade natural e biologica esmagadora
da esp6cie humana, em que 0 polimorfismo 6 salientado, por6m, nao minimizado
assim que passamos a esta escala nano-politica.

A FRATERNIDADE DOS BUSCADORES DE PUREZA

Na Gra-Bretanha, nos Estados Unidos, na Africa do SuI, na Bosnia e em
outros lugares, buscadores de pureza politicamente opostos tern se preparado para
enterrar suas diferen<;:as e se tornar parceiros na lugubre dan<;:a do absolutismo. E,
portanto, importante repetir que os conflitos contemporaneos sobre 0 status da
diferen<;:a racializada apareceram numa area bern distante do alcance das distin<;:oes
simplistas entre a Esquerda e a Direita, radical e conservadora. Minha sugestao 6
que na origem, estas confluencias nao sao de modo algum manifesta<;:oes de uma
ideologia po/(t;ca, mas sim de alguma coisa anterior a ela que desafia as regras e
as suposi<;:oes da polftica moderna ao exaltar a ontologia particularista e 0 parentesco
primordial acima da combina<;:ao distintiva da solidariedade e da autonomia que
tiveram por muito tempo a palavra modernidade como emblematica. Seja qual for
a quantidade de melanina presente em suas c6lulas, estes puristas expressam uma
compreensao distintiva de cultura, tradi<;:ao, personalidade, parentesco, etnicidade,
na<;:ao e "ra<;:a" que confunde as linhas entre as opinioes localizadas anterionnente
nos elos finais do espectro das ideologias politicas modernas. Reconhecer isto nao
6 capitular diante da antiga - e em minha opiniao equivocada - afinna<;:ao liberal
de que os extremos intolerantes e antidemocraticos fundem-se rapidamente entre
si para fundar urn totalitarismo anti-ideologico e pragmatico. Nao se trata de uma
combina<;:ao organica de ideologias, ou de urn certo fechamento inevitavel dos
circuitos estreitos de fragilidade, imagina<;:ao e maldade humanas. Para os grupos
politicamente opostos descobrirem uma causa comum, as coisas tern de acontecer
- 6 preciso fazer reunioes, ajustar a linguagem, redefinir os objetivos e reconfigurar
o proposito e a solidariedade.

o que eu pe<;:o aqui 6 que voces se aventurem numa dimensao instavel,
onde os adeptos da supremacia branca e os nacionalistas negros, homens da Klan,
nazistas, neonazistas e absolutistas 6tnicos, zionistas e anti-semitas, tern sido capazes
de se encontrar entre eles como aliados potenciais ao inv6s de inimigos declarados.
Nas palavras de Primo Levi, esta "6 uma zona cinzenta, com as linhas mal definidas
que tanto separam, como vinculam os dois campos de senhores e servos. Ela
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ponto de se encontrar em risco incessante e poder ser rapidamente destruido. Nao
se pode debater aqui se os processos sociais e psicol6gicos que denominamos de
cultura e de identidade sao mesmo tao insubstanciais. A ideia de que identidades
essenciais inestimaveis encontram-se em perigo perpetuo em rela<;ao 11 diferen<;a
la fora, e que a sua preciosa pureza esta sempre sob risco diante do poder
irreprimfvel da heterocultura, constituiu decerto 0 pivo de algumas alian<;as politicas
improvaveis. Essas conexoes formais sao extremamente importantes, mas a palavra
"alian<;a" sugere liga<;oes que sao por demais deliberadas e conscientes para
capturar as convergencias tacitas e habitos comuns da mente que deveriam ser
reconhecidos como significativos da mesma maneira. Epossivel que 0 refUgio nas
certezas espurias que constituiram no passado 0 suprimento exclusivo em transito
do pr6prio pensamento raciol6gico europeu deixe transparecer a extensao com
que se tomaram de todo exauridas as taticas politicas produzidas na luta contra a
escravidao racial, por direitos politicos democraticos e para alem daqueles direitos,
por uma medida de autonomia social e de reconhecimento cultural.

o culto de Malcolm X foi urn sintoma inicial de urn processo em que 0

passado recente do movimento de liberta<;ao negra foi reciclado e reimaginado,
assim como ativamente reinventado. Neste momento a Na<;ao do Isla oferece
aqui 0 modelo mais significativo de solidariedade. Ela e importante precisamente
porque, apesar de fazer urn investimento pesado na ideia de na<;ao,12 a sua pr6pria
ideologia nao se baseia no nacionalismo, em no<;oes de cidadania, ou em direitos,
mas numa forma de afinidade mais antiga e mais diretamente autoritaria que e
masculinista, intolerante e militarista e que compartilha caracteristicas com outras
culturas politicas "fratemalistas" e "fatriarcais". Encontrar as razoes substanciais
para este padrao duradouro requer urn longo desvio hist6rico em tomo do garveyismo
e seus antecedentes. Tambem seria preciso levar em conta os fenomenos

12. "Francamente isla nao e da sua conta. 0 que voce tern a dizer sabre iSla? Voce ensinou ao
Malcolm? Voce disciplinoll Malcolm? Voce apresentou Malcolm ao mundo? Malcolm foi seu
traidar au ete foi 0 nosso traidor? E se tratassemos dele como uma oat;ao trata de urn traidor, 0

que e que voce tern a ver com isso? Voce tern apenas de calar a boca e ficar fora disto. Porque no
futuro, vamos nos tomar uma nat;ao. E uma nat;ao tern de ser capaz de lidar com traidares,
assassinos e desertores. 0 homem braneD trata dos dele. Os judeus tratam dos deles. Salman
Rushdie escreveu alga abseeoo sabre 0 Profeta, e Iman Khomeini decretou a sua morte". Estas
palavras foram proferidas peto Ministro Farrakhan numa reuniao reservada em sua mesquita em
fevereiro de 1993. Etas foram citadas no filme Brother Minister produzido por Jefri
Aahnuhammed, Jack Baxter e Lewis Kesten (fone 516-625-5561).
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negligenciados que Wilson Moses denominou de "pseudomilitarismo das tradi~6es

Hampton-Tuskeegee, onde os uniformes e a pnitica de exercfcios disciplinados
reenfatizavam a importancia de urn Novo Negro que repudiaria a legendaria
docilidade cultural de urn povo excessivamente Janguido e estetico".n Outros
indicios podem ser extraidos do trabalho de Frederick Douglass, que ao observar a
condi~iio sofrida de seus irmiios raciais emjulho de 1848, dez anos depois de sua
pr6pria fuga da escravidiio, levantou pela primeira vez a famosa questiio, repetida
infinitamente: "0 que as pessoas de cor estiio fazendo por elas mesmas?" Seu
apelo tipicamente audacioso para que houvesse mais a~6es dos prOprios negros
pela causa anti-escravista foi proferido com mais dor do que 6dio e, segundo ele,
foi endere~ada sobretudo aos homens livres afro-americanos "comparativamente
fUteis e indiferentes". Ele comparou os malogros destes ultimos em suas localidades
frente a maneira energetica com que "os oprimidos do velho mundo estavam a
realizar encontros publicos, difundindo manifestos, passando resolu~6es e de vanas
outras maneiras dando a conhecer suas aspira~6es ao mundo". Vale a pena citar
longamente 0 lamento de Douglass em que ele contrasta a indiferen~a dos afro
americanos livres em rela~ao ao seu pr6prio bem-estar politico com 0 grande
entusiasmo demonstrado por eles para com os grandiosos rituais fraternais da
ma~onaria e da Ordem dos OddfelIows, bern como as loucuras destes ultimos
diante das realiza~6es verdadeiras:

Se fizennos uma convoca~ao para realizaruma Conven<;ao Nacional, com 0 proposito
de examinar nossas mazelas, afirmar nossos direitos, e adotar medidas para nossa
eleva<;ao mutua e a emancipac;ao de nossas conterraneos e companheiros
escravizados, conseguiremos juntar cerca de cinqiienta; mas se anunciarmos uma
grandiosa celebr~ao da odd-fellowship au da mac;onaria, reuniremos, como fai 0

caso ha pOlleos dias em New York, de quatro a cinco mil- despesas que par si sos
seriam de dezessete a viote mil dolares, uma soma suficiente para manter quatm au
cinco graficas, dedicadas anossa elevac;ao e ao nosso progresso. Nao deverfamos
falar assim da odd-fellowship au da ma~onaria, mas isto tern consumido as melhores
energias de muitos de nossos melhores hornens, satisfazendo-os com as loucuras
brilhantes de uma exibi~ao artificial e indispondo-os a buscar realidades s6lidas e
importantes. as inimigos de nosso povo percebem esta nossa tendencia e a
incentivarn. As mesmas pessoas que apregoariarn tais demonstra~6es nos jomais,
amotinar-se-iam contra nos se nos encontrassemos para adotar medidas em defesa

13. Wilson J. Moses, The Golden Age of Black Nationalism, 1850-1925 (Oxford University Press,
1988), p. 197.
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comportamento do movimento do que temos adisposi~ao no momento, algo que
possa expandir 0 programa preliminar estabelecido ja M muito tempo pelas
especula~6es inestimaveis de Simmel neste campo: "a sociedade secreta deve
buscar a cria~ao de uma especie de totalidade de vida. Por esta razao, ela constroi
um sistema de formulas em tome de seu conteudo intencional claramente enfatizado,
como um corpo em tome de uma alma, e coloca a ambos igualmente sob a prote~ao

do sigilo, porque somente assim ela se toma um todo harmonico em que uma parte
protege a outra".20

o ressurgimento da fratemalista Na~ao do Isla tem side central para as
mudan~as recentes e notaveis no imaginiirio politico negro, mas a busca de uma
forma mecanica pre-modema de solidariedade racializada, capaz de dar sustenta~ao
asua popularidade, assume diversas outras formas, algumas das quais conseguem
ser bem menos proibitivas e obviamente fascistas. Embora em termos superficiais
elas sejam mais atrativas, elas se ligam ainda arevisao autoritiiria da comunidade
menos por seus investimentos no estilo fraternal do que pela cren~a difundida de
que trabalhar em prol da masculinidade e 0 meio basico para a restaura~ao racial
e a reconstru~ao nacional'l. As observa~6es de Simmel sobre 0 apelo das
sociedades secretas e a prote~ao absoluta, mas necessariamente temporaria,
proporcionada por elas aos seus membros, vincularam uma discussao sobre sigilo
e trai~ao a uma sociologia da omamenta~ao. A abordagem de Simmel nos alerta
para a possibilidade da produ~ao e da simula~ao magicas da comunidade por meio
de roupas uniformizadas assumirem formas diversas. E provavel que isto se
concretize por estes dias atraves de um par de botas ou de um chapeu fomecido
pela marca "10I % de propriedade negra" de Karl Kani TM, tal como ocorre com a
simples dignidade burguesa de uma gravata borboleta ou 0 enfeite luzidio de um
pane colorido da Kente. Atualmente 0 papel dos uniformes e diferente porque a
prova adequada de identidade nao e fomecida por uma futura maquina de Estado
aqual os uniformes dos seguidores de Garvey e mesmo do Poder Negro atassem
aqueles que os vestiam. Os uniformes privatizados dos anos 1990 chegam com
multiplas ben~aos do mundo empresarial. Vesti-Ios para buscar a solidariedade e

20. Georg Simme1, "The Secret and the Secret Society", in The Sociology a/Georg Simmel, organizado
e traduzido par Kurt H. Wolff (Free Press, 1950), pp. 307-376.

21. Manta Golden, Saving Our Sons: Raising Black Children in a Turbulent World (Anchor, 1995);
Haki R. Madhubuti, Black Men: Obsolete, Single, Dangerous? The African American Family in
Transition (Third World Press, 1990).
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em grande parte urn gesto automotivado de submissao a (ou de imersao em) uma
comunidade virtual que nao pode ser socialmente confinnada por urn mundo da
vida cotidiana radicalmente fragmentado.

a mesmo colapso de uma cultura politica, em que os disputados valores de
solidariedade e de autonomia podiam ser mantidos num equilibrio instavel, expressa
se tambem na desagrega~ao das sitiadas esferas publicas altemativas e das no~oes

de liberdade que la foram criadas, em geral sob a prote~ao ambivalente da igreja
protestante negra. Estes e outros fatores produziram as ansiedades que chamamos
comumente de uma crise de "identidade". a anseio pela identidade e a vontade
correspondente de alcan~ar a certeza e a legitimidade que a posse daquela
supostamente confere, acabaram associados a diversas rejei~oes espetaculares
da modernidade. Estes padroes assinalam as popula~oes negras do mundo
superdesenvolvido de urn modo urn tanto inesperado como participantes devotados
de algumas correntes culturais dominantes. Nos dias de hoje, a identidade e seus
dissabores caractensticos nao sao de modo algum preocupa~oes marginais, mas
fen6menos que aparecem no proprio centro da agenda politica contemporanea.
Este impulso para resolver problemas cnticos de solidariedade social por meio de
uma tecnologia do sujeito nao e 0 unico ponto em que uma minoria abjeta tern sido
limitada pelas suposi~6es e processos culturais tal como aqueles que a dominam.

FASCISMO UNIVERSAL

A palavra fascismo e urn tenno surpreendentemente recente e impreciso e
que parece remoto em rela~ao as preocupa~oes da politica cultural negra. Sua
vida curta e controvertida tomou seu emprego dificil, havendo uma inibi~ao forte e
muito apropriada quanta a se adotar 0 conceito para analisar fen6menos
distanciados no espa~o e no tempo, com rela~ao ao lugar de seu emprego original,
para descrever uma fase recente das atrocidades da Europa.22 Prefiro enxergar a
disputa sobre seu carater como parte do que e utilizavel nele. Esta disputa nos leva
a uma confronta~ao valiosa com os limites morais e politicos da democracia e da
modemidade. Proponho que trabalhemos no interior de urn quadro flexivel
estabelecido por duas hip6teses em disputa. A primeira sugere que urn fascismo

22. Roberto Vivarelli, "Interpretations of the Origins of Fascism", Journal of Modern History, 63
(mar,o de 1991), pp. 29-43.
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ciencia racial acabaram se enredando com a pnitica normal da eugenia e da
eutanasia na Europa enos Estados Unidos. Da mesma maneira, sem que nos
tornemos protetores ou defensores em demasia, deveriamos estar aptos a
reconhecer as formas de conexao (em minha opiniao, isto nao e totalmente
necessario ou contingente) que podem ser demonstradas para vincular a causa
nazista os trabalhos de figuras importantes como Heidegger, Riefenstahl, Mies
Van der Rohe, Paul de Man, Carl Gustav Jung e muitos outros artistas e pensadores
profundos e estimulantes. Cada urn destes celebrados exemplos gerou uma literatura
extensa que nao pode ser aqui reconstruida, embora ela possa ser util para observar
uma certa semelhan~a nas posturas assumidas por aqueles que tern procurado
resgatar estas figuras e suas genialidades da nodoa do nazismo, que em todos
estes casos se entende como extemo a qualquer coisa que eles tivessem a dizer
que seja duradouro ou valioso.

Levar estas observa~5es em considera~ao, nao deveria significar que as
especificidades do fascismo estao autorizadas a desaparecer, unindo-se ao que ja
ebern conhecido. Caso isto acontecesse, as imperfei~5es normais da democracia
capitalista tomar-se-iam indistinguiveis do Estado govemamental de exce~ao que
tern no conceito de fascismo uma marca vital. a fascismo nao deve ser separado
da normalidade por uma questao de grada~ao. Mesmo assim, os modos de expressao
cultural e as praticas da vida cotidiana sob 0 regime nazista, reconstruidas de
forma tao reveladora em trabalhos de valor inestimavel de autoria de historiadores
como George Mosse, Detlev Peukert, Gisela Bock, Jill Stephenson, Alison Owings.
Peter Adam, Michael Kater e Robert Wistrich, sao de fei~ao muito familiar."
Livros com testemunhos comoventes sobre outras zonas de guerra genocida
demonstrarn como uma brutalidade excepcional pode ser rapidamente desencadeada
a partir da estabilidade aparente de uma intera~ao normal. Stefan Kiihl e Edward

28. George Masse, Toward the Final Solution: A History ofEuropean Racism (University of Wisconsin
Press, 1985), e Masse, arg., Nazi Culture: Intellectual, Cultural, and Social Life in the Third
Reich (Schocken, 1966); Alison Owings, Frauen: Gennan Women Recall the Third Reich (Penguin.
1995); Detlev Peukert, Inside Nazi Gennony: Conformity, Opposition, and Racism ill Every-day
Life (Penguin Books, 1993); Jill Stephenson, Women in Nazi Society (Croom Helm, 1975):
Peter Adam, The Arts a/the Third Reich (Thames and Hudson, 1992); Michael Kater, Different
Drummers: Jazz in the Culture of Nazi Germany (Oxford University Press, 1992); e The
Twisted Muse: Musicians and Their Music in the Third Reich (Oxford University Press, 1997);
Robert Wistrich, Weekend in Munich: Art, Propaganda, and Terror in the Third Reich (Pavilion
Books, 1995).
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Larson" ofereceram urn meio para enfatizar a afinidade entre regimes de
supremacia branca em diferentes lugares e seu correspondente recrutamento da
ciencia racial eugenica para atuar no interior de polfticas sociais. Vma vez
reconhecida a complexidade destas interconexoes, devemos trabalhar mais
arduamente para encontrar os aspectos caracteristicos do fascismo na filosofia e
na estetica, assim como na critica cultural. Este trabalho de vigilancia nao deveria
apenas se deixar guiar pela possibilidade de que as formas passadas podem
reaparecer, mas tamMm reconhecer que existe 0 perigo do fascismo estar de
alguma maneira pendente - uma possibilidade que permanece inerente em todas
as tentativas de organizar a vida social de acordo com os ordenados principios
raciol6gicos modemos. Portanto, e inapropriado procurar uma f6rmula extrahist6rica
final para 0 fascismo que nos permitiria arquitetar urn simples teste para constatar
sua presen~a ou ausencia. Pretender urn tal dispositivo e tambem trivializar a
complexidade e a mutabilidade destes fenomenos politicos repulsivos, os quais nao
se pode reduzir 11 condi~ao de ser urn repudio da modemidade ou sua realiza~ao,

e nem uma trai~ao da razao ou sua afirma~ao imoral.
Eventos na America Latina e Indochina, assim como na Africa do Sui e no

Oriente Medio, sao a prova de que 0 hitlerismo nao esgotou as formas que 0

fascismo pode assumir. Emmanuel Levinas apontou ja ha bastante tempo para a
diferen~a entre a filosofia do hitlerismo e a filosofia dos hitlerianos. Fariamos bem
se pensassemos em distin~oes similares e aplicassemos outras correlatas em todas
as considera~oes dos fenomenos contemporaneos que queiramos identificar como
totalmente fascistas ou, com uma dificuldade ainda maior, como tendenciosamente
fascistas. Ha obstaculos adicionais na tentativa de determinar exatamente qual
deveria ser 0 status do passado inexprimivel ao se definir atualmente 0 significado
do conceito. Mem6rias irreconciliaveis do fascismo sao articuladas e projetadas
pelos fascistas e seus oponentes. Isto aparece, grosso modo, quando os trabalhos
dos "negadores" do Holocausto deparam-se com 0 testemunho dos sobreviventes,
de suas fanulias e de outros defensores morais, mas ha numerosas outras instancias
menos dramaticas do mesmo tipo de conflito. 0 empenho em iniciar debates e
fazer uso deles para averiguar 0 que conta como fascista nao e minimizar a
importancia de se conhecer de forma mais detalhada possivel 0 que realmente

29. Stefan Kiihl, The Nazi Connection: Eugenics, American Racism, and German National Socialism
(Oxford University Press, 1994); Edward J. Larson, Sex, Race, and Science: Eugenics in the
Deep South (Johns Hopkins University Press, 1995).
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escolhas morais que definem a experiencia humana, insulando-a da responsabilidade
de atuar bern e escolher sabiamente; ou seja, de preferir a negocia,ao em lugar da
violencia e a vontade de justi,a em lugar da vontade de dornina,ao. Ele conduziria
a politica negra para urn deserto, uma paisagem moral insipida repleta de escolhas
diffceis onde 0 cinismo reinaria sem esfor,o sob a aparencia da moralidade
naturalizada. Escondida dentro dessa exalta,ao da inocencia fundada em termos
biologicos e de sua superidentifica,ao com a legitima,ao moral, ha uma promessa
de que a agenda politica estabelecida pela vontade inocente sera emancipada das
coa,5es morais em algum ponto futuro. A institui,ao da identidade inocente toma
irrelevante 0 dificil trabalho de julgamento e de negocia,ao. 0 fascismo florescera
onde essa inocencia e inflada pelos romances de "ra,a", na,ao e fraternidade
etnica.

FASCISTAS NEGROS?

Em 1938, ao escrever em "Uma Historia da Revolta Negra", uma coda
politica e teorica para The Black Jacobins [Os Jacobinos Negros], C. L. R. James
fez 0 seguinte comentario a respeito de Marcus Garvey:

Todas as coisas que Hitler iria fazer bern mais tarde, Garvey jll fazia em 1920 e 1921.
Ele organizQu tropas de assalto, que marchavam, unifonnizadas em suas paradas,
alero de manter a ordem e dar cor aos sellS encontros. 30

James revisou 0 tom desta avalia,ao anterior a guerra em trabalho posterior.
mas estas palavras resumem apenas uma parte das muitas controversias
historiograficas enterradas na analise do movimento garveyista. Sera que a ideologia
de Garvey sobre uma consciencia de ra,a fundamental 0 teria inclinado para uma
versao do fascismo generico esbo,ada acima, ou a sua simpatia pelas atividades
dos ditadores europeus se deu devido as realiza,5es praticas deles e ao seu
entusiasmo similar em rela,ao a carreira de figuras heroicas poderosas como
Napoleao? Mais do que estas indaga,5es indecisas, porem cativantes, importa
sobretudo considerar se 0 movimento militarista de Garvey, com sua exorta,ao a
virilidade e seu desejo declarado repetidas vezes de "purificar e padronizar" a
ra,a, pode ser entendido como urn membro da familia de outros movimentos

30. C. L. R. James, A History ofNegro Revolt (Fact Ltd., 1985 [1938]), p. 53.
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similares daquele penodo e se 0 tipo de lideran~a autoritaria exercida por Garvey
era semelhante aquela que era entao desenvolvida por fascistas na Italia e
Alemanha. James foi 0 unico entre muitos analistas pol(ticos a comparar Marcus
Garvey e a Associa~ao do Negro Unido Pelo Progresso (ANUP) com os fascistas.
Chamar a aten~ao para isto nao significa solapar qualquer uma das extraordinanas
e importantes realiza~6es do movimento de Garvey. Significa, porem, cogitar a
possibilidade de urn parentesco profundo entre a ANUP e os movimentos pol(ticos
fascistas do perfodo em que ela se desenvolveu. Estas afinidades podem ser
avaliadas com base na ideia de urn estilo politico comum que permite nuan~ar

apropriadamente as distin~6es simplistas entre ideologia de urn lado e tecnicas e
estrategias organizacionais de outro. De acordo com 0 historiador J. A. Rogers,
em entrevista de 1937, citada numa passagem tomada celebre do segundo volume
de Os Grandes Homens de Cor do Mundo, 0 proprio Garvey comparou as
atividades de sua organiza~ao com aquelas de Hitler e Mussolini:

Nos fomos as primeiros fascistas. Nos havfamos disciplinado homens, mulheres e
crian~as par meio de urn treinamento para a liberta~ao da Africa. As massas negras
perceberam que oeste nacionalismo extremado residia a sua unica esperan~a,

apoiando-o prontamente. Mussolini COpiOll 0 fascismo de mim, mas os reaciomirios
negros sabotaram 0 fascismo.3

!

Robert A. Hill, urn estudioso perspicaz de Garvey,32 fez uma apresenta~ao

muito apropriada da sua filosofia pol(tica autoritaria e de suas concep~6es

explicitamente anti-democriticas e espartanas de lei, sujeito, nacionalidade e dever.
Hill descreve a identifica~ao de Garvey com 0 fascismo como "ingenua", mas
observa que esta identifica~ao foi capaz de se fundir com 0 anti-semitismo expl(cito
dele, algo que Hill nao minimiza. 0 ponto em questao aqui nao e se as pretens6es
de Garvey de ter sido uma inspira~ao para Mussolini e Hitler sao verdadeiras, mas
sim 0 que significa para nos hoje 0 fato de que Garvey, "0 propagandista mestre",
possa ter acreditado nisso. Embora isto nos leve a ingressar num territorio ainda

31. J. A. Rogers, The Worlds Great Men ojColor(J. A. Rogers, c. 1947), p. 420; vertambem Robert

A. Hill, introdu~ao em Robert A. Hill e Barbara Bair, orgs., Marcus Garvey, Life and Lessons:
A Centennial Companion to the Marcus Garvey and Universal Negro Improvement Association
Papers (University of California Press, 1987), p. LVIII.

32. Robert A. Hill, "Making Noise: Marcus Garvey Dada, August 1922", in Deborah Willis, arg.,
Picturing Us: African American Identity in Photography (The New Press, 1994).
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presidente do Haiti, ele sera meu comandante do exercito e eu vou permitir que ele
estabele<;a fazendas estatais em todas as departamentos... alga que ele tern vontade
ha muito tempo de fazer para eliminar as mendigos das ruas de Porto PrIncipe, e
fomecer alimentos para as hospitais, pris6es e autras instituh;6es de Estado Ele
aspira pateticamente a limpar as ruas do Haiti de mendigos e ladr6ezinhos que
doto Sam Brown bern polido em sua perfeita figura e que linda fivela damada em seu
cintop5

Ha alguma coisa num homem de uniforme! Hurston deixou-se claramente
levar pela carga erotica colada afigura carismatica deste homem de destino. Seu
entusiasmo extraordinario e tambem urn momenta importante em que se pode
tamMm observar certas questoes psicanalfticas envolvendo alguem que e convidada
a se identificar com 0 aspirante a ditador. Por exemplo, a sugestao de Hurston de
que ele e urn objeto de amor de seus subordinados e impressionante. Que tipo de
amor e este que mistura 0 heterossexual e 0 homossexual e delicadamente
condimenta a mistura com medo e coer~ao? Os conspfcuos atributos ffsicos do
coronel simbolizarn a inocencia de suas inclina~oes polfticas. A combina~ao da
perfei~ao corporal com uma mao polftica firme sobre os mendigos e ladroes nao e
obviamente suficiente para condena-Io como urn fascista, mas a ressonancia e
forte aqui, e e significativo que Hurston tamMm articule urn desprezo pelo sistema
polftico moribundo que, em sua opiniao, impede 0 progresso do Haiti. Esta visao e
compartilhada com os jovens caribenhos de a~ao por quem ela se deixou cativar.

Em numerosos cenarios, 0 fascismo envolveu precisamente esta ideia de
que as solu~oes polfticas podem ser impostas sobre a massa de pessoas por urn
grupo de elite. Seu carater populista e assim circunscrito e dirigido. Sua meta
polftica Msica define-se por uma exalta~ao incansavel no sentido de atuar em prol
da institui~ao de uma comunidade naciona!. 0 processo de se tomar nacional deve
de fato ser perpetuamente adiado porque no dia que isto se der, grande parte da
distintividade da polftica fascista ficara perdida. Ao menos em termos superficiais,
pode-se dizer que 0 repudio de Malcolm X aos contatos posteriores da Na~ao do
Isla com a Klan apresente urn material ainda mais divisivel do que os casos de
Garvey e Hurston. 0 proprio Malcolm tern sido representado como urn lfder
carismatico e autoritario, mas ele difere muito de Garvey por ter repudiado as
liga~oes com a Klan e os nazistas, 0 que foi central para a sua completa ruptura

35. Zora Neale Hurston, Tell My Horse: Voodoo and Life in Haiti and Jamaica (Harper, 1990), p. 89.
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com a Na<;iio do Islii. Embora a compreensiio de Malcolm destes contatos seja

expressa em termos de uma teoria da conspira<;iio, seu desprezo aberto pelo resultado
imoral que eles representam, encontra-se muito fortemente expresso aqui:

Eu sei de fato que ha uma conspira<;ao a caminho, entre os mU9ulmanos e os nazistas
de Lincoln Rockwell e tambem a Ku Klux Klan. Ha uma conspira<;iio... Bern, a Ku
Klux Klan fez urn acordo com Elijah Muhammad em 1960, na casa de Jeremiah X, 0

ministro em Atlanta naquela epoca, oa preseo9a do ministro da Filadelfia. Eles
tentavam fazer urn acordo com ele para ceder a Elijah Muhammad urn peda<;o de terra
do tamanho de nm condado na Ge6rgia ou na Carolina do Snl, onde Elijah Muhammad
pudesse entao induzir os negros a migrarem de modo que seu programa de urn
estado segregado au separado parecesse viavel. E ate que ponto estas negocia<;oes
finalmente se desenvolveram, eu nao seL Porgue eu nao estava envolvido nelas
depois do periodo de dezembro de 1960. Mas eu sei realmente que depois disso,
Jeremiah, que era 0 ministro de todo 0 Sui, pode viajar pelo SuI inteiro sem que a
Klan 0 incomodasse par qualquer meio au forma, e oem incomodariam qualquer urn
dos ffim;ulmanos negros desde enta~. Os mU9ulmanos negros, por seu turno, nao

incomodariam a Klan.36

Assim como no caso de Ice Cube, e possive! dizer que a implementa<;iio

priitica daquela separa<;iio ha tanto desejada, essencial ao renascimento racial,

requer de fato, alias, legitima 0 contato transgressivo com 0 Outro interdito, num
estranho mas inteiramente previsivel ato de se refletir mutuamente com

fratemalismo. Os segregacionistas e os purificadores que se situam em ambos os

lados da fronteira fatal entre as "ra<;as" pretendem ter 0 monop6lio da capacidade

apropriada para tratar desses contatos com 0 inimigo, os quais seriam prejudiciais
a todos os outros. 0 inimigo que se anuncia como seu inimigo deixa de ser urn

inimigo. Ele se toma urn aliado, e urn antagonista mais autentico e trai<;oeiro e

produzido na forma de urn inimigo que diz a alguem que ele pode ser seu aliado nas
lutas coligadas que podem trazer justi<;a e direitos para todos. 0 nazista e 0 homem

da Klan constituem uma preferencia por serem abertos e honestos sobre suas

cren<;as racializadas. Sabe-se onde se esta com urn homem da Klan.
Ap6s reconhecer os problemas de se buscar a aplica<;iio do r6tulo de fascista

para a Klan, deveriamos talvez considerar 0 que justifica uma associa<;iio entre

uma organiza<;iio abertamente nazista e urn movimento espiritual dedicado it

36. Malcolm X, The Last Speeches (Pathfinder Press, 1989), pp. 135-136.
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o NEGRO PARA 0 FUTURO

A hurnanidade esta 11 espera de algurna outra

coisa que nao seja a irnita~ao cega do passado. Se

quisermos dar urn passo adiante, se quisermos virar urna

nova pagina e realrnente chegar a urn novo hornern,

devernos corne~ar por tirar 0 genero hurnano da longa e
desoladora noite de violencia. Sera que 0 novo hornern

que 0 rnundo necessita nao e0 hornern nao-violento?

MARTIN LUTHER KING, JR.
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o multiculturalismo tern rela<;oes igualmente incomodas com os vocabularios
concorrentes do pluralismo liberal e da especula<;ao pos-marxiana. Ambos lutaram
por fazer uso dele em suas distintas tentativas de reviver a pratica da polftica e
adapta-Ia as novas circunstancias. 0 multiculturalismo encontrou expressao em
urn manual para empresarios, publicado pela Cable Network News (CNN) e foi
injuriado pelos conservadores como uma nova forma de racismo.' Epossivel que
nao tenha sido politizado de forma adequada, mas com a dissolu<;ao da mercadologia
de massa ele certamente se tomou uma considera<;ao comercial dominante. A sua
vida empresarial tern sido estimulada pelo fato de que na era da mercadologia com
alvos precisos, 0 apelo dos rostos e estilos negros nao precisa mais ficar restrito
aos consumidores negros. Estas mudan<;as profundas estimularam pedidos de
informa<;ao exotica e autenticamente intema que foram atendidos com entusiasmo
por urn novo contingente de agentes culturais: uma vanguarda hip dos negocios da
diferen<;a.

Em dezembro de 1996 Spike Lee, que tern sido a figura de proa de uma boa
parte desse movimento, anunciou uma colabora<;ao comercial sem precedentes
com 0 gigante da publicidade daAvenida Madison, a DDB Needham, uma unidade
do Grupo Omnicom que detem marcas de consumo prestigiosas como McDonald's
e Budweiser. A sua associa<;ao proxima com a firma levou rapidamente a forma<;ao
de uma nova agencia de publicidade chamada SpikelDDB, com Lee como acionista
majoritario com 51 por cento das a<;oes no papel combinado de "presidente e
diretor de cria<;ao". Este novo casamento empresarial foi historico em si mesmo e
nao apenas pelo fato de a DDB ter reconhecido a posi<;ao mesma de Spike como
uma marca da cultura popular, referindo-se a ele como urn "fcone" na declara<;ao
que apresentou formalmente 0 novo empreendimento comercial. A nova companhia
lan<;ou urn imprimatur empresarial respeitavel com base na percep<;ao de que agora
o "consumidor urbano" americana (voces sabem a quem eles se referem) estabelece
os padroes planetarios para a comercializa<;ao e 0 uso de alguns produtos altamente
lucrativos. Isto mostra que a industria cultural esrn preparada para fazer investimentos
substanciais na negritude desde que ela permita uma "Ieitura" ou tradu<;ao
costumeira e amigavel, domestica e comercializavel do vemaculo obstinado que ja
nao pode mais ser chamado de contra-cultura.

1. Slavoj Zizek, "Multiculturalism - A New Racism?" New Left Review 225 (setembro-oulubro,
1997).
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De acordo com 0 International Herald Tribune, apos seis meses de
funcionamento, a nova companhia havia "acumulado uma robusta lista de clientes
com faturas estimadas em $35 milhoes.' Lee, que havia dirigido os comerciais da
Levis, AT&T, Snapple e Nike bern antes deste empreendimento, insistiu em dizer
que a sua agencia nao visa especificamente os afro-americanos, mas que esui
lan~ando os produtos de seus clientes para urn publico maior de consumidores
mais jovens, firmadores de tendencias, voltados para os esportes e para a moda
que compoem 0 "mercado urbano". As necessidades do afro-americano, ou mesmo
das culturas politicas atlanticas negras, so podem parecer provincianas quando
contrastadas com estas reluzentes possibilidades pos-tradicionais. Os proprietarios
da Budweiser, 0 conglomerado de industrias de cervejaAnheuser-Busch, retribuiram
os favores de Lee com 0 patrocinio de urn circuito promocional e a pre-estreia de
Get on the Bus em 1996, 0 filme de longa metragem de Lee sobre a Marcha de
Urn Milhao de Homens.

Diversos interesses politicos tentaram em vao reivindicar para si 0 premio
exclusivo do multiculturalismo, mas esse conceito sobrecarregado e basico nao se
refere a qualquer posi~ao filosofica ou politica prontamente identificavel. Seu
significado ainda esta sendo determinado em urn processo de largo alcance,
conflituoso e, nos dias de hoje, em aberto. Esses conflitos abarcaram questoes de
integridade e de valor cultural, mas foram aMm delas, liberando uma energia politica
que pode nos levar diretamente ao cora~ao do pensamento contemporaneo sobre
a democracia cosmopolita.

o tempo destas hostilidades tern sido ditado pelas controversias sobre a
ideia de nacionalidade, a muta~ao do carater dos Estados-na~ao e as formas de
similaridade que eles podem reivindicar do conjunto de seus cidadaos heteroculturais.
Por seu tumo, esses conflitos produziram uma ansiedade com rela~ao as dificuldades
envolvidas em se manter a pureza cultural e biologica em resposta aos efeitos
corrosivos da diferencia~ao, manifestada sobretudo na presen~a de povos pos
coloniais - sempre fora de lugar - no centro de antigas redes imperiais. Subjacente
a todos esses medos ha ainda mais uma questao: se os encontros inescapaveis
com a diferen~a poderiam ser compreendidos como tendo qualquer especie de
valor positivo.

2. Stuart Elliot, "Spike Lee Tries for Main Street", International Herald Tribune, 10 de julho de
1997.
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Outros elementos da grande agenda politica e etica a qual os discursos do
multiculturalismo proporcionam um index oportuno tem sido tambem revelados
pela intensidade absoluta das discussoes que giram em torno do legado racional,
moral e estetico da civiliza~ao ocidental. Isto tem sido simbolizado pela condi~ao

desesperadara do sistema educacional onde 0 multiculturalismo adquiriu um fOlte
dialeto institucional, alem da fun~ao desenvolvimentista exercida pelas institui~oes

publicas imperiais como 0 museu em suas atribui~oes de coletar, racionalizar, par a
mostra e reproduzir tanto a cultura como a civiliza~ao. 3 0 multiculturalismo tem sc
desenvolvido bem distintamente nessas diversas areas de politica social e politica
num sentido mais amplo. Ele apareceu em modos de insurgencia publica e
transgressao privada e ainda esta sendo arrolado de varias maneiras: no tratamento
dos medos em rela~ao ao canone do pensamento ocidental; na avalia~ao da
autoridade contemporanea em materia de empenho cientffico e valor estetico; no
esclarecimento da crise das humanidades nas quais 0 cruzamento de fronteiras
intelectuais e 0 questionamento onde tenham sido tra~adas linhas limitrofes (entre
culturas e disciplinas academicas) sugeriram roteiros promissores em dire~ao a
novas formas de conhecimento. Mais fundamental ainda, em um tempo de
planetariza~ao e desenvolvimento tecnologico acelerado, quando a politica e 0

significado de loca~ao, presen~a e proximidade estao sendo ativamente recompostos
e repensados, 0 multiculturalismo tem se desenvolvido para interrogar 0 significado
da nacionalidade como um principio de coesao social e para criticar tentativas
irrefletidas de manter a Europa como 0 grande desdobramento do inocente e
privilegiado centro da historia. Por fim, 0 multiculturalismo tambem poderia ser
entendido como um sinal que marca 0 fim da hegemonia da Europa no mundo das
ideias. Ela nao mais usufrui um monopolio especial de acesso as modernidades
cientificas, eticas e esteticas.

A imprecisao obstinada do multiculturalismo apenas acentuou a capacidade
do conceito tanto para nomear as formas especiais de risco que fazem perigar a
na~ao nos dias de hoje, como para auxiliar na defini~ao de alternativas emergentes
e utopicas em rela~ao a coerencia da cultura desbranqueada com os esmaecidos
limites do Estado-na~ao. Desligado de suas associa~oes com a diferen,a
intransponivel e absoluta e reconfigurado com uma percep~ao mais abrangente do

3. James Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth CentU1Y (Harvard University
Press. 1997).
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poder desigualmente desenvolvido de rela~oes subnacionais (locais) e
supranacionais, 0 multiculturalismo pode for~ar os nacionalismos, bern como as
explica~oes biosociais de ra~a e etnicidade, a ocupar posturas mais defensivas. A
legitimidade destas posturas, a escala com que elas entendem a solidariedade e a
exclusao da agencia humana por elas tern sido questionadas como urn todo em
nome da consciencia cosmopolita, constituida onde 0 vinculo historico entre culturas
e na~oes foi rompido. A propria recorrencia do termo "muiticulturalismo" em tantos
cenarios discrepantes estabelece vinculos entre eIes e sugere que eles possam
estar apresentando os varios sintomas de uma transforma~ao social comum.

Com 0 acrescimo daquele fatidico prefixo "multi", camadas sucessivas de
conflito foram tecidas ao redor do conceito central de cultura. Este conceito emergiu
desse casulo como urn significante dominante: tao poderoso atualmente como 0 de
justi~a, direito, liberdade e razao devem ter sido ja Ita muito tempo. Assim, Ita mais
em materia de multiculturalismo do que 0 seu papel como urn sinal especial para
demonstrar e articular as mUltiplas pressoes intemas e externas que atuam sobre a
Estado-na~ao. Pretendo aborda-Io aqui nao como urn objetivo claramente delineado,
ou como uma condi~ao reificada com a qual se pode finalmente comprometer, mas
sim como urn principio etico e mesmo estetico que se guiou pelas distintas
experiencias historicas da modernidade ja observadas por nos e ratificadas pela
promessa especifica eo dinamismo sincretico da vida metropolitana contemporanea.
Talvez possamos considerar 0 que significaria admitir, ao inves de evitar, as
implica~oes politicas do multiculturalismo. Essa acomoda~ao em materia de politica
nao precisa acarretar a trai~ao da criatividade e da autonomia artistica.

Embora seja algo raro admitir abertamente, para muitos de nos na Europa
estes argumentos tao expressivos sobre a cultura e a diferen~a, assim como a
rela~ao da nacionalidade com 0 poder e a historia, reavivam as desfalecidas imagens
posteriores do passado colonial e imperial. 0 significado residual desses contomos
na retina do imaginario nacional e assinalado por respostas sombrias em demasia it

presen~a supostamente disruptiva dos povos pos-coloniais no cerne conflituoso da
vida social metropolitana. Para os cnticos e outras almas corajosas, preparadas
para navegar nas aguas mais revoltas da politica cultural contemporanea, aquela
historia imperial urn tanto esquecida, ainda esta presente e forte, embora permane~a
latente e invisivel em grande parte, tal qual urn grande rochedo debaixo da superficie
do mar. Os vestigios da modernidade imperial - a sua memoria social contestada 
podem ser apreendidos somente de forma intermitente, mas podem ainda produzir
urn material volatil, mesmo se nos dias de hoje sao ainda as diferen~as culturais,
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em vez da franca inferioridade biologica desses povos (pos) coloniais, que criam
alarme e definem a amea<;a representada por eles it monocultura insegura.

Reinventado tanto quanto nostalgicamente rememorado, 0 passado imperial
filtrado torna-se investido de urn novo poder de alivio" Ele proporciona conforto
contra 0 choque da perda do Imperio e a percep<;ao do seu declinio nacional.
Atraves da Europa, memorias de grandeza imperial sao urn elemento potente e
negligenciado no apelo ressurgente dos neo-fascismos confiantes uma vez mais
em si mesmos, assim como nas estrategias populistas e nacionalistas delineadas
por govemos preocupados em flanquear seus apelos eleitorais. Elas tambem sao
poderosamente atuantes nas defini<;oes antropol6gicas de humanidade do seculo
XIX que ainda proporcionam 0 solo sobre 0 qual julgamentos de verdade, beleza e
bondade sao feitos em termos rotineiros.' Os efeitos duradouros deste legado
constituem questoes urgentes para os crfticos. A situa<;ao complicada de Salman
Rushdie demonstra arnplamente que foi a arte e a cultura, e nao a ciencia e a
razao, que melhor supriram 0 racismo imbuido de uma orienta<;ao cultural,
confirmando a visao deste ultimo sobre a existencia de modos de vida absolutamente
incompativeis. Precisamos nos indagar se a produ<;ao e a recep<;ao de arte poderiam
agora oferecer alguma contribui<;ao de valor para uma compreensao provocativa
pos-antropologica tanto de cultura como de humanidade. As formas vernaculares
de pnitica artisticaja romperam com os pontos de vista estaveis que tern permitido
afirma<;oes sobre estas importantes questoes. 0 mundo imagetico da multicultura
empresarial parece firmado a fazer algo semelhante.

ESTA NA MISTURA: CULTURA, P6s-ANTROPOLOGIA

Pensadores pos-modernistas confessos chegam 0 mais perto possivel do
projeto modernista quando eles questionam a figura do Homem, identificando 0

papel deste ultimo como urn tropo integral das modernas ideologias de inumanidade
que apareceram durante os perfodos coloniais e imperiais. Esta imagem de Homem
tern sido denunciada por alguns deles como uma transposi<;ao da duplicidade que
vinculou a racionalidade ao terror. A rela<;ao problematica entre modernidade e
barbarismo, progresso e catastrofe que foi elaborada no perfodo nazista tornou-se

4. Renata Rosaldo,Culture and Truth (Beacon Press, 1989).
5. Annie E. Coombes. Reinventing Africa: Museums, Material Culture, and Popular Imagination

(Yale University Press, 1994).
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paradigmatica. Nos dias de hoje seria inapropriado e mesmo impossivel anunciar
urn veredicto final sobre 0 seu significado. Nos lugares em que aquela rela~ao e
sistematicamente relembrada, a busca pela finalidade benefica de outro novo
come~o e algo imoral, havendo muitas questoes politicas e eticas importantes em
jogo sobre como se deveria comemorar aquele periodo de irracionalismo autoritano
e autoritarismo racional. Quero sugerir dois pontos: que as declara~oes sobre a
singularidade daquela catastrofe nao deveriam ser prescritivas, e que reconhecer
seu carater especffico nao deveria significar que a expulsamos da hist6ria, e portanto
que teriamos cortado seus la~os significativos com os modos de govemo e disciplina
social que sao considerados normais e compreensiveis em termos habituais, isso
quando nao sao vistos precisamente como benignos. As especula~oes rigorosas
de Adorno sobre as formas de cria~ao artistica que poderiam ser adequadas ap6s
Auschwitz constituem ainda uma fonte preciosa para reflexoes ulteriores.
Preocupa~oes similares podem ser expressas numa chave distinta atualmente, nao
apenas quando lembramos aqueles horrores de modo a expor a imoralidade em
procurar situa-Ios exclusivamente atras de n6s, mas tambem quando observamos
a vitalidade constante dos fascismos que buscam subordinar 0 princfpio nacional a
servi~o da etnicidade absoluta e suas cren~as ocultas.

Nos dias de hoje, os conflitos politicos racializados permanecem
profundamente conectados com as mentalidades que produziram os fascismos e
as l6gicas morais e econ6micas que os sancionaram. As carreiras reluzentes de
Jean-Marie Le Pen e Bruno Megret sao apenas os lembretes mais 6bvios de que
esta e mais do que uma doen~a britanica. Em muitos paises, as respostas hostis it

diferencia~ao cultural, lingiiistica e religiosa, assim como 0 entusiasmo fascista
pela pureza, encontram-se dormentes no interior da mais benigna ret6rica patri6tica
e do glamour da identidade nacional promovida por ela. Estas dificuldades emergem
das condi~oes atuais, sendo que a natureza e 0 significado de quaisquer la~os com
os horrores passados sao enganosos. Quero sugerir que alguns formidaveis desafios
morais e politicos encontram-se nas respostas das sociedades europeias ao racismo
contemporaneo e ao anti-semitismo e que as disputas sobre 0 valor cultural e a
integridade etnica das cuituras nacionais lhes sao centrais. Estes problemas sao
colocados pela fortaleza do multinacionalismo oficial da Europa e pelas suas atitudes
indiferentes e intolerantes com rela~ao it presen~a de refugiados, pessoas em busca
de asilo e outros "imigrantes", muitos dos quais, afinal, nao sao imigrantes em
absoluto, mas sim colonos-cidadaos que usufruiram de rela~oes longas e intimas
com a hist6ria e a cultura de suas patrias in6spitas.
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Urn relata bastante complexo dos encontros sucessivos da Europa com povos
maus, ignorantes e primitivos nao produz nem uma sequencia de epis6dios discretos
em algumas narrativas totalizantes da desrazao e nem uma prova conclusiva de
que os valores liberais, democniticos e humanos her6icos triunfarao sempre, de
modo inevitavel, sobre as for~as "escuras". A avalia~ao do status de diferen~a na
Europa e para a Europa gera importantes discussoes com rela~ao aquilo que a
ordem supranacional vai se tomar. Tentativas presentes para recriar a cristandade
em oposi~ao direta ao fundamentalismo isHimico anti-modemo tambem colocaram
a cultura numa posi~ao privilegiada. as corpos das mulheres suprem 0 palco no
qual se representam os seus dramas.' A avalia~ao da arte e da cultura constituiu
uma importante oportunidade em que 0 significado da heterogeneidade cultural
mesma, e nao de culluras diferentes, tern sido ensaiado e trabalhado intensamente.

Algumas das questoes mais apropriadas identificadas ate agora nessas
conversa~oes sao as seguintes: podemos avan~ar em rela~ao a ideia de que a
cultura existe exclusivamente em unidades nacionais localizadas e etnicas 
separadas mas iguais em termos de valor estetico e humano? Que significado
conferimos as hist6rias de imperialismo e supremacia branca que estao tao
extensivamente enredadas com 0 desenvolvimento da estetica moderna, seus
dep6sitos, cole~oes e museus e com as concep~oes antropol6gicas que direcionaram
a sua consolida~ao? Caso pudessemos rejeitar os diagn6sticos simplistas desta
situa~ao, proporcionados pelo absolutismo etnico, como poderiamos come~ar a
moldar uma critica cultural transversal ou de cruzamento? Qual e 0 papel da
expressiva criatividade cultural em mediar ou mesmo transcender as diferen~as

racializadas ou codificadas etnicamente? Que reconhecimento damos as formas
da pratica cultural nao-nacional e cruzada que ja estao avan~ando espontaneamente
em termos de formas populares-culturais ou desconceituadas, muitas das quais
tem suprido com fontes importantes 0 movimento social transnacional contra 0

racismo?
Ja nos deparamos com 0 modo como essas questoes foram tratadas no

momenta em que ainda se desenrolavam as batalhas militares para liberar a Africa
do domfnio colonial. Frantz Fanon as reformulou numa voz distinta, porem,
reconhecivel. Importa repetir aqui suas palavras not6rias:

6. Vron Ware, "Moments of Danger", History and Theo!)' 31 (1992), pp. 115-137.
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E uma questao do terceiro mundo come~ar uma nova hist6ria do Homem, uma
hist6ria que levani em considera~ao as teses par vezes prodigiasas aplicadas pela
Europa, mas que tambern nao se esquecera dos crimes da Europa, sendo 0 mais
horrfvel aquele que se cometeu no cora~ao do homem, consistindo do
despeda~amentopatol6gico de suas fun~6es e da desintegra~ao de sua unidade...
Pela Europa, por nos mesmos e pela humanidade, camaradas, precisamos inventar
novas conceitos e pDr em a~ao urn novo homem. 7

Deixando de lado par urn momenta a importante questao de se 0

multiculturalismo poderia ser urn desses novos e valiosos conceitos, devemos
reconhecer 0 fato de que Fanon compreendia essa obriga~ao por meio de urn
codigo bimirio quase tao pernicioso quanta 0 dualismo maniqueista que ele procura
suplantar. Lembremos que a sua perspectiva liberacionista rigida em demasia era
urn produto organico das guerras contra 0 nazismo e 0 colonialismo. Ela se
esparramava da vida social militarizada para a cidade colonial. Aqui ele observou
que as zonas de moradia respectivas do colonizador e do colonizado eram
mutuamente opostas, mas que a sua oposi~ao nao poderia ser reconciliada "a
servi~o de uma unidade supelior".' Para ele, a ordem politica e as regras espaciais
distintas que configuravam a segrega~ao colonial seriam elaboradas no sistema de
Apartheid. Elas alocavam as pessoas em dois grandes campos - mundos proximos,
porem nao-sincronizados - que se encontravam muito raramente. Fanon nos conta
que 0 contato entre eles era mediado tao-somente pela brutalidade funcional da
policia e dos militares que usufruiam de uma rela~ao essencialmente perrnissiva
com 0 govemo colonial, gra~as aflexibilidade da lei colonial.

Hoje, ao menos na Europa, hi uma menor justificativa para este rigido
diagnostico doalistico. Os barbaros de outrora estao dentro dos portaes e porventura
nao vivem num gueto ou enclave formalmente segregado. As fronteiras da diferen~a

cultural nao podem mais ser estabelecidas de modo congruente com as fronteiras
nacionais. As cidades nao pertencem exclusivamente aos colonizadores e seus
proximos. Pode-se identificar areas isoladas em que elementos da vida social colonial
persistem e medram, mas esses mondos urbanos tiram a sua vitalidade e muito do
seu apelo de variedades de cruzamento cultural - misturando-se e movendo-se - 0

que exige a proximidade, quando nao a presen~a, do Outro. Mais do que isso, as

7. Frantz Fanon, Wretched of Earth (Grove Press, 1963), pp. 254-255.
8. Ibid., p. 30.
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culturas dos nativos, nao apenas 0 seu trabalho, podem agora ser compradas e
vendidas como mercadorias. As suas realiza~oes ex6ticas sao veneradas e exibidas
(embora nem semp,e como arte autentica) e os frutos da alteridade alcan~aram

urn valor imediato, mesmo quando a companhia das pessoas que os colheram nao
e em si mesma desejada. Vimos que elementos selecionados da sua cultura
penetraram intensamente nas vidas do grupo dominante por meio das industrias
culturais, as quais conseguem grandes lucros com essas atividades.

Assim como no tempo de Fanon, 0 conflito eventual entre esses grupos nao
e algo que possa ser resolvido de urn modo prematuro, claro ou dialetico. Ecerto
que esse conflito nao deveria ser deslocado para urn nivel superior ou esconjurado
por meio do apelo a uma unidade mais elevada. Entretanto, as culturas expressivas
que se formaram nesses espa~os urbanos poliglotas - culturas vernaculares
transnacionais e translacionais - fornecem e celebram uma variedade de
interconexoes que nao s6 reconhecem a interdependencia mas, no seu melhor
estilo insubordinado e camavalesco, tern sido percebidas como projetando uma
imedia~ao, uma solidariedade rebelde e uma fnigil humanidade universal, forte 0

bastante para de subito tornar a ra~a e a etnicidade sem significado.
Esta mensagem valiosa foi acenada muito tempo amis por Rock contra 0

Racismo e pelo movimento social mesti~o que criou os seus sucessores em varios
paises" Mais de vinte anos ap6s aquele movimento ter surgido pela primeira vez,
ele ainda se move, mas de forma mais tranqiiila e de acordo com padroes
descentrados menos formais. Seus efeitos ainda sao transmitidos em clubes de
estilo underground e em festas rave, na emissao de radios piratas, e em esferas
publicas altemativas que envolvem estas iniciativas. As partes mais visiveis dessa
contra-cultura ainda tern suas bases na juventude e sao de natureza positivamente
metropolitana, mas 0 movimento como urn todo nao pode ser reduzido aqueles
atributos. Uma incompatibilidade profunda com os estados de animo difundidos da
nostalgia colonial e imperial e mais importante para definir as formas de trai~ao

simb6lica promovida por aquela, bern como as possibilidades cosmopolitas e
democnHicas engendradas por essas formas. Urn novo estilo de dissidencia tern
se reproduzido, sendo que nele formas discrepantes combinam entre si, entram em
conflito e se transformam em padroes promiscuos e ca6ticos, os quais requerem

9. Vee meu livro "A in '/ No Black in the Union Jack": The Cultural Politics of Race Gild Nation
(Hutchinson, 1987), capitulo 4.
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que a politica de influencia, de adapta~ao e de assimila~ao seja repensada. Quem,
afinal de contas, eshi agora sendo assimilado a que? As implica~oes desta complexa
amalgama cultural estao reprimidas, e seja la qual for 0 seu significado politico,
elas tern sido negadas habitualmente pelos porta-vozes de todas as tendencias
nesta transa~ao jovial. Este ainda emergente modo de vida com e atraves da
diferen~a e domesticado, truncado e amansado nas iniciativas multiculturais de
companhias como Benneton, Coke, Swatch, e McDonald's. Gra~as ao agenciamento
da Spike DDB e seus pares, 0 glamour da diferen~a vende bern.

Compreender os eminentes sucessos do comercio multicultural privatizado
requer uma genealogia revisada daquilo que costumava ser chamado de "culturas
jovens",10 em termos ideais, uma genealogia que possa ligar a analise destes
fenomenos politicos contemporaneos com questoes mais antigas como a ansiedade
a respeito da influencia degenerativa da musica negra sobre a juventude da Europa
nos anos de 1930 e 1940. Vma compreensao distinta do lugar da "ra~a" na Europa
esta it espera de ser construida com base em materiais estimulantes como as ricas
especula~oes de Richard Wright sobre os choques subseqiientes ao fascismo. Ele
associou 0 crescimento do interesse na cultura negra com 0 c1ima moral e politico
imediato:

Na medida em que milh6es de brancos da Europa foram aterrorizados e golpeados
pelo nazismo, foi naquela rnedida que e1es receberam a musica do Negro e a sua
expressao litenma. Aqui ocorria uma tendencia que a America branea nao previra ou
compreendera. Assim, 0 Negro se tornall em grande medida para a Europa, 0 tinieo
e isolado aspecto humano de urn continente diferente, brutalmente industrializado. II

o principal problema que enfrentamos ao tentar entender esses
desenvolvimentos e outros mais recentes e a falta de meios para descrever em
termos adequados, quando nao teorizar, a intermistura, a fusao e 0 sincretismo sem
sugerir a existencia de purezas anteriores "nao-contaminadas". Estas seriam as
condi~oes estaveis e consagradas que supostamente precedem 0 processo de
mistura e para onde, como se presume, seria possivel urn dia retomar. Nao importa

10. Roger Hewitt, "Us and Them in the Late Space Age", Young, vol. 3, no. 2 (maio 1995), pp. 23
34.

11. Richard Wright, "The American Problem - Its Negro Phase", in D. Ray e R. M. Farnsworth,
orgs., Richard Wright: Impressions and Perspectives (Ann Arbor Paperbacks, 1971), p. 12.
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se 0 processo de mistura for apresentado como fatal ou redentor, devemos estar
preparados para desistir da ilusao de que uma pureza cultural e etnica tenha algum
dia existido, ou mesmo proporcionado um fundamento para a sociedade civil. A
ausencia de uma linguagem conceitual e crftica e salientada e complicada pela
acusal;ao absurda de que as tentativas de empregar 0 conceito de hibridismo se
inviabilizariam totalmente devido aos residuos ativos da articulal;ao daquele termo
com os vocabularios tecnicos da ciencia racial do seculo XIX.

A densidade das formas mistas e sempre impuras do presente demanda
novas analogias organicas e tecnol6gicas. A sua poetica jii estii viva e 11 vontade.
NOl;oes de mistura tem sido celebradas, nao devendo nada ao mundo da biologia,
mas tudo ao trabalho habilidoso das maos negras sobre os pratos girat6rios das
vitrolas, liberados do papel de aparatos reprodutivos passivos e tornados produtivos
por meio do ato de duplicar, 0 que impulsionou uma nova criatividade e introduziu
um sentido de tempo musical infinito. A problematica das origens apareceu em um
ponto importante na est6ria das tipologias raciais e culturais modernistas. Embora
se tome irrelevante saber onde as peles mortas e velhas da particularidade etnica
e racial tem sido largadas, nunca e demais repetir que a desconstrul;ao das "ral;as"
nao e a mesma coisa que acabar com os racismos.

Nao e tanto 0 fato que as origens multiplas dessas formas densas e compostas
sejam desconhecidas, mas sim que a obrigal;ao de descobri-Ias, que um dia foi tao
urgente, aparel;a agora como sem sentido e desconectada da sua legitimal;ao e de
seus prazeres. Sabemos de fato onde 0 hip-hop, reggae, soul e house tiveram
origem e podemos identificar as fontes historicas, tecnol6gicas e culturais que os
constituiram, porem esta informa<;ao nao contribui para sitmi-Ios e nem para estimar
as suas conseqtiencias contemporaneas. A obsessao modemista com as origens
pode ser abandonada 11 medida que as culturas itinerantes se propagam atraves de
meios imprevistos e continuam por rotas desconhecidas em direl;ao a destinos nao
antecipados. A viagem em si mesma contribui para um sentido de multiplicidade,
cujo exemplo mais pertinente advem de padroes ut6picos - tecnicamente sem lugar
definido - de uso cultural, constituidos em tomo da musica popular. A propria
disseminal;ao cultural caotica em circuitos cada vez mais elaborados usufrui de
uma relal;ao complicada com as tecnologias que conquistaram a distancia,
comprimiram 0 tempo e pediram novas formas de identifical;ao entre os criadores
das formas culturais, dos humores, dos estilos e os varios grupos de usuarios que
podem viver longe do lugar em que um objeto ou evento foi de inicio concebido.
Esta arte e despachada em formas provisorias e nao terminadas que antecipam
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acrescimos ulteriores e fluem numa economia comunicativa, cuja norma reguladora
e a reciclagem criativa ao inves do abandono imoral.

Com a sua for~a biblica algo dilufda, a icteia de diaspora pode ser util outra
vez neste ponto. Ela complementa 0 equilibrio antff6nico da esfera publica escondida,
formada as voltas com a feitura e uso da musica negra. A diaspora abre caminbo
para uma concep~ao complexa de similitude e para vers6es de solidariedade que
nao precisam reprimir as diferen~as no interior de urn grupo disperso de modo a
maximizar as diferen~as entre uma comunidade "essencial" e as outras. a
desconforto da diaspora em rela~ao as no~6es de cultura descuidadamente
superintegradas, bern como seu sentido algo fissurado de particularidade, pode
tambem se tomar ajustado as melhores disposi~6es do p6s-modemismo politizado.
A identidade concebida em termos diasp6ricos resiste a reifica~ao em formas
petrificadas mesmo nos casos em que elas sao indubitavelmente autentfcas. As
tensoes em tome da origem e da essencia que a diaspora permite visualizar nos
levam a perceber que a identidade nao deveria ser fossilizada por meio da
manuten~ao do espfrito sagrado do absolutismo etnico. Tambem a identidade toma
se urn substantivo do processo. A sua abertura proporciona uma altemativa oportuna
a solidariedade automatica, fundada em no~6es antiquadas de "ra~a" e icteias
controvertidas de pertencimento nacional. 12

A hist6ria destas culturas polfticas subaltemas e de seus vfnculos enredados
com a ascensao e globaliza~ao gradual das industrias culturais tambem cabe aqui.
a multiculturalismo empresarial observado acima simulou as celebra~oes da
diferen~a das culturas subalternas e estabeleceu uma versao domesticada dos
padr6es de desagrega~ao cultural delas, fazendo-as funcionar como parte de suas
opera~6es de marketing. Estas culturas vernaculas tern uma rela~ao ambivalente
com 0 mundo empresarial e articulam com freqiiencia uma hostilidade aberta em
rela~ao a ele. A men~ao a estas culturas e sua simula~ao nao reproduz 0 seu vasto
investimento etico em materia de intera~ao face a face, corpo a corpo, de tempo
real. a privilegio distintivo conferido ao processo de atua~ao e seus rituais ja foi
colocado sob pressao pelas habilidades instrumentais em processo de perda de
especializa~ao. A tecnologia digital materializou uma diferente no~ao de autoria,
promovendo urn sentido de cultura que nao pode ser confinado aos c6digos legais
e habituais que a sup6em como propriedade individual.

12. Percebo fortes afinidades aqui com 0 argumento esbQ\:acto por Rosi Braidotti em "Sexual Difference
as a Nomadic Political Project", em Nomadic Subjects (Columbia University Press, 1994).

299



ENTRE CAMPOS •• Na~iies, Culturas e 0 Fascinlo da Ra~a

Este afrouxamento das declara90es de propriedade tambem deu licen9a
aos publicitmos e criadores de kones para apropriar-se do vigor das contra-culturas
racializadas e espolia-Ias. A solidariedade da proximidade da lugar a intersubje
tividade sem face de tecnologias comunicativas como a Internet. A comercializa9ao
de esportes e de mercadorias esportivas, assim como as formas de heroismo que
essas opera90es demandam, tornou-se uma contrapartida vitalista a pratica
sedentaria de postar-se vidrado numa tela. Estas sao as condi90es arriscadas em
que os investimentos na diversidade emergem como urn novo veiculo para valores
alternativos, supostamente nao maculados pelo capitalismo, pela tecnociencia e
pelo comercio.

Algumas das mais antigas aventuras amorosas da Europa com nobres e
primitivos selvagens estao sendo reanimados. Aquilo que e eufemisticamente
chamado de "world music" preenche este momenta com uma trilha sonora
adequada. Podemos observar a fome de formas culturais que permanecem fora
da imoralidade e da corruP9ao do mundo superdesenvolvido, mas que aprisionam 0

Outro primitivo em uma fantasia de inocencia que pode apenas ser catastrofico
para todos os lados envolvidos nisso. Este perigo se forma quando os interesses
dos consumidores romanticos come9am a convergir com aqueles de pessoas de
dentro das comunidades de minoria que querem impor outra defini9aO de etnicidade
invariante (e portanto autentica) por for9a de suas proprias razoes discipliuares
dtibias. Particularidades lingiiisticas, tradicionais e locais podem estar todas em
perigo devido aos efeitos niveladores do multiculturalismo empresarial, mas em
resposta aquela amea9a nao precisamos escolher entre fetichizar e, portanto,
capitular diante da sua diferen9a imutavel, ou decidir pelo seu simples esvaziamento
ou apagamento. Ha urn grande perigo quando 0 absolutismo eendossado cegamente
pelas institui90es culturais, as quais recuam num sentido ossificado de diferen9a
etnica como meio de racionalizar suas proprias praticas e juizos numa parodia de
pluralismo que incorpora a segrega9ao em termos perversos.

Em nosso tempo, Fanon, cujo trabalho permite tantas reflexoes preciosas,
torna-se pouco titil precisamente porgue seu pensamento permanece ligado a logica
dualistica que devemos abjurar ao indagarmos em que a analise de cultura e de
desenvolvimento da politica cultural (e politica social) poderia contribuir para 0

novo humanismo concitado por ele trinta anos atras. Esta nao e agora, ou melhor,
nao e apenas, uma questao do Terceiro Mundo iniciar urn novo humanismo menos
triunfalista, 0 que pode ser a sua propria oferenda especifica para a civiliza9ao,
mas uma questao de se construir com base nas narrativas e poeticas da intermistura
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cultural ja atuantes nas culturas populares p6s-coloniais da Europa, pennitindo-se
visualizar como essas posi96es polares ja se tornaram redundantes.

Minha sugestao e que, ao considerar 0 status da diferen9a, trabalhemos
para adotar uma postura mais orientada para 0 futuro e que fa9amos 0 maximo de
nossa oportunidade hist6rica para repensar toda a questao de como se atribui valor
as formas culturais e diferen9as etnicas. Ao faze-lo, podemos incentivar as
contingencias nao imaginadas de valor racializado. Isto deveria ser feito nao para
dizermos com uma afetada pseudotolerancia que tudo e de alguma forma tao born
quanta tudo mais, mas para que possamos falar com confian9a de algum lugar em
particular e desenvolver nao apenas as nossas habilidades de tradu9ao, mas tambem
a dificillinguagem do juizo comparativo (nao homologizante). Este programa tern
como premissa a ideia de que quaisquer descobertas que possamos fazer poderiam
transformar a nossa compreensao das culturas a partir das quais nos mesmos
imaginamos falar, assim como as culturas que nos esfor9amos - sempre de fonna
imperfeita - em julgar.

o NEGRO EAPENAS BIOLOGICO

, I

As divis6es de classe no interior das comunidades negras tern sido real9adas
pela emergencia da cultura de consumo p6s-moderna. Contudo, em vez de aceitar
a l6gica econ6mica e social desta mudan9a hist6rica, 0 absolutismo etnico tern
concordado com os nacionalismos nostaIgicos, afinnando que a "ra9a" continua a
ser 0 modo de divisao principal em todas as circunstiincias contemporaneas, que a
cultura negra esta ainda intacta em essencia, e que urn padrao identificavel de
experiencias e atributos corporais podem servir para vincular os negros
independentemente da sua riqueza ou sa6de, seu genero, religiao, situa9ao, ou
habitos politicos e ideol6gicos.

Estas proposi96es duvidosas sao inteiramente compativeis com a enfase
cultural desenvolvida pela multicultura empresarial e pelo marketing etnico em
mira, 0 qual requer que marcas globais se comuniquem simultaneamente com
consumidores em muitas e diferentes linguas. Elas tern sido severamente testadas
pelas mudan9as recentes na cultura tradicional, centrada na representa9ao e na
cultura expressiva do Atlantico negro, onde - ao contrario das expectativas dos
nacionalistas tanto de tendencia biol6gica como cultural - as respostas especfficas
de classe e genero a perda do vinculo essencial tern sido sempre evidentes. Essa
cultura vernacular pode ser usada para se examinar a batalha entre as opini6es em
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moda, e por vezes fascistas, que consideram 0 corpo como urn sinal de diferen~a

absoluta e uma outra perspectiva em que 0 corpo emerge atestando uma
confirma~ao ironica da similaridade essencial do ser humano. Ate 0 dia em que a
cor da pele nao tenha maior significado do que a cor dos olhos, havera guerra. As
hostilidades estao sendo conduzidas em ambos os lados da linha de cor.

Devemos seguir Fanon tambem aqui. Ha mais a dizer sobre 0 corpo, os
padroes de solidariedade e identifica~ao estabelecidos pelo mundo do corpo, e os
processos de anatomia politica, epiderrniza~ao e nanopolitica que la ocorrem. E
preciso lembrar, para come~ar, que 0 corpo negro raramente fala para si mesmo.
Alguns sempre verao uma cicatriz na carne torturada. Outros preferem perceber
os contornos mais agradaveis de uma arvore chokeberry. Beloved [Querida] de
Toni Morrison, de onde se tira essa imagem impressionante, parece-me sugerir
que mesmo se e por demais diffcil esquecer as memorias incorporadas, a decisao
de deixar de lado as reivindica~oes da carne e de romper com 0 seu pacta especial
com 0 trauma passado, nao precisa ser sempre ilegitima ou destituida de etica. Em
segundo lugar, deveriamos questionar os modos como 0 corpo emergiu como uma
ancora nas correntes tempestuosas da politica de identidade. No capitulo 5, vimos
que 0 corpo tornou-se 0 meio atraves do qual, tanto a liberdade individual, quanta a
solidariedade racial, sao constrangidas ii propria vida. Esses corpos negros ja nao
existem para serem fiscalizados pelas almas que sobreviveriam a eles, como se
imaginava anteriormente. Nao ha almas aqui; elas tern sido banidas pela afirma~ao

fatal da vitalidade carnal e corporea, celebrada por Tupac, Biggie, e companhia. 0
entusiasmo com que isso foi assumido remete-nos ii observa~ao perturbadora de
Fanon a respeito da importancia das fantasias em torno da potencia e atividade
corporal no cenario colonial maniqueista e imovel - 0 mundo das estatuas da
supremacia branca:

A primeira coisa que 0 nativo aprende eficar no seu lugar e nao ultrapassar certos
limites. EpOI issa que sellS saohas sao sempre de fa~anha muscular; sellS saohas
sao de a~ao e de agressao. Sonha que estOll saltando, nadando, correndo,
escalando; sonha que caf oa risada, que cruzei urn rio em uma bra~ada, ou que sou
seguido por urn monte de autom6veis que Dunea me alcan<;am...o nativo DUllea para
de realizar sua liberdade das nove da manha ate seis da DaiteY

13. Fanon, The Wretched of the Earth, p. 40.
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Spike DDB e outros negociantes empresariais da cultura negra enriqueceram
por ter assegurado que esses nao sao mais apenas os sonhos dos nativos. Esquemas
corporais semelhantes tern sido demandados, projetados e mediados por novos
veiculos tecnol6gicos e por industrias culturais que ultrapassam substancialmente
o poder do radio, 0 qual chamou a aten~ao de Fanon como urn meio de dirigir
sensibilidades revolucionarias para a esfera publica oposicionista da ArgeIia anti
colonial. Os sucessores do homem nativo saltitante de Fanon sao visiveis em todo
lugar no mundo imagetico da multicultura empresarial. A sua excepcional destreza
fisica empresta as suas qualidades magicas Ii venda de mercadorias como
cosmeticos, sapatos esportivos e roupas, sendo que todos eles promovem formas
complexas de mfmica, intimidade, e talvez mesmo de solidariedade atraves da
linha de cor. Voce vai acreditar que urn homem pode voar.

Nao sabemos se Fanon havia se deparado com a Olympiad de Leni
Riefenstahl, mas a sua pesquisa clfnica e suas andan~as metropolitanas 0 levaram
a observar a significancia de Joe Louis e Jesse Owens l4 (que foi tambem, por
sinal, urn dos primeiros atletas a aparecer em anuncios da Coca-Cola). 0
pressentimento inicial de Fanon em rela~ao ao que seria uma grande mudan~a

hist6rica continua instrutivo, e e ainda mais impressionante por ter se dado tanto
tempo antes da industrializa~ao e da mercadoriza~ao da saude e da boa forma
corporal, nas quais os negros tern sido tao proeminentes:

Ha uma expressao que tern se tornado singularmente erotizada ao tongo do tempo:
o atleta negro. Ha alga nessa simples ideia, como me confidenciou uma jovem
mulher, que faz com que 0 cora\ao bata mais rapido. 15

As imagens da vitalidade negra fomeceram as flores mais vistosas para as
grinaldas da p6s-modemidade, sendo que os bionacionalistas, que consideram que
o corpo permite uma confirma~ao tardia da hierarquia racial, tern sido especialmente
avidos em reivindica-lo. Seus apelos apareceram em varias formas enquanto
afirma~5es em defesa da diferen~a racial substantiva e mesmo da superioridade
negra. Seja qual for 0 pretexto, eles sempre atuam em conjun~ao com os
determinismos geneticos e biol6gicos que sao agora proclamados, nao apenas pelos

14. Frantz Fanon, Black Skill, White Masks, traduc;ao de Charles Lam (Markman, Pluto Press. 1986
[1952], p. 166.

15. Ibid., p. 158.
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ide6logos do Bell Curve [A Curva do Sino] com a sua ciencia biosocial mecanicista,
mas tambem pelas versoes igualmente perniciosas nascidas do ambito de ideias
das pr6prias comunidades negras. Nao compartilho da postura de John Hoberman
em materia de abertura positiva a icteia de diferen~as raciais biomedicas, mas e
muito valiosa a sua detalhada enumera~aocritica dos danos causados aos interesses
politicos negros nos Estados Unidos pela romantiza~ao racializada das proezas
esportivas. 16 Os debates de senso comum sobre 0 significado do sucesso atletico
negro mobilizaram tanto novas teorias cientfficas, como mitos ja gastos pelo tempo.
Reciclaram-se e retrabalharam-se aspectos da raciologia cientifica e do primitivismo
em moldes que trouxeram atrativos para as culturas de compensa~ao com as
quais muitos negros respondem asua pobreza e miseria.

Como urn exemplo interessante desta tendencia popular, temos as
apresenta~oes da melanina pigmentar como uma medida dermal e nanopolitico da
fisicalidade superior negra, apresenta~oes essas pseudocientificas, da Nova Era e
ocultistas. 17 Partindo-se da sua publica~ao por editoras independentes e distribui~ao

atraves de redes subterraneas, esta reversao em materia de relatos misticos e pre
Boas sobre a diferen~a racial usufmiu de urn consideravel renascimento durante
os anos 1990. Uma versao cautelosa e ainda nominalmente cientffica desses
argumentos foi apresentada por urn professor da Howard University, T. Owens
Moore, em A Cilincia da Melanina: dissipando as mitosI 8 Sua abordagem
pessimista num estilo Nova Era relaciona esses temas explosivos a uma discussao
an6dina dos suplementos vitaminicos e minerais recomendados pelos "nutricionistas
africano-centristas" e comercializados como PROMELANIN 2000 pela empresa
Khem Sci Nutrition. 0 sabor moral e politico do projeto melaninista emerge do
trabalho de autodidatas como Carol Barnes que e urn exemplo tfpico de quem nao
se restringe a nenhum protocolo academico:

16. John Hoberman, Darwin 50 Athletes: How Sport Has Damaged Black America and Preserved the
Myth ofRace (Houghton Mifflin, 1997). Este livro controvertido foi debatido em urn simp6sio
especial a seu respeito na International Review for the Sociology ofSpan, vol. 33, no. 1 (mar~o

1998).
17. Bernard R. Ortiz de Montellano, "Melanin, Afrocentricity, and Pseudoscience", Yearbook of

Physical Anthropology 36 (1993), pp. 33-58.
18. T. Owens Moore, The Science oj Melanin: Dispelling the Myths (Beckham House Publishers,

Inc., 1995).
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oque faz a CULTURANEGRA? Par que as HUMANOS NEGROS se expressam de
urn modo singular e distinto de qualquer Dutra especie humana nao-NEGRA? Por
que n6s ... DAN<;:AMOS - CANTAMOS - nos VESTIMOS - ANDAMOS/
CORREMOS - COZINHAMOS - RIMOS/CHORAMOS - JOGAMOS FUTEBOLI
BASQUETEBOL - PENSAMOS - TRABALHAMOS ETC...diferentemente de outras
ra~as? Se voce camparar as CULTURAS NEGRAS em todo a mundo, voce ficara
feliz em perceber que as HUMANOS NEGROS nao sao diferentes! De urn extrema
aD outro do globo, voce descabrira que as humanos negros sao EXPRESSIVOS 
COLORIDOS - CRIATIVOS - INDUSTRIOSOS - GENEROSOS - IMPUDENTES...ta1
qual 0 seu vizinho do outro lado da rna au da cidacte. Todas as "Industrias" criadas
e projetadas pelo HUMANO NEGRO (e pela cultura dele) serao "RICAS" em esseneia
e profundidade! Mesmo quando a HUMANO NEGRO epobre, as recursos com que
ele trabalha podem ser limitados, mas a produto que ele produz sera bern preparado
eEXPRESSNO!
A for~a condutara deste tra~o do HUMANO NEGRO ea MELANINA quimica! 19

Durante muito tempo fiquei cismado corn estas frases curiosas, que nas
imagens de vizinhan~a e comunidade parecem articular urn anseio par uma escala
perdida de socialidade na medida mesmo ern que transmitem urn gosto pela alquirnia
va da hipersirnilaridade e invariabilidade absoluta. 0 trabalho esta bern presente
nesta utopia segregada ern que a biologia expulsou toda a diferen~a. Esta e uma
utopia que acrescenta veracidade ao mais antigo dos estere6tipos racistas e
reenergiza urn surrado vitorianismo. Os tropos do "humanismo" de Barnes
impressionam tarnbem. Nao e de surpreender que a proeza masculina das quadras
esportivas e outras representa<;oes populares da excelencia nos esportes
proporcione a esse autor uma figura chave: elas criam a clima ern que a superioridade
negra aparece como plausivel. Finalmente, podemos saber porque as homens
brancos nao podem saltar. Mas isto nao e a transcendencia da ra<;a - jogada agua
abaixo pela for<;a do vinculo fraternal - como era no filme corn aquele titulo. Eern
parte uma reconcilia<;ao corn padroes mais antigos para reificar a ra<;a par meio
dos icones da fisicalidade negra. Renuncia-se a tecnicas mais modernas de
organiza<;ao da rela<;ao entre corpo e alma na alegre redu<;ao do corpo negro it sua
superioridade natural, fisica, bioquimicamente programada. Esses seres raciais
"expressivos, coloridos, criativos, industriosos, generosos, impudentes" nao sao
nada alem dos seus corpos. "0 negro e apenas bioI6gico", disse Fanon. Nao se

19. Carol Barnes, Melanin: The Chemical Key to Black Greatness, vol. 1, Black Greatness Series (c.
B. Publishers, (988), p. 53.
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trata de uma identidade negra sendo acorrentada ao corpo, pois isso apresentaria

a possibilidade de separa~ao - de romper as cadeias.
E, no entanta, meSilla entre os "melaninistas" mais ardentes, as tecnologias

do ser racializado aparecem inevitavelmente. Mesmo sob esta lei ferrea da biologia
racial, as pessoas precisam ser induzidas a assumir a identidade aprovada. Elas

precisam ser ensinadas a recobrar e a relembrar a potencia da melanina em seus

6rgaos, sendo treinadas de modo que possam atentar uma vez mais para os modos

como os seus corpos - concebidos em termos nanopoliticos e divididos aqui nas
unidades de suas celulas - dirigem-se a elas e a cada uma delas atraves do canto

das sereias da mem6ria racial coletiva (nunca individual). Como urn artigo da revista

afrocentrista britanica The Alarm alertou seus leitores:

A velocidade com que se perde a liga~ao com a poderosa influencia da Melanina
sabre 0 ser espiritual esta diretamente relacionada com 0 volume de socializw;ao e
"educa<;ao" europeias recebidas...as avenidas para as nassas centros de Melanina
fiearn parcialmente bloqueadas peia nossa ado<;ao das dietas ocidentais, da poluh;ao
ambiental e dos modos de pensamento. Como a Melanina age como uma antena au
urn aparelho receptor de alta precisao, ela ira ressoar com harmonia qualquer
ocorrencia em nossa meio ambiente. Portanto, se voce se cercar de for<;as negativas
(na sua familia, local de trabalho, vida social, ou a comida ruim que voce eonsome),
estas van alterar psico16gica e neuralogicamente aquilo que age para preservar a
sua Melanina. 20

o artigo de onde se tirou a cita~ao acima discute 0 papel da melanina na
transmissao de mensagens a partir de fontes profundas, especialmente as de

freqiiencias de baixo profundo. De maneira semelhante, Owens Moore propos

este estranho programa antiquado de pesquisa cultural melaninista:

Hoje 0 tambor e usado em todas as formas de musica negra. A musica rap, em
especial, e urn fenomeno africano que merece ser pesquisado. Fazer musica a partir
de batidas nao e uma tarefa facil e requer urn funcionamento avan<;ado do cerebra.
Mover-se ritmicamente, ficar dentro do eompasso, pensar, eriar e lembrar-se das
palavras e uma habilidade alcan<;ada por muito poueos fora da comunidade negra.
As estruturas subcorticais do cerebra nos ganglios basais que sao responsaveis
pelo movimento e pela intercomunica<;ao entre os dois hemisferios devem operar

20. G Peart. "More Than the Colour of My Skin", Science Focus, The Alanll, 9 (novembro 1994),
p. 25.
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num nivel superior do cerebro, funcionando de modo a produzir uma forma musical
como 0 rap. Estudos com base no eletroencefalograma poderiam Ser feitos para
medir a atividade cerebral dos rappers habeis versus os inabeis. 21

Tendo em mente estas tristes propostas, podemos novamente abordar 0

circuito eletrico planetario da cultura vernacular negra atraves da apropriada figura
de R. Kelly. Esse crooner com sua cabe~a raspada tambem precisa ser lembrado
por ter construido sua carreira na intersec~ao das culturas jovens emergentes,
baseadas em esportes e computa~ao, e aquelas ainda baseadas em musica e dan~a

em terrnos residuais. Nesse cruzamento, Kelly celebrou a eloqiiencia do corpo
negro com a sua can~ao "Your Body's Calling" [0 Seu Corpo Esta Chamando]. A
sua afirma~ao caracteristica dos poderes comunicativos do corpo singular deveria
servir como lembrete de que a carne preta EXPRESSIVA pode ser dada a falar
em diversas linguas. A profecia Rasta de Bob Marley de que vai haver guerra ate
que a cor da pele nao tenha maior significado do que a cor dos olhos tamb"m salta
a mente mais uma vez aqui, e nao apenas porque 0 seu reconhecido humanismo
anti-colonial continua a fazer novos adeptos entre pessoas de todas as partes do
globo. Podemos nos perguntar se 0 idioma declinante da escatologia jamaicana
apoiada por Bob era ate certo ponto menos fisica em terrnos dinamicos do que a
cultura privatizada do esporte-utilidade, cujo melhor porta-voz e R. Kelly. Ao
contrario do corpo integro preferido pelas bizarras mulheres desonradas e pelos
saudaveis homens atletas que parecem do mesmo modo ter servido de inspira~ao

a Kelly, a frase poderosa de Bob poe 0 corpo contra si mesmo ao perseguir 0

projeto de extirpar a supremacia branca de sua racionalidade. Para ele, 0 corpo
negro nao era nem salutar, nem integro. Ele nao poderia falar com uma voz. Olhos
e pele, componentes do corpo com potencial comunicativo equivalente na era
anterior as tatuagens obrigat6rias, transmitiam mensagens opostas sobre as verdades
materiais da ra~a e da sua significa~ao social. Como se percebeu, esse controvertido
processo de significa~ao era a questao principal.

o impulso biopolitico para apresentar 0 corpo como um simbolo de
solidariedade e comum a uma extensao bem maior de pensamento politico negro
do que estes exemplos ardilosos sugerem. Ele vincula 0 ocultismo absoluto daqueles
que acreditam na melanina como a garantia da superioridade negra aos escritos de
teor biol6gico menos 6bvio de autores mais respeitaveis em terrnos academicos,

21. Moore, The Science afMelanin, p. 124.
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que poderiam mesmo se opor a algumas das posi~6es politicas adotadas no ponto
de confluencia da ciencia racial do seculo XVIII e do nacionalismo milenarista
americocentrista. a corpo e sua semiose vieram para abrigar uma batalha majestosa
na qual esses interesses distintos lutam pelo prazer de anexar os poderes
comunicativos especiais do soma aos seus concorrentes regimes de representa~ao.

Ha ainda uma outra moda mais mfstica de teorias de particularidade racial
centrada na ideia de atributos comuns codificados na carne preta. Somos
freqiientemente concitados a descobrir esses c6digos assumindo 0 que uma moda
difundida a partir da revista Image (imbuindo 0 homem de cor de poder) descreveu
como "a jornada interior" em uma serie de fotos que apresentam uma sele~ao de
vestimentas masculinas refinadas modeladas em urn ambiente africano simulado.
Algumas paginas depois, 0 significado total dessa implosao tomou-se explicito numa
imagem que havia sido reproduzida tambem na capa da revista (ver i1ustra~ao I).
A poesia e a fotografia de Michael Gunn deixaram claras as dimens6es desta
constru~ao de poder interior. Era patri6tico, religioso, masculo, e exclusivamente
voltado para 0 passado. Perrnite, entretanto, percep~6es reais da condi~ao cultural
da America negra no perfodo que vai da agressao policial a Rodney King aMarcha
de urn Milhao de Homens da Na~ao do Isla. As palavras de Gunn ressoam muito
forte num desses perfodos da cultura polftica afro-americano quando a integridade
da "ra~a" como urn todo era entao definida em termos exclusivos como a
integridade de seus conterraneos homens. a seu status inferior era identificado
como 0 resultado do modo de masculinidade especffico da ra~a que havia sido
prejudicado pelas opera~6es da supremacia branca ao longo da escravidao e desde
entao. Uma vez mais, a masculinidade negra tornou-se 0 foco das atividades
reforrnadoras e compensat6rias que se fundavarn sobre a capacidade da ra~a de
agir em busca de seus interesses mais abrangentes e pr6prios dela. Isto envolvia
urn projeto politico que era entendido em Iinhas nacionalistas e que, portanto,
dependia ainda mais crucialmente do poder revolucionano da na~ao minoritana
para reproduzir a si mesma em formas viris apropriadas. A masculinidade era
tanto 0 catalisador necessario quanta 0 resultado premiado daquele processo
reprodutivo.
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A representacao vigorosa de Michael Gunn sabre as formas de
sofrimento dos afro-americanos foi capa de Image.

A virilidade dos afro-americanos tinha de ser renovada e emendada para
que 0 seu destino politico progredisse.

Vma esmerada literatura de auto-ajuda, auto-analise e auto-estima cresceu
em tomo da ideia de que na medida em que a masculinidade expie suas faltas e
assim se redima, ela pode transformar a condi<;ao sofrida daqueles que passaram
por procedimentos de castra<;ao simb6lica que lhes negam acesso aos beneffcios
pessoais e politicos de uma autentica condi<;ao masculina. Na ausencia desta
interven<;ao, muito tempo depois que a escravidao e a segrega<;ao tivessem sido
desmanteladas, os homens negros estariam fadados a continuar como meros garotos
num mundo dominado e manipulado pela fratriarquia de homens de verdade cujo
status superior e transmitido por sua brancura em comum. Presa em meio as
tragicas sombras lan<;adas por her6is mortos e maiores que a vida, extraidos estes
mais provavelmente dos mundos do esporte e do entretenimento do que da arena
da politica oficial, a crise da vida negra foi apreendida de modo plausivel e
persistente, mas erroneamente, como uma crise de masculinidade negra. De urn
lado havia as figuras desgra<;adas de homens, porem peculiarmente her6icas, como

309



ENTRE CAMPOS •• Na~iies. Culturas e 0 Fasdnio da Ra~a

O. J. Simpson, Tupac Shakur, e 0 prefeito Marion Barry, enquanto de outro a
demanda bern intencionada por modelos de papeis positivos era entao acenada.
Apelos em defesa da educa~ao segregada por genero e da reinstitucionaliza~aoda
familia centrada na figura do pai podiam ser ouvidos em meio a urn novo discurso
fraternal sobre as patologias multiplas da vida social matrifocal. Pode-se apreender
a imagem de Gunn atraves destas linhas:

Meu pais e teu
Isto e0 que me fizeram 400 anos.
Sou 0 homem que voce trouxe para ca afon~a.

Sou 0 homem que cultivou os sellS campos.
Sou 0 homem que lutou em guerras nao criadas por mim.
Sou 0 homem que limpou banheiros que nem poderia usar.
Observe que ell nao profano a bandeira
Ell a levanto, tentando me agarrar aideia do "Sonho Americana"
Mas as marcas de meu corpo sao a prova de minha existencia aqui. 22

I:' No mesmo perfodo, uma versao mais sofisticada de alguns destes temas
surgiu em meio it outra polida polemica neonacionalista, como uma contribui~ao da
respeitada poeta e academica Elizabeth Alexander ao catalogo de uma exposi~ao

intitulada "Homem Negro: Representa~6es da Masculinidade na Arte
Contemporanea Americana", realizada inicialmente no Museu Whitney de New
York." Numa extraordinaria convergencia com as preocupa~6es melaninistas,
ela elegeu como tema central da sua polemica contra os "discursos anti
essencialistas, p6s-identidade", a ideia de que os negros americanos compartilham
uma mem6ria social comum e corporificada. Ao comentar os casos de Rodney
King, Emmett Till e Frederick Douglass, nos termos da abordagem estabelecida
pela eminente cr(tica liter:iria Hortense Spillers, Alexander identificou urn "texto
carregado na came", composto de mem6rias "ancestrais" de terror. A potencia
simb6lica tradicional do mero sangue era entao reconhecida como insuficiente. De

22. Image, voL 1, no. 3 (Janeiro 1995). A imagem recebeu a legenda de "0 Pre~o do Sonho", seodo
posta it venda no formato de urn cartaz pelo fotografo e poeta Michael Guon, 12311 Chandler
Blvd., Suite 31, North Hollywood, CA 91607.

23. Elizabeth Alexander, '''Can You Be Black and Look as This?': Reading the Rodney King Video",
in Black Male Representations of Masculinity in Contemporal)' American Art, arg. Thelma
Golden (Whitney Museum, 1994). Reproduzido tambem em Public Culture, vol. 7, no. 4
(1994).
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certo modo, este "texto" escondido dotava a carne preta de habilidades cognitivas
especiais. Ele fixava os limites da coletividade racial como urn todo, permitindo
com que Alexander, que se declarava abertamente contraria a enveredar pelas
"redu~5es biol6gicas da 'ra~a' e pelos freios artificiosos da 'cultura', passasse a
"falar sobre 0 'meu povo'''. Naquele momento, as pessoas constituiam urn sujeito
politico e hist6rico inteiramente indiferenciado que poderia ser despertado de seu
estado rotineiro de anestesia ao assistir 0 video de 81 segundos de George Holliday
com cenas do espancamento de Rodney King. A rea~ao das pessoas nao era 0

resultado de uma justa ira moral, politica, ou civica diante dessa injusti~a ja tao
familiar, mas resultava em vez disso da mem6ria racial compartilhada.

Alexander nao teve a oportunidade de discutir 0 corpo do falecido Eazy E,
mas este nos permite mais uma exposi~ao controvertida do cenmo sombrio deste
escuro continente. Assim como ocorreu com as mais recentes lamenta~5es

desencadeadas pela perda daquelas figuras imortais, Biggie e Tupac, 0 inc6modo
trabalho de rememorar Eric Wright, 0 criador do gangsta rap, oferece urn dado
adicional interessante a procissao de her6is respeitaveis, apresentada porAlexander.
Nao sei quantas vezes Eric assistiu aquele video hist6rico, mas a melanina e a
mem6ria de ra~a em suas celulas gangsta nao 0 impediram de apoiar as declara~5es

do policial Theodore J. Briseno - urn dos agressores de Rodney King. Ao contnirio
dos melaninistas, Alexander nao explora a questao de como essa mem6ria comum
pode ser esquecida, au que mecanismos sociais relacionam-se com a sua repressao

ou apagamento.
Ap6s folhear a edi~ao de junho de 1995 de The Source que homenageou a

vida de Eazy e suas contribui~5es a cultura negra vernacular, deparei-me com 0

diffcil problema de como diferenciar 0 trabalho de mem6ria organizado em torno
de sua vida e morte e os processos sociais e culturais examinados por Alexander.
Sera que a "tradi~ao de contar est6rias", motivo nitido de orgulho para ela, nao
poderia ser aperfei~oadade modo a incluir a complexa narrativa de Eazy a respeito
do individualismo, da indiferen~a e da autodestrui~ao, bern como a controversia
resultante sobre os significados contemporaneos e futuros da negritude que eram
nela sinalizados? A narrativa da vida de Eazy e as formas de antifona que esta
expressava com urgencia nao seriam mais significativas do que ter em seu centro
o corpo injuriado do homem de trinta e urn anos de idade? A observa~ao de Frank
Williams, de que "nao havia nenhuma dessa merda politicamente correta com 0 N.
W. A., e nem mensagens claras sobre essa coisa de dotar 0 negro de poder,
dominando 0 hip-hop naqueles tempos. Era s6 beber, pegar mulheres e descarregar
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seu revolver em alguns trouxas"" nos dii alguns indicios sobre os problemas de se
enfiar EazylEric num panteao como 0 de Alexander. Num outro eco da perspectiva
melaninista, ela apresentou 0 corpo negro em si mesmo. Etodo urn deposito de
significado, urn condutor de memoria racial que se recusa a ser diferenciado por
classe ou genero, riqueza, ou saude. 0 corpo era a verdade final, especial, derradeira,
absoluta da identidade negra, designada por Alexander de "linha de baixo". Todas
essas problemiiticas divisoes intraraciais evidenciadas desde a morte de Eazy por
AIDS ate a sua celebridade - questoes incomodas como pobreza, politica e poder
- poderiam ser esconjuradas com urn so golpe. A politica racial tomou-se uma
questao de intertextualidade quando a fita de video de Rodney King intersectou-se
com a fita de memoria carregada naquelas celulas pretas." Genero, privilegio,
hierarquia, riqueza e saude; nenhum deles importava mais. 0 corpo cuidarii de
tudo quando a solidariedade e disparada para a a~ao perante a visao daquela carne
triturada do homem negro.

A carne que foi destruida pela doen~a e menos atrativa, porem e mais sinistra
em seu impacto do que a carne marcada pela violencia. Apesar de toda a sua
obvia cumplicidade com a alcovitagem empresarial da cultura negra, pelo menos
The Source fez com que 0 trabalho social de comemora~ao se tornasse complexo
e dificil. Embora a masculinidade e 0 fratemalismo, que eram parte integrante das
vendas que cruzavam as linhas de cor, impedissem em grande parte as suas
pretensoes radicais, a revista usou a morte de Eazy para abrir uma discussao
sobre em que moldes precisos ele deveria ser pranteado e lembrado e que formas
de solidariedade poderiam emergir daquela atividade social. As linhas seguintes
sao algumas das respostas a essas questoes oferecidas por luminares da na~ao

hip-hop:

Guru: Eazy E deveria ser lembrado como urn empreendedor.
Method Man: Sinto que to ruim que ele tenha partido desse jeito, mas pode ser born
se conseguir passar a mensagem para lodos nos de que esta doenr;a pode nos
atingir. H:i urn mantao de irma-os por a£ brincando de roleta russa com sellS pintos.
Masta Ace: Comprei seu primeiro disco alguns meses atn15. Quando 0 escuto agora,
certas linhas tern todo urn novo significado. Quando 0 OU~O dizer, "E sabre foder

24. Frank Williams, "Eazy E: The Life, the Legacy", The Source Uunho 1995), p. 56.
25. Villa visao alternativa sabre 0 significado de Rodney King foi apresentado por Willie D em Fuck

Rodney King (Priority Records, 1992). Eric Lott fez uma defesa vigorosa do disco em "Cornel
West in the Hour of Chaos in Race Matters", Social Text, 40 (1994), pp. 39-50.
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com esta pUla, OU aquela puta..." significa alga totalmente diferente agora...Acho
que voce vera uma tendencia de montes de rappers come~andoa se casar.26

Penso: 0 que 0 Dr. Fanon teria feito dessas estranhas posturas? Ao observa
las atraves da moldura colonial, ele teria detectado nesse confortavel cenario
unanimista, defendido por criticos como Alexander, uma fantasia de grupos mais
privilegiados, de uma elite culpada e de algum modo aparentada com aquela que se
produziu em palcos coloniais na forma de uma pequena burguesia nativa? Sera
que e!e porventura teria percebido que a unidade racializada tao desejada era
apenas perceptive! e plausivel vista 11 distancia? Como um praticante da medicina,
e provavel que ele fosse sensivel 11 mudan~a de escala que se evidencia na
substitui~ao da significa~ao epidermica da diferen~a pelas qualidades da
diferencia~ao projetadas pela nanopolitica sobre as proprias celulas.

A epigrafe de Alexander foi tirada do trabalho de Saul Schanberg, um
pesquisador de medicina da Duke University que fora citado na revista Natural

Health. Esta cita~ao transmite com perfei~ao 0 impulso nivelador de Alexander
ao afirmar que "a memoria reside em lugar algum e em cada celula". Infelizmente,
seu contelido nao foi esclarecido no trabalho de Alexander. Pode-se presumir que
Schanberg tenha querido dizer que a memoria era compartilhada por cada celula
em um unico corpo, ao passo que em seu ensaio, Alexander sugere que cada
celula na politica do corpo negro usufrui da mesma faculdade de recorda~ao. Esta
ordenada homologia entre celulas e sujeitos raciais se rompe quando observamos
que as celulas nao sao intercambiaveis, mesmo em um so corpo, e tambem que as
diferen~as entre as celulas tiradas de pessoas diferentes, mesmo aquelas com
fen6tipos semelhantes, podem ser significativas, especialmente na era da AIDS.
Sera possivel que estas pequenas, mas decisivas diferen~as apontem para uma
concep~ao distinta do significado dos fenotipos em rela~ao aos genotipos, e alem
disso para a redundiincia das tipologias raciais do seculo XVIII?

CLASSE E CULPA, 0 OUTRO G THAANG

Ao me deparar com essas tentativas de resolver as crises em torno da
condi~ao de similaridade e solidariedade raciais atraves de apelos ao poder do
corpo, acabei adotando uma atitude mais benevolente em rela~ao 11 irreverencia

26. The Source, 69 Uunho 1995), p. 56.
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subversiva da cultura negra vernacular. Eazy E, Snoop, Willie D, Biggie, Lil'Kim e
seus pares insubordinados adotaram uma postura deliberadamente vulgar e
desordenada que resistia adisciplina e pressionava todo 0 tempo no sentido das
zonas de fronteira onde aquelas teimosas divis6es de regiao, classe, sexo e genero
reafirmam-se e recusam-se a ser traduzidas para registros invariaveis, epictermicos,
celulares ou nanopolfticos. As garotas e os garotos da vizinhan~a nao serao
arregimentados pelo programa de repara~ao racial e ascensao social que tem sido
proposto por pessoas negras em melhor posi~ao, integrantes da burguesia. Em
contraste com 0 essencialismo transcendente das celulas hipersimilares e das
memorias raciais intercambiaveis, a consciencia gangsta celebrada por aqueles
jovens e territorial em extremo. A forma de solidariedade defendida por eles e
espacializada, isto, e claro, caso se reconhe~a solidariedade neste caso. Esses
jovens situam-se nas fronteiras vivenciadas de sua comunidade e sao fieis a elas.
Este programa assume um minimo absoluto em materia de unidade racial a priori.
Ele possibilita a nossa compreensao sobre 0 que a solidariedade acrescenta em um
mundo cao. M C Eiht, ao lado de quem Snoop e Eazy E parecem delicados e
mansos, expressou-se deste modo:

Os filhos da puta estao fazendo sucesso agora, agora mesmo. Todo mundo oeste
mundo de filhos da puta tern a mentalidade de quem nao da a mInima para 0 que as
outros dizem. 0 Nigga [neguinhol vai ganhar 0 seu dinheiro, ele vai viver do jeito
que quiser. Quando chegar esse dia, se urn neguinho precisar mOlTer, esse e 0 dia.
Para a comunidade - sempre me parece que tadas as vezes que urn neguinho chega
a urn cefta nlvel ele precisa voltar para a comunidade e precisa fundar centros
comunitarios etc. Epor isso que ele diz, "Esta bern, arna a comunidade e vou fazer
alguma coisa pelo lugar de onde vim". Eu nao estou marta. filho da puta. Eisso que
eu sou. Quando estava nesta vizinhan<;a filha da puta. eu me dava bern com os
neguinhos. Neguinho nao pas nenhum dinheiro no meu balsa. as neguinhos nao
me davam drogas. Os neguinhos nao faziam merda nenhuma par mim a naa ser dizer,
"ele egente nossa". Portanto. para a minha comunidade vau fazer a musica que
meus neguinhos gostam. mas nao vau me instalar aqui e construir urn centro infantil
para mim aqui e canstruir aquele outro hi, porque ista euma besteira de merda. Estau
nesta merda par mim... Naa sou nenhum polftico filho da puta. Naa estou falando
sabre essa merda de parar a violencia. Nao estou falando sobre 0 movimento negro
parque aquela merda naa vai continuar na vizinhan<;a. Nenhum filho da puta vai
chegar com tortas de sonhas e se postar na minha esquina. 27

27. "Gansta Rap Summit 'Reality Check·... The Source, 57 (junho 1994). p. 72.
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Neste ponto 0 individualismo do individuo pobre, em seu estilo centrado no
gueto, parece ter deITotado 0 bioessencialismo conveniente da elite. Voce escolhe

ser um gangsta e voce pode desistir desta filia~ao a qualquer momento. Eith
revela com clareza as conseqiiencias desta mudan~a de orienta~ao quando
ridiculariza as vozes negras que se levantaram contra 0 gangsta rap, expressando
se nestes termos: "Eles com as suas bundas de cor empinadas - nem chamo eles
de negros, para mim eles nao sao neguinhos".28

Outras divis6es igualmente profundas tem sido reveladas em amargos
conflitos intra-raciais que emergem do discurso vernacular sobre 0 sexo. 0 corpo
tambem esta presente aqui. Mas, uma vez mais, ele nao se apresenta por inteiro,
como um veiculo organico para alguma memoria racial em comum. Assim como 0

cao e a cadela cujos vinculos niilistas Biggie celebrou com grande enfase, 0 gangsta
se move por instinto - uma forma de memoria nao suscetivel a regulamenta~ao.

Voce talvez se lembre que Snoop lamenta 0 fato de que ele nao pode evitar COITer
atras do gato. A natureza nao e a amiga, a guia, ou a aliada que parece ser no
discurso dos pseudocientistas. Euma maldi~ao, oUlra senten~a suspensa em termos
indefinidos. Assim como foi na can~ao de Marley, 0 corpo e fragmentado, dividido
em zonas. As areas distintas precisam ser trabalhadas de modos diferentes. Indo
bem alem da inocente distin~ao entre olhos e pele feita por Bob, 0 gangsta aprecia
partes especificas do corpo. As zonas selecionadas sao afirmadas e celebradas
porque 0 espa~o sobre 0 qual 0 poder pode se exercitar esta sempre a encolher e
porque elas estao mais proximas das disfar~adas dimens6es animais de vitalidade
do que do corpo purificado, automatico, favorecido pelos melaninislas e mercadores
da memoria.

Aqui nos vemos obrigados a considerar 0 modo como 0 Atlantico negro
respondeu aos apelos que 0 Blackslreel e outros enalteceram como um "booti
call" [convite para 0 prazer sexual]. A reavalia~ao do bootifbuttlbatty [prazer
sexual, bunda, insano] e outro elemento do mesmo esfor~o desesperado em centrar
a particularidade negra no corpo. Mas nao e apenas uma reafirma~ao do tradicional
hedonismo articulado em atos previos e rudes de resgate do corpo negro dos mundos
tumultuados do trabalho e do labor, ou a sua celebra~ao como um locus de
resistencia, prazer e desejo. Trata-se de algo mais potente que reordena a hierarquia

28. Ibid.. p. 70.
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das zonas e 6rgaos do corpo em um padrao que se move decisivamente para alem
das antigas oscila~6es entre sexo e violencia, consideradas por James Baldwin
como recheios altemados para a concha da expressao cultural negra. bell hooks e
Carolyn Cooper observaram que 0 culto vernacular da bunda revaloriza os corpos
abjetos das mulheres negras em diferentes locais; porem, 0 saber tradicional sobre
a bunda tem ainda outro significado. 0 aspecto autoritario dos movimentos
nacionalistas que discutimos anteriormente requer 0 nosso reconhecimento das
suas tentativas 6bvias de lidar e conter as possibilidades disruptivas que emanam
do desejo homoer6tico, introjetado ou nao. A penetra~ao anal que e ao mesmo
tempo afirmada e rejeitada em injun~6es do hip-hop, como aquela de "agarrar os
seus tornozelos, benzinho" nao tem um unico significado fixo ou etemo. Ela adquire
um sortimento de acentos distintos em cenarios discursivos especfficos. Foram,
afinal de contas, os fundamentalistas que transformaram 0 desvio da heterosse
xualidade compuls6ria em uma trai~ao da autenticidade racial. DJ Shabba Ranks,
cujas declara~6es na area de moralidade sexual foram alem da homofobia para
chegar a uma dimensao mais complicada de ambivalencia, mostra como os tabus
que regulam a pratica sexual acabaram por determinar os limites da coletividade
racial: "Nao me importo com 0 que eles querem falar a meu respeito, desde que
ninguem possa dizer que ando chupando uma xoxota ou fodendo ummaluco".29 A
referencia it cicatriz/arvore chokeberry pode ser feita mais uma vez aqui para
salientar a mutabilidade e multiacentua~ao do corpo negro.

Neste vernaculo, a negritude nao tem sido escrita no interior ou mesmo
sobre 0 corpo, pois 0 corpo nao e estavel, ou ainda duradouro demais para permitir
aquele ate de inscri~ao. 0 que conta nao e 0 que 0 corpo e ou carrega dentro de si,
mas em vez disso 0 que 0 corpo faz em sua rela~ao imediata com outros corpos.
Uma dualidade mente-corpo nao esta sendo reinstalada de forma camuflada atraves
de apelos it mem6ria, a qual pode ser presidida por uma elite "colonial" cuipada e
privilegiada. A negritude emerge como mais comportamental; ousaria eu dizer
cultural? Ela pode ser anunciada por babitos sexuais indicativos e outros gestos
corporais. Em algumas circunstilncias, a negritude pode mesmo ser adquirida em
simples processos economicos. A identidade como similitude e solidariedade nao
esta de fato sendo essencializada aqui. Pode-se adquirir produtos que emprestam
uma uniformidade eloqiiente ao corpo mudo em bases temporarias e casuais. Nao

29. Rob Kenner, '''Top Rankin"', Vibe (outubro 1994), p. 76.
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se trata afinal de contas de uma jomada interior, mas de um passeio ate 0 shopping
center, realizado de preferencia com a ostenta9ao apropriada do transporte
particular.

o estilo e a moda oferecem algo no mesmo formato da solidariedade
medinica conferida pelo uniforme do homem burgues, 0 que alcan9a uma magica
racial diferente em termos da Na9ao do Isla. Em ambos os casos, nao se considera
o corpo sem roupas como suficiente para conferir autenticidade ou identidade. As
vestimentas, artigos, coisas e mercadorias oferecem 0 bilhete unico de ingresso
para as solidariedades estilosas, as quais sao poderosas a ponto de fomentar as
formas ineditas da nacionalidade encontradas em coletividades como Na9ao
Gangsta, Na9ao Hip Hop, e, e claro, a Na9ao do Isla. Nao se trata de niilismo, pois
M uma axiologia aqui - a axiologia do mercado. E 0 bastante, portanto, para a
diferen9a cultural. Carl Williams, desenhista de roupas afro-americanas, que vende
seus desenhos com a grife Karl Kani, a qual foi tatuada na parte superior de seu
bra90, nos diz que "a aparencia etudo", e ele deve ser um bom conhecedor disso.
Suas roupas e acess6rios respondem sim ao seu nome.30

No interior das comunidades negras, velhas certezas sobre os limites fixos
da identidade racial perderam seu poder de convencimento, ou mesmo de imprimir
sentido as divisiies extremas produzidas pela desindustrializa9ao. Procura-se uma
seguran9a ontol6gica, capaz de responder ao sentido ja bastante reduzido de valor
da vida negra, nos poderes naturalizantes do corpo: vestido ou desnudo, fragmentado
ou integro. Os velhos temas compensat6rios que respondiam a condi9ao de ausencia
de poder entre os negros - sexo e genero - tem sido transformados com a ascensao
da nanopolftica centrada no corpo. 0 estranho programa de jogo e recrea9ao sexual,
celebrado por artistas como Usher e R. Kelly, surge como uma alternativa para a
solidariedade mecanica de "ra9a", seja ele articulado por meio da austeridade da
na9ao e seus substitutos, ou pela fantasia de hipersimilaridade masculina projetada
atraves da cultura de excelencia esportiva negra e do heroismo aqui cultivado
pelos homens e mulheres de marketing.

o sexo e mais desordenado e instavel do que as imagens convencionais da
vitalidade negra que se tomaram cumplices do cerne da supremacia branca. 0
caso ja mencionado de Shabba revela com precisao como 0 sexo tem de ser treinado,
domesticado, entretido, e tecnologizado em canais apropriados com vistas ao

30. Scott Poulson-Bryant, "Karl Kani - Design of the Times", Vibe (outubro 1994), pp. 59-63.
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estabelecimento da familia e, por conseguinte, da na~ao. a corpo emerge num
duplo papel de atar e objeto controvertido. Ele tern sido reivindicado por varios
regimes de representa~ao e de desejo que criam formas distintas de identifica~ao

e introduzem possibilidades polfticas diferentes e abrangentes que nao estao tao
bern arrumadas a ponto de serem mutuamente exclusivas. A moda se esparrama
nO culto do esporte, enveredando pelos sonhos da superioridade negra programada
em termos quimicos. as artigos de vestimenta sao traficados entre 0 publico, 0

mundo dos cruzamentos e suas veladas contrapartidas negras. as discursos que
codificam, materializam e fazem trocadilhos com a came preta trazem a promessa
de poder, mas podem logo reverter para urn simples tipo racista, especialmente
quando a fisicalidade excessiva bane as capacidades cognitivas, e a sexualidade
libertina e tambem excessiva supostamente nos define por fora da sintaxe oficial
de genero. Estes perigos nao se restringem ao efeito que possam ter sobre os
espectadores brancos, mas podem tambem ser sentidos quando os negros come~am
a viver, nao com esses riscos, mas atraves deles e das formas duvidosas de se
ganhar poder oferecidas por eles.

Precisamos acompanhar as sinaliza~oes do multiculturalismo empresarial e
fazer com que a interface entre 0 esporte, a musica, 0 video e a venda da cultura
negra se tome acessivel a publicos cada vez maiores, muito distanciados dos locais
em que aquelas culturas foram de inkio engendradas. Sao freqiientemente, embora
nem sempre, publicos cujo entusiasmo pelos frutos da alteridade e pelo glamour
da diferen~a, sobretudo quando isso e oferecido numa forma de genero apropriada,
pode nao ter correspondencia em nenhum sentimento equivalente de arrebatamento
pelas pessoas que produziram de inkio essa cultura. A mesma obsessao com a
atividade masculina, 0 poder e a vitalidade que aparece como uma resolu~ao

imaginaria da crise de solidariedade negra, no momenta em que a comunidade
politica se reduz it dimensao de uma quadra de basquete, tambem se encontra bern
no centro de comercializa~ao de culturas negras, estilos e criatividade voltada em
termos simultaneos para uma audiencia "cruzada" e para outra interna. Revistas
como Vibe e The Source, em alguns casos contando com proeminentes
comentaristas negros, tern estado na linha de frente desta opera~ao de cruzamento.
Vma olhada nas paginas da Vibe na Internet deixara claro que estas nao sao
questoes provincianas. A negritude imaginaria esta sendo projetada para fora, sem
rosto definido, como uma forma para se orquestrar urn mercado global de verdade
em materia de produtos de lazer e como a pe~a central de uma nova versao
empresarial e sem rodeios da cultura jovem, centrada na visualidade, kones e
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imagens, e nao mais na musica e seus rituais antiquados. Buscar refugio nas certezas
da incorpora~ao essencial negra nao permite lidar com as conseqiiencias
cataclismicas desta mudan~a. A multicultura empresarial esta remodelando 0 corpo
negro. Temos testemunhado uma serie de lutas em tome do significado daquele
corpo, que emerge de modo intermitente como um significante de prestigio,
autonomia, transgressao e poder numa economia supranacional de simbolos, a
qual nao se reduz a logica antiquada do poder de supremacia branca.

Ao se defrontar com aquela luta, com a desindustrializa~ao e com a
prolifera~ao das divis5es intracomunais baseadas na riqueza e no dinheiro, na
sexualidade e no genero, aelite negra pode achar oportuno cair de novo nas narrativas
excepcionais e nas identidades essenciais. Ela pode mesmo reconstrui-las com
base numa variedade de linguagens politicas: melanina, memoria, nacionalidade
autoritaria e afrocentrismo, ou alguma combina~ao entre todas elas. Compreendo
essas respostas, mas eu me pergunto ate que ponto elas nao tem a ver com um
grupo privilegiado que mistifica 0 seu proprio distanciamento crescente das vidas
da maioria das pessoas negras, e cujas prioridades, habitos e gostos nao podem
mais ser considerados como indicadores, que se auto-legitimam, da integridade
racial. 0 corpo tem sido usado para restaurar aquela integridade em declinio de
maneiras que ab-rogam a responsabilidade historica dos intelectuais (nao
academicos) em fazer com que ele comunique as verdades preciosas, frageis e
contingentes da socialidade negra. Diante dos biopoderes renascidos, sera possivel
articular uma compreensao altemativa, pos-antropologica de cultura que tenha
qualquer coisa parecida com aquele mesmo poder de explica~ao?

PARA LEMBRAR

As teorias sobre cultura estao implicadas no mundo dividido que elas se
esfor~am em explicar. Ha muitas zonas bem fortificadas em demasia em deferencia
as reivindica~5es autoritarias que as origens podem fazer, onde a pureza e estimada
e a mistura e a mutabilidade provocam medo e falta de confian~a. Mas tambem Ita
momentos preciosos em que a preocupa~ao com os mecanismos de transmissao
cultural e tradu~ao deve se tornar uma prioridade, e em que a anti-disciplina
promiscua associada com uma dinamica cultural complexa reescreve as regras da
crftica e de avalia~ao em codigos novos e empaticamente pos-antropologicos. Estes
perfodos levam a aten~ao para longe da questao das origens e em dire~ao aos
vetores da cultura viajante modema. Eles fazem aparecer 0 problema da rotina e
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da translocagao irreverente da cultura. Isto e incompativel com os desejos arcanos
de colecionadores de borboletas que preferem suas culturas integras e gostam que
as diferengas entre elas permanegam absolutas. Embora 0 seu apetite ocasional
pela liberagao nacional e outros esquemas de conservagao etnica por vezes sirvam
de disfarce, eles sao conservadores no sentido mais precise e tecnico do termo. 3I

A sua influencia crescente decerto nao oferece protegao contra 0 poder ressurgente
do pensamento raciol6gico, poder este que tern contado com a sua cumplicidade
freqiiente e encoberta. Epor essa unica razao que seus argumentos precisam ser
respondidos de urn modo afirmativo cosmopolita que nao faz nenhuma concessao
a primordializagao ou a reificagao da cultura.

Eclaro, os perigos da globalizagao desencadearam algumas versoes potentes
de absolutismo nacional e etnico.32 Elas tern se tornado bern mais desesperadas e
volateis devido ao poder destrutivo de processos que nivelam as variagoes culturais
e lingiiisticas, tomando-as formagoes mais brandas e homogeneas, e nas quais os
elementos do consumismo podem se implantar. A fantasia da particularidade
blindada trazida por essas versoes se expande a partir de seus pontos de partida no
mundo superdesenvolvido. Esta fantasia vincula a raciologia racional nao apenas a
xenofobia e ao nativismo, mas tambem as novas hostilidades e ansiedades
condicionadas pelas formas de risco que se formaram em tempos mais recentes.
Precisamos reconhecer 0 encanto especial langado pelo glamour da pureza e
identificar as variedades de medo e 6dio que tern se dirigido nem tanto ao estranho
e ao diferente, mas, com uma nova intensidade, aqueles cuja diferenga ou estranheza
conseguem sempre evitar sua captura pelas categorias sociais e politicas disponiveis
e capazes de dar urn sentido a isso.

As tribunas antropol6gicas desses conservadorismos complacentes e
etnocentricos apresentam-se bern equipadas com alibis culturalistas em favor da
recusa de preocupagoes politicas. Quero falar contra elas a partir de uma posigao
onde ainda e mais dificil tolerar 0 velho jogo da autenticidade cultural, sendo os
componentes profanos que compoem a pessoa irremediavelmente diversos. Nao
ha pureza por aqui; ha sim uma enorme desconfianga em relagao ao ansioso desejo
de pureza, visto como pouco mais do que uma fonte dubia da legitimidade politica
mais mesquinha.

31. Pnina Werbner e Tariq Modaod, orgs., Debating Cultural Hybridity (Zed Books, 1997).
32. Medecins sans Frontieres, World in Crisis: The Politics afSurvival at the End a/the 20th Century

(Routledge, 1997).
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Ha quase trinta anos, tenho sido tornado por uma obsessao apaixonada em
ouvir musica, grande parte dela produzida em regioes do planeta bern longe do
canto em que habito. As fontes longfnquas da musica nao foram parte do prazer
que ela me proporcionou. Viessem elas para Londres de Cali ou Calif6rnia,
Trenchtown ou Malaco, Mississippi, esses sons tinham de viajar. a seu tratico
interno constituiu uma intricada rede circulat6ria que se sobrepunha, sem ser
dominada, aos sistemas distributivos do comercio apressado e indiferente que se
faz as claras. Em resposta a acusa~ao de consumismo trivial, eu diria que se
aquela teia meio escondida fosse lembrada e reconstrufda, ela poderia muito bern
complicar 0 nosso senso hist6rico do capitalismo de Guerra Fria com suas industrias
culturais, e a dissidencia que estas ultimas formam e disseminam de urn modo
involuntario. Minha experiencia com estes objetos e parte da minha vivencia atraves
da mercadoriza~ao final de uma extraordinaria criatividade cultural nascida das
popula~oes escravas do Novo Mundo. Vi quando suas imagina~oes oposicionfsticas
foram inicialmente colonizadas, e depois subjugadas pelos valores niveladores do
mercado que foi uma vez estimulado pelo comercio de seres humanos vivos, embora
nao 0 seja mais. Quaisquer contra-valores tardios sao vistos hoje como urn auxiliar
pseudotransgressor do neg6cio oficial de vendas de artigos os mais diversos: sapatos,
roupas, perfume, bebidas adocicadas. Num certo sentido, as culturas vernaculares
negras de fins do seculo XX foram uma especie de matraca da morte de urn
contra-poder dissidente que se enraizara na modernidade marginal da escravidao
racial nao fazia tanto tempo, e da qual ele havia se retirado com notavel rapidez.
Como por encanto, os discos de pilistico enfiados em inv6lucros coloridos - "os
discos LP" - proporcionaram vetores improvaveis e inesperados para uma
incansavel sensibilidade viajante. Eles se tornaram parte do engendramento da
cultura externa a na~ao, e a sua hist6ria suscita reflexoes sobre 0 papel das
tecnologias comunicativas para aumentar e mediar formas de solidariedade social
e polftica para alem das comunidades imaginadas, concretizadas por meio das
atua~oes quase magicas da impressao e da cartografia.

E conveniente lembrar aquele mundo de sons agora que ele quase ja nao
existe mais - despachado pelas for~as de uma desenfreada iconiza~ao. a legado
auricular dos escravos para 0 futuro tambem se fez notar pela sua interessante
rela~ao dissonante com os processos de sua pr6pria mercadoriza~ao. Esta rela~ao

pode ser definida por meio de urn padrao de conflito que revela muito sobre a
incapacidade do capitalismo para reconfigurar 0 mundo instantaneamente de acordo
com 0 ritmo de seus pr6prios apetites insaciaveis. Mesmo nas formas fixas e
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congeladas demandadas pela industrializa~ao da cultura, a musica dissidente e
transcendente foi produzida e despachada de urn modo radicalmente inacabado. A
sua abertura antecipou 0 envolvimento de audiencias remotas. Estas ultimas eram
habeis em fazer urn acniscimo a mais, porem essencial em termos criativos ao uso
social, preferivelmente ao consumo privatizado da cultura que poderia ser objetivado
apenas em parte. Dois aspectos antagonicos da vida social desses objetos
especfficos tomaram-se entrela~ados. A vida cultural do som gravado nao se reduzia
as simples rela~6es economicas nas quais ela se emaranhava. De fato, toda uma
tradi~ao formou-se em torno da ideia de que esta musica tinha urn valor que
transcendia 0 dinheiro, para alem dos lueros trazidos por ela para aqueles que a
vendiam sem atentar para os seus atributos eticos, pensando, por engano, que eles
a detinham por inteiro.

A medida que este periodo hist6rico aproxima-se de seu final, e quando
mesmo os seus melhores aspectos residuais acabam na armadilha da cultura da
simula~ao e da iconiza~ao que causa urn impacto corrosivo sobre a mem6ria, 0

tempo e 0 lugar, tenho plena consciencia de ter sido moldado por urn movimento
translocal e transcultural, construido numa escala planetaria "p6s-Bandung" que
se revelou pelo movimento dessas mercadorias sobrecarregadas. Chamo-as de
"sobrecarregadas" para enfatizar 0 suplemento hist6rico que elas carregam a mais,
seja em termos de seu uso, seja em termos de seus valores de troca. Para os filhos
dos colonos p6s-coloniais, uma cultura negra ut6pica que havia viajado do oeste
para 0 leste, e do suI para 0 norte sustentava as verdades de uma hist6ria de
migra,ao que estava emocional e politicamente bern a mao, mas nem sempre era
mencionada. Sera que talvez, assim como a escravidao, ela encerrasse urn trauma
que resistia a ser colocado na fala e na escrita? Essa cultura criou necessariamente
uma nova midia comunicativa, empregou novos vetores, e entranhou novos
hospedeiros.

Alertado para a rela,ao especffica que esta subcultura havia estabelecido
entre a arte e 0 artefato, acumulei pilhas de discos de vinil e mergulhei nas cenas
efemeras e desconceituadas que os cercavam. Eu poderia e provavelmente deveria
ter parado no momenta em que 0 papelao impresso e ilustrado que embrulhava a
musica tornou-se quase tao interessante para mim quanta os sons inscritos na
superficie sulcada do plastico enfiado dentro da sua capa sedutora. Em vez disso,
fui adiante, avido por compreender a arquitetura completa da forma,ao nao-nacional,
cultural e polftica na qual se inseriam esses produtos em sua integridade, recusando
o seu status oficial de artigos vendaveis e transit6rios. 0 padrao comunicativo,
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mais velho e sobrecarregado de etica, consolidado por eles, nasceu dos espa90s
publicos encobertos do protestantismo negro, adaptando-se dali em diante em
termos sistematicos. Esse padrao tern side gradualmente subjugado por novas
mercadorias, tecnologias e desejos. Esta agora sendo substituido por uma cultura
de simula9ao que transforrna 0 valor da negritude nos neg6cios globalizados da
inforrna9ao, do entretenimento e da telecomunica9ao. A substitui9ao do anal6gico
pelo digital e urn simbolo e sintoma apropriado desses desenvolvimentos. A negritude
vista como abjeta esta a ceder lugar firmemente it negritude como vitalidade,
juventude eterna, e dinamismo imortal. Atualmente, 0 corpo ideal do atleta ou
modele masculino negro fomece uma assinatura-chave onipresente para este
estranho tema. Vma fisicalidade negra exemplar, muda e her6ica, foi arregimentada
com vistas a construir uma versao militarizada e nacionalizada da cultura popular
planetaria na qual 0 mundo do esporte conta mais do que a rela9ao flexivel e
subjacente improvisada em torno da gestalt da can9ao e da dan9a.

o movimento negro transnacional, ao qual eu pertencia, era coreografado
tendo como cortina de fundo a vioH~ncia Iiberat6ria anti-colonial da politica de
Guerra Fria. A solidariedade com aquelas lutas importantes oferecia urn
treinamento obstinado para as sensibilidades p6s-modemas emergentes. Esse
movimento descobriu uma ponte entre 0 mundo superdesenvolvido e as colOnias.
Ele anunciava as reivindica90es politicas resultantes atraves da linguagem dos
direitos e da justi9a. Mesmo quando nos reasseguravamos que estavamos a Iidar
com os direitos humanos em vez de civis, a tensao em torno desse debito para
com a modemidade era claramente evidente. Os direitos civis derivavam dos
Estados soberanos e do govemo engenhoso, ao passo que os direitos humanos
buscavam sua legitima9ao junto a outras fontes que eram em geral mais de
ordem moral e espiritual. Eram os direitos pelos quais a arte populista e hibrida
de Bob Marley e Peter Tosh nos assegurava que valia a pena lutar. As novas
tecnologias do ser livre negro pegaram os ventos p6s-coloniais e foram assopradas
para la e para ca, encontrando lugares de descanso inesperados, porem ferteis,
distanciados dos territ6rios onde antes existiam fazendas monocultoras. Elas
criaram e comunicaram uma ecologia de pertencimento de teor anti-nacional e
transnacional. Alimentaram urn anti-capitalismo vernacular e, mais importante
ainda, nutriram urn corpo de ideias criticas distintivas com respeito ao Ingar da
"ra9a" em rela9ao ao objetivo da democracia e aos desenvolvimentos da hist6ria
da qual a Africa e os africanos foram excluidos pela lei nao sentimental, lei esta
expressada de forma tao memoravel por Hegel no momenta em que a geografia
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se tornou 0 anfiteatro natural para que 0 drama da Hist6ria fosse representado:
"neste ponto deixamos a Africa para nao menciona-la mais".33

Estas observa~oes tem 0 prop6sito de salientar que as teorias da intercultura
e da multicultura que estao agora a disposi~ao nao contribuem para que alcancemos
metade das est6rias que precisamos levar em considera~ao. Talvez nao venha a
ser motivo de controversia, sugerir que a globaliza~ao precisa de uma periodiza~ao

mais longa e mais cuidadosa do que aquela feita ate 0 momento. Contudo, ela
tambem precisa tornar-se parte de um ajuste de contas com a modernidade numa
escala planetaria em vez de numa escala provinciana, centrada na Europa. Esta
ultima tarefa requer a especifica~ao das modernidades imperiais e coloniais, assim
como modernidades da conquista e da fazenda escravista. A questao da viagem e
com freqtiencia deixada para as margens do povoamento, 0 qual proporciona a
premissa da vida cultural. Torna-se tambem atributo das pessoas marginais:
migrantes e refugiados. Na verdade, a ideia de que a cultura pode viajar encontrou
uma audiencia receptiva em tempos recentes, em particular na classe internacional
dos paises superdesenvolvidos. Esta desterritorializa~ao tem rendido reflexoes,
mas como sempre fica a sugestao de que elas tem sido compradas a pre~os infimos,
e realizadas com facilidade excessiva. A cultura perde as suas qualidades adesivas
e a romantiza~ao do deslocamento e um perigo persistente. Isso pode se combinar
de um modo desastroso com um esquecimento intencional a respeito da for~a

constitutiva e brutal do poder imperial e colonial. A menos que sejamos cuidadosos,
nossas reforrnas do duradouro esquema hegeliano acabarao por amoldar a cultura
as fendas das fortificadas agrega~oes dos Estados-na~ao ordenados em campos,
que forneceram previamente os seus reposit6rios originais.

Ha mais a fazer para que abandonemos as ilusoes que se seguem a uma
compreensao sedentaria de como se faz a cultura.34 Nao precisamos nos satisfazer
com um posta de descanso a beira da estrada, acenado pela ideia de culturas
plurais. Vma teoria de culturas relacionais e de cultura como rela~ao representa
um lugar de descanso bem melhor. Essa possibilidade tem sido impedida nos tempos
presentes pelas invoca~oes banais de hibridismo, nas quais tUdo se torna igual e
continuamente intermisturado, combinado numa impossivel consistencia invariavel.

33. G W. F. Hegel, The Philosophy ofHistory, tradu~ao de J. Sibree (Dover Publications, 1956), p.
99.

34. Clifford, Routes.
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Em oposi~ao aquele sentido imltil de processo cultural, devemos reconhecer e
enfrentar os argumentos eloqiientes que tern sido feitos sobre a impossibilidade de
se escapar do etnocentrismo, e sobre a necessidade de se ficar constrangido a
cultura. Esses argumentos asseveram uma cisao nitida e 16gica entre as liga~5es

etnicas especificas, que sao vistas como inevitaveis e desejaveis, e as for~as viciosas
que se formam sob as bandeiras da "ra~a". Se esses dois fenomenos essencialmente
distintos estao vinculados, ha quem nos diga que isto se da por puro acaso. Vma
longa linhagem de reconhecida autoridade que nos vern desde Levi Strauss e
reivindicada para sustentar esses argumentos que escondem em geral a sua pr6pria
orienta~ao polftica atras de uma sofistica~ao enganosa que caracteriza 0 verdadeiro
especialista em materia de diferen~a. 35 0 desejo por urn cosmopolitismo arraigado
op5e-se a uma rejei~ao trivial e tao-somente polftica do racismo. Declara-se aqui
que 0 mesmo motivo esta na origem das obje~5es de principio as investidas do p6s
modemismo e dos estudos culturais banais.

Em conclusao, quero tratar do pessimismo de Richard Rorty, cuja posi~ao

influente reduziu nossas op~5es a uma escolha tensa entre privilegiar 0 grupo ao
qual pertencemos ou pretender uma "tolerancia impossivel" em rela~ao as praticas
repugnantes de outros a quem nao precisamos justificar nossas cren~as. 36 Nao
seria precise dizer que nao e obrigat6rio pertencer a urn desses grupos singulares
e abrangentes que sempre pode reivindicar uma fidelidade especial e fundamental
para si, liquidando todas as outras pretens5es em disputa. Emais importante observar
que grupos diferentes constituem-se em bases diferentes que correspondem as
varias freqiiencias de tratamento que nos tocam e formam nossas identidades
sempre incompletas em urn campo instavel. Em oposi~ao a urn etnocentrismo
apriorfstico, eu diria que as raciologias e os nacionalismos promovem, e podem
mesmo produzir, certos tipos bern especificos de coletividade, em especial aquelas
que sao hierarquicas, autoritarias, patriarcais e f6bicas em rela~ao a alteridade.
Ficamos fragilizados ao deixar de enfrentar os nacionalismos como urn poder
especifico em termos hist6ricos, 0 qual vincula as patologias dos movimentos racistas
contemporaneos a hist6ria da raciologia europeia e do absolutismo etnico. A referida
recusa de encarar as qualidades especificas dos discursos raciol6gicos, as
solidariedades e os modos de pertencimentos promovidos par eles, e as formas de

35. Clifford Geertz, "The Uses of Diversity", Michigan Quarterly Review (1986).
36. Richard Rorty, Objectivity, Relativism and Truth (Cambridge University Press, 1991).
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parentesco que eles tanto constroem como projetam, compoe 0 problema. Os
"etnocentrismos" moderados e valiosos que, como nos dizem, nao podemos e nao
devemos dispensar, mostram-se em toda parte zelosamente compativeis com as
formas palingeneticas do ultranacionalismo populista que representa 0 ceme mitico
de um generico minima fascista. 37

A contraposi~ao piedosa entre 0 etnocentrismo bom e inevitavel e 0 racismo
lamentavel, porem excepcional, e uma charada vazia favorecida por aqueles que
mistificam e se esquivam das responsabilidades morais e politicas que cabem aos
comentaristas criticos nesta area especialmente dificil. Devemos aceitar que a
cultura pode ser racializada e nacionalizada? As escolhas sao claras. Os grupos
etnicos sao esmagadoramente nacionais e "raciais"? E em que escala a
solidariedade de grupo deve ser praticada e reconhecida: sala de aula, rna,
vizinhan~a, cidade, regiao, estado; parentesco de sangue, parentesco de especie,
parentesco planetario? Mesmo se aceitassemos a forma de pertencimento a um
"etno", de teor unitario e fundamentalista, esbo~ada por Rorty e transformada em
catecismo por seus discipulos menos sofisticados, nao haveria nada a sugerir que
os limites em torno daquela versao de coletividade monadistica devessem
inevitavelmente coincidir com as fronteiras politicas arbitrarias dos grnpos "etnicos"
contemporaneos. Pertencer-juntos pode fazer sentido seja abaixo ou acima daquele
limiar fatal, e a politica, despachada pela raciologia, precisa ser reativada, e nao
liquidada. Esta disputa sobre 0 status da cultura e suas pretensoes sobre os
individuos acarretam mais uma rixa em rela~ao ao modo como a pr6pria politica
deve ser compreendida.

Em oposi~ao a moda que remeteria estes conceitos irmaos - politica e cultura
- para dominios separados e contradit6rios, quero liga-los, ou mais precisamente,
apreciar 0 fato de que eles ja estao ligados em termos inescapaveis, tanto pela
ideia da arte politizada, como pela no~ao de politica do cotidiano, no~ao esta agora
em desuso. A politica ainda e concebida em geral como se ela tambem existisse
exclusivamente dentro dos confins de fronteiras nacionais fechadas que se alinham
com exatitude aqueles das autoridades govemamentais soberanas. Esta icteia ainda
pode se manter firme, mesmo quando a meta oficial do multiculturalismo vem
para for~ar uma certa reconceitualiza~ao na maneira como se compreende 0

pluralismo politico. Nesse caso, a na~ao emerge como urn receptaculo organico

37. Roger Griffin, The Nature ofFascism (Routledge, 1993).
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para varias fonna,oes discretas, impenneaveis, e ao final das contas, incompativeis.
Nos dias de hoje, cada urn e em geral compreendido como urn mercado em si
mesmo por inteiro.

a estranhamento em rela,ao ao Estado-na,ao tern se consolidado atraves
de urn sentimento contemporaneo no qual 0 compromisso com a nacionalidade
como uma comunidade dominante e imbuida de etica ou uma comunidade etnica
tomou-se dificil de manter. As tecnologias polfticas que demandam 0 pertencimento
nacional sao muito diferentes hoje em compara,ao com 0 que eram na era da
cultura industrializada. Contudo, 0 sonho de culturas naturalmente nacionais ainda
esta vivo em meio a uma fantasmagoria de tradi,oes inventadas que nao pennitern
a separa,ao meticulosa entre os nacionalismos cfvicos (bons) e os nacionalismos
etnicos (maus). A ressurgencia do esporte comercial espetacular no cerne do
"setor televisivo de infoentretenimento" e 0 aspecto mais expressivo do seu poder
renovado.

Ingressamos naquilo que e, de acordo com os padroes hegelianos, uma
condi,ao da p6s-Hist6ria, isto e, quando a Africa e seu destino contemporaneo
conseguem emergir como questoes polfticas e morais significativas. As hist6rias
da modernidade imperial que se seguirao a esse ajuste retroativo oferecern uma
altemativa oportuna it centralidade da Europa com as suas no,oes demasiado
inocentes e obstinadamente centradas na fantasia de progresso sem catastrofe.
Numa resposta relutante a essa nova condi,ao, 0 Estado-na,ao ainda tern sido
defendido como a versao menos mim da pratica governamental. Ele e ainda
apresentado como 0 unico arranjo disponivel para organizar a tarefa essencial de
administrar a justi,a e orquestrar projetos de longa dura,ao com rela,ao ao
reconhecimento cultural e it redistribui,ao econ6mica. Em minha opiniao, trata-se
de uma resposta demasiado defensiva, sem imagina,ao e desnecessariamente
pessimista. Ela nao encontra nada de valia na hist6ria que liga 0 comercio modemo
it forma,ao e ao desenvolvimento do pensamento de ra,a, ou na sucessao
extraordinaria de movimentos translocais que se estendem do anti-escravismo e
feminismo aos "Medicins sans Frontieres" [Medicos Sem Fronteiras]. Esintomatico
que ela nao reconhe,a nenhuma influencia do poder da arte feral, ou de outros
padr6es de cultura, solidariedade e afinidade que atum'am, em tennos semelhantes
aos de meus preciosos discos, em 6rbitas mais largas, encontrando circuitos
translocais, imprediziveis e pouco examinados. Uma compreensao p6s-antropol6gica
da condi,ao humana e apenas a recompensa mais basica que aguarda a reanima,ao
simultanea da cultura polftica em escalas subnacional e supranacional.
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"RAC;A", COSMOPOLITISMO E

CATAsTROFE

A questao de por que as pessoas amam 0 que e igual a elas e odeiam 0 que e
diferente raramente elevantada com suficiente seriedade.

ADORNO

A guerra atual de nossos inimigos e uma luta contra as fundamentos de tadas as
na~6es europeias. Urn aviador enviado por gangsters politicos que lan~a suas
bombas sabre as mais belos locais culturais da Europa nao sabe 0 que faz, ele nao
tern a menor ideia do que a cultura e de modo geral. E quando, em tempos recentes,
as Estados Unidos chegam a ponto de colocar negros em seus bombardeiros, ista
mostra como aquele pals, fundado no passado por europeus, ja se perdeu.

ALFRED ROSENBERG

"SEMPRE QUE ou~o a palavra cultura, eu pego a minha arma". Recordar
estas famosas palavras, proferidas ha nao muito tempo por um infame nazista,
deve inibir a fluencia academica empenhada atualmente em jogar a palavra
"cultura" de um [ado para 0 outro. Suas palavras sao citadas aqui a fim de transmitir
um importante convite: elas nos instam a compreender a fragil natureza dos
ambientes politicos que ap6iam as culturas de dissidencia que tem se constituido a
partir da oposi~ao contemporanea a c6digos e hierarquias raciol6gicos. Refletir
sobre 0 horrivel contexto em que essas palavras foram proferidas pela primeira
vez, e pensar sobre 0 modelo implacavel de institui~6es que se fixaram ao redor
delas, pode nos ajudar a identificar precisamente as diferentes maneiras que fazem
com que os dissidentes da observancia racial ainda habitem um nicho sitiado.

o conflito disseminado entre 0 neofacismo e seus oponentes democraticos
tem sido expresso em geral como uma luta sobre a cultura e sua rela~ao com
valores fundarnentais. Um dos principais arquitetos da destrui~ao de Sarajevo foi
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Nikola Koljevic, vice-presidente dos servios bosnenses e autor de oito livros sobre
Shakespeare. Conta-se que ele fez da Biblioteca Nacional da cidade urn alvo
especffico para ser bombardeado por ela ser urn simbolo do hibridismo e da
intermistura cultural odiados por ele. Inquieta~6es semelhantes sobre os efeitos
corrosivos da mistura cultural sao rotina no interior da ultradireita. Por exemplo, 0

conflito cultural tern sido evidente em batalhas recentes na Fran~a centradas em
organismos govemamentais locais controlados pela neofacista Front Nationale
[Frente Nacional]. A ultradireita desse pais tern promovido uma cruzada contra a
cultura de esquerda subversiva e inconveniente, os imigrantes e outros grupos
vistos por ela como estrangeiros ou impatrioticos. A visao da Front sobre uma
cultura francesa apropriada e purificada fez com que ela se empenhasse em
censurar a escola e outras bibliotecas publicas. Sua utopia ultranacionalista tern se
definido contra os atos ofensivos de dissidentes, como foi 0 caso do grupo de hip·
hop Nique Ta Mere, proibido de tocar rap por urn joiz em Toulon em novembro de
1996, e 0 do gerente de urn cinema em Vitrolles, perto de Marselha, demitido por
se recusar a retirar de cartaz filmes sobre homossexualismo. Tambem em Vitrolles,
a Front conseguiu que uma escultura modema inaceitavel fosse levada para 0

deposito local de entulhos.
A cultura e suas institui~6es nao apenas fornecem 0 index para se medir 0

declinio nacional e 0 renascimento, mas tambern proporcionam 0 campo de batalha
principalonde os fascistas buscam estabelecer sua autoridade moral. 0 historiador
Saul Friedlander chamou a aten~ao para a importancia dos conflitos culturais que
caracterizaram os primeiros estagios da violencia anti-semita na A1emanha nazista.
o dominio cultural, escreveu ele, "foi 0 primeiro de onde os judeus (e os
'esquerdistas') foram expulsos em massa".' Sugerir que esses conflitos em tomo
da cultura levaram inexoravel e irreversivelmente aos port6es da fabrica de morte
seria banalizar a historia que se seguiu a eles. Contudo, os conflitos sobre valores
culturais, hierarquias, institui~6es e rela~6es podem ainda funcionar como urn
barometro grosseiro para detectar mudan~as de niveis de pressao polftica. Sua
recente historia na Fran~a neofascista e em outros lugares sugere que precisamos
agora de urn retrato mais complexo destas batalhas do que aquele em que urn

1. Saul FriedHinder, Nazi Germany and the Jews, vol. 1: The Years of Persecution, 1933-39
(HarperCollins, 1997), p. 12. Ver tambem Stephanie Barron et al., "Degenerate Art": The Fate of
the Avant Garde in Nazi Germany (Los Angeles Conty Museum of Art, Abrams, 1991).
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nazista autodeclarado e, portanto, facilmente identificavel, empunha uma arma de
fogo a fim de extinguir a cultura e matar seus portadores e defensores.

Uma vez delineados os contornos das especies iniciais de pensamento
ultranacionalista, os primeiros nazistas reivindicaram a cultura para eles mesmos.
Sua raciologia fez do ariano e do alemao os guardi5es hist6ricos da cultura. Eles
selecionavam e julgavam a cultura. Eles avaliavam que ra~as seriam capazes de
desenvolvimento cultural, declarando que a aparente cultura dos judeus nao passava
de uma impostura.2 Sua vasta competencia antropol6gica imbuiu-os de confian~a

para decidir que cultura deveria ser promovida e quais de suas formas degeneradas
precisavam ser suprimidas e destrnidas.3 A necessidade de combater os fascismos
ressurgentes do nosso pr6prio tempo serve como um aviso para que estejamos
sempre alertados para 0 lugar preeminente da "ra~a" na constru~ao e na legitima~ao

destes juizos culturais e politicos.
Muito antes dos nazistas, a linguagem civica da cultura havia se entrela~ado

com as ideias de "ra~a" e carater nacional. Esta interconexao produziu um principio
de diferencia~ao que competia com os modelos altemativos proferidos pelas biologias
politicas de fins do seculo XIX. Ap6s 1945, os efeitos do genocidio nazista fizeram
com que a opiniao academica respeitavel se tornasse timida e cautelosa quanta a
invocar abertamente a ideia de diferen~a racial em puros termos biol6gicos. Nessas
condi~5es, 0 conceito de cultura forneceu um vocabulario descritivo alternativo e
um idioma politico mais aceitavel para tratar das varia~5es geograficas, hist6ricas
e fenotipicas que distinguiarn a desigualdade racializada e simplifica-las. Reelaborada
e repensada de acordo com os antigos imperativos da razao antropol6gica
pragmatica, esta versao de cultura suplementou e depois suplantou a raciologia
que havia sido desacreditada pela implementa~ao geral da ra~a-higiene

industrializada" Nestas novas circunstancias, as teorias culturalistas sobre a
diferen~a racial, as quais estiverarn presentes por muito tempo, tendo sido, porem,
silenciadas pelos sucessos conspicuos da biologia politica, poderiam uma vez mais

2. George L. Masse, Nazi Culture: A Documentary History (Schocken Books, 1981).
3. Max Weinreich, Hitler:" Professors: The Part of Scholarship in Gennany's Crimes Against the

Jewish People (Yiddish Scientific Institute, 1946), em especial capftulos 3-10.
4. George Stocking, org., Volkgeist as Method and Ethic: Essays on Hoasion Ethnography and

German Anthropological Tradition (University ofWisconsin, 1996); e Suzanne Marchand, Down
From Olympus: Archaeology and Philhellenism in Gennany, 1750-1970 (Princeton University
Press. 1996).
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al~ar voo. As variedades de violencia e brutalidade sancionadas por elas nao foram
menos biirbaras do que haviam sido as express6es genocidas da biopolitica. Ii
preciso repetir que a "ra~a" proporcionou 0 denominador comum para todas essas
opera~6es; entretanto, suas associa~6es primarias, porem, ambivalentes com a
cultura nao tern sido sempre reconhecidas, e muito menos submetidas a analise
cuidadosa que elas merecem.'

Ii claro, 0 status controvertido do conceito de cultura tern sido bern
compreendido pelos analistas com posi~6es politicas diversas. Mais de urn seculo
de debate explfcito sobre as dimens6es culturais de poder, govemo nacional e
antagonismo de classe nao obscureceram 0 fato de que a cultura detem urn outro
conjunto de significados que da apoio, mas tambem resiste aos conflitos politicos
que emergiram com sua pluraliza~ao, racializa~ao e etnifica~ao. Em ingles, pelo
menos, ainda que fortemente inflectido pela classe e suas hierarquias, 0 conceito
ajudou a indicar as altemativas beneficas e atrativas aanarquia, ao barbarismo, ao
niilismo e aanomia. Ele nao sugeriu a aplica~ao mecanicista da razao modema e
desumana, mas sim 0 crescimento organico da vida social dentro de fronteiras
territoriais estaveis. Este conceito pode ainda trazer a mente a promo~ao da
mutualidade e da criatividade em urn regime imaginativo que se estenda em dire~ao

arealiza~ao de uma verdade, de beleza e direitos coletivos. Entretanto, como Robert
Young demostrou, mesmo aquela energia e hist6ria da cultura foram identificadas
como produtos de uma grande dialetica racial entre os instintos disputantes do
hebrafsmo e helenismo.6

No capftulo 2, vimos como esta compreensao modema e imperial distintiva
de cultura foi nacionalizada e particularizada no espa~o soberano e imperial das
nacionalidades "encampadas". Tra~amos parte de seu circuito transnacional e
consideramos algumas das conex6es comunicativas - tanto negativas, como
positivas - estabelecidas por ela. Precisamos agora nos voltar para uma dire~ao

diferente. Nossa preocupa~ao com humanismos morais e politicos, ainda que com
as variedades raras e delicadas que s6 podem ser encontradas nas mandfbulas
mesmas da catastrofe, exige que consideremos 0 que acontece quando a ideia de

5. Frantz Farron, "Racism and Culture", in Toward the African Revolution: Political Essays. tradw;ao
de H. Chevalier (Monthly Review Press, 1967); este artigo e uma interessante exce'riio a essa
omissao.

6. Robert Young. Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture, and Race (Routledge, 1995), pp.
50-89.
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cultura e desenvolvida de maneira apropriada e construtiva num nivel diferente de
abstra~iio. Aqui ela nao precisa mais ser hierarquica, amigavel em rela~ao ara~a,

ou etnica, e deve permitir que problemas eticos e esteticos mais 6bvios reapare~am
com a consolida~ao de forma~5es democraticas e cosmopolitas que nao sao apenas
humanistas, mas tamhem hfbridas, impuras e profanas.

Com estas preocupa~5es em mente, este longo capitulo come~a com uma
lembran~a nao apologetica de como a cultura tern sido associada profundamente
com a "ra~a", dirigindo-se em seguida para uma questao relacionada: nao se trata
do papel da ''ra~a'' e da raciologia na destrui~aoda cultura, mas sim da significiincia
prospectiva da cultura cosmopolita caso a "ra~a" seja apagada ao final. 0
reconhecimento de uma receosa antipatia nazista com rela~ao acultura, constante
da abertura deste capitulo, nao deve por conseguinte ser mal entendido. A
reconfigura~ao da cultura de acordo com padr5es racializados, demandada por
governos totalitanos, da Iugar a uma hist6ria extremamente complicada, cujas
implica~5es sao significativas para a maneira que 0 relacionamento entre os regimes
normal e excepcional ainda esta para ser entendida.

Apesar de elementos de cultura, estilo, arte e governo fascistas estarem
presentes em termos residuais, tanto dentro como fora da democracia
contemporiinea, a emergencia que os alimentava em perfodos anteriores esvaneceu
se. A emergencia atual nao e mais uma condi~ao aguda e excepcional, ou uma
fase crftica existente por urn certo perfodo ate que as coisas revertam ao seu
estado mais estavel e normal. Esta emergencia e uma condi~ao cronica e rotineira
a que nos habituamos cada vez mais. Nossos governos nacionais com sua luta
supranacional contra 0 terrorismo, 0 fundamentalismo e a desordem, bern como
nossas paisagens midiaticas rotineiramente transnacionais, obrigaram-nos a aceitar
o lugar do excepcional junto com 0 normal e em seu interior. Estas duas condi~5es

podem coexistir facilmente num mundo onde as culturas cosmopolitas e itinerantes
sao sitiadas e, algumas vezes, engolfadas por nacionalismos e pelo absolutismo
etnico. Enquanto civilidade, criatividade diana e esperan~a, essas culturas sao postas
em confronto com 0 sistema de politica formal e seus c6digos representacionais
entorpecidos. Suas aspira~5es democraticas sao contrapostas pelos valores
desumanizantes do comercio multicultural e pela abje~iio da vida urbana p6s
industrial com a qual elas estao entrela~adas. Nestas condi~5es, a cultura e assaltada
por movimentos politicos e for~as tecnol6gicas que trabalham em prol do apagamento
de considera~5es eticas e do desaparecimento das sensibilidades esteticas. 0 poder
ressurgente da linguagem racista e racializante - incluindo-se aqui os anti-
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semitismos modemos, os ultranacionalismos e seus discursos correlatos - constitui
uma forte liga~ao entres os riscos de nossos tempos perigosos e os efeitos
duradouros de horrores passados que continuam a nos assombrar.

A LELADADE NEGATIVA DO MODERNISMO A MODERNIDADE

A pnltica artistica modernista cresceu onde as contraculturas modernas
haviam criado raizes. Foi real~ada pelo fato de que estava destinada a ser para
sempre impura, sendo assim cronicamente ilegitima de acordo com os padroes
etnocentrieos da critica cultural nacionalista. Os nazistas denunciaram suas
expressoes degeneradas de uma "coisa pela metade" repulsiva, mas tao-somente
leal a arte, 0 modernismo divertiu-se com 0 potencial transgressivo que the foi
legado por sua constitui~ao hibrida. 0 modernismo foi reconstituido e redefinido
uma vez que se considerou rompido 0 la~o entre 0 progresso e a evolu~ao, sobretudo
em fun~ao do cataclismo provocado pela guerra de 1914-1918. Essa cultura
modernista surgiu com uma for~a profana muito capacitada a romper com os elos
da miseria, consola~ao e resistencia que caracterizavam situa~oes de inexistencia
de liberdade igualmente modernas. Suas formas expressivas e criativas, que
anunciam jocosa mas sabiamente, que nao tem direito de existir, recusando-se,
porem, com obstina~ao a morrer, figuram como testemunhas das fnigeis verdades
humanas da modernidade catastr6fica a que recorro neste ensaio para conectar a
co16nia e a metr6pole.

A transforma~ao da prMica de cntica cultural de maneira que corresponda
a este novo objeto requer uma mudan~a considenivel de perspectiva. Entre outras
coisas, e preciso que nos tornemos mais sensiveis em rela~ao a existencia de
contraculturas etnicas e racializadas da modernidade, e mais atentos as condi~oes

sistemicas em que elas tem sido capazes de se reproduzir, senao exatamente de
prosperar. Frente a condi~ao precaria e amea~ada dos valores culturais, estes
ajustes nao precisam significar que as cnticas da modernidade perdem sua for~a.

Escrevendo em meio a atmosfera gelida da Guerra Fria, 0 expatriado do Atlantico
negro Richard Wright delineou uma "Iealdade negativa"7 em rela~ao a modemidade
que, tal como ele pressentia, poderia se tornar compatfvel com 0 trabalho dificil e

7. Richard Wright, "The Psychological Reactions of Oppressed People", in White Man Listen.'
(Anchor Doubleday, 1964), pp. 16-17.
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urgente de manter urn senlido da antinomia irredutivel da cultura ocidental - a
dialetica do Iluminismo desta cultura - e mais importante ainda, tornar aquela
apreensao politica e eticamente util para 0 desenvolvimento de uma democracia
agonistica e destituida de "ra~a". Com base nestes indicadores, podemos aspirar a
formas de democracia capazes de resistir 11 racializa~ao e suas hierarquias distintivas
e de responder ao forte apelo dos nacionalismos com uma utopia cosmopolita.
Wright articulou este objetivo por meio de questoes dirigidas a seus pares no p6s
guerra que entao lutavam com as tarefas priiticas envolvidas na luta contra 0

colonialismo e na constru~ao de institui~oes p6s-coloniais nos paises outrora
colonizados, e recentemente independentes:

Como 0 espfrito do Iluminismo e da Reforma pode se estender agora para ladas os
homens? Como este beneficia acidental pode se tamar global em seus efeitos? Esta
e a tarefa que a hist6ria agora nos imp5e. E passIve} se encontrar urn caminho
purgado de racismo e de lueras, para combinar as areas racionais e os funcionarios
racionais cia Europa com aqueles da Asia e da Africa?8

A trajet6ria intelectual e politica de Wright revela uma especie de complexa
dissidencia surgida na Europa e em suas colonias ap6s 1945. Uma compreensao
da rela~ao fundamental da cultura moderna maculada com a violencia racializada
e 0 terror era central 11 cultura de dissidencia criada por ela. As percep~oes de
Wright, comuns entre muitos da gera~ao Bandung - a elite p6s-colonial encarregada
de aplicar as li~oes morais e politicas a serem aprendidas com a vit6ria sobre os
nazistas aos processos de descoloniza~ao e desegrega~ao - haviam sido
alimentadas devido a compreensoes ainda mais perturbadoras. A ciencia racial, a
razao racializada e a imposi~ao de suas fronteiras em torno do status humano
oficial nao eram aberra~oes diretas, ou simples de padroes mais nobres ou
consistentes.' Defini~oes mais eqiiitativas e inclusivas de humanidade nao poderiam
ser trazidas 11 existencia por meio de uma declar~ao positiva. Isto era verdade
especiaImente quando os objelivos mais preciosos, tais como a liberdade e a igualdade

8. Ibid., p. 64.
9. Emmanuel Chukwudi Eze, ''The Color of Reason: The Idea of 'Race' in Kant's Anthropology",

in Anthropology and the German Enlightenmem: Perspectives on Humanity, arg. Katherine Faull
(Bucknell University Press and Associated University Press, 1994), pp. 200-241; Berel Lang,
"Genocide and Kant's Enlightenment", in Act and Idea in the Nazi Genocide (University of
Cbicago Press, 1990), pp. 169-190.
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haviam sido rebaixadas em termos de substitutivos racializados injustos, promovidos
pelas opera~oes do imperio e da co16nia. Se a extensao do processo implaciivel,
identificado de inicio por Wright e seus pares, jii foi agora observada por inteiro,
deve-se apelar para algo mais do que uma defesa rotineira dos mesmos valores
morais e culturais que brilharam com muito mais intensidade ao serem confrontados
pelas barbaridades que podem ter side confundidas no passado com a sua simples
nega~ao. Podemos nos desprender da conveniente fantasia de que a civiliza~ao e
o barbarismo se opoem urn ao outro num arranjo ou conflito, feilo 11 base de uma
sustiincia congelada e ordenada, somente se adotarmos os contomos animadores
de urn antagonismo dialetico, cuja promessa e a resolu~ao.

Conforme se mostrou no capitulo 2, grande parte da autoridade especial
associada ao termo "cultura" na Europa modema havia se desgastado pelos esfor~os

devotados 11 manuten~ao da civiliza~ao colonial. As hist6rias sangrentas que
permitiram aquela observa~ao tern side obrigadas a reconhecer 0 poder da
raciologia. Elas revelaram repetidas vezes as cumplicidades da civiliza~aocom a
barbiirie, da racionalidade com 0 terror, e da razao com a irracionalidade. Por mais
refinadas que sejam, as hist6rias locais dos malogros europeus nao constituem
fontes suficientes de percep~ao quanto a estas questoes translocais. Elas se esfor~am

em alcan~ar urn equilibrio entre dois pontos de vista. De urn lado, necessita-se de
uma fidelidade meticulosa para com verdades hist6ricas inc6modas, que por vezes
parecem provincianas. De outro lado, hii pretens5es maiores e mais audaciosas
feitas a partir de abstra~5es que podem ter nascido dos motivos mais nobres e que
se voltam para a emergencia de urn universalismo ntisantr6pico, que as vezes,
porem, parecem vazias. Embora 0 primeiro permane~a urn aspecto essencial das
exigencias de justi~a, ele acaba mutilando 0 poder quase alquimico dos discursos
raciais de transformar urn elemento de cada combina~iio infeliz em outro. As
ultimas redimem-se por meio de seu intento cosmopolita e de uma habilidade para
responder a for~a prescritiva da particularidade absoluta, em especial quando esta
se articula com a linguagem da incomensurabilidade etnica e, por conseguinte,
cultural.

A tensao entre estas duas enfases aparece a sombra de uma compreensao
ainda mais chocante. Ela representa uma fonte profunda de vergonha e de
desconforto para todos aqueles que pretendem praticar a lealdade negativa de
Wright. Apesar de incorrer no risco de simplificar em demasia, deixe-me relembrar
outro argumento ja mencionado em capitulos anteriores. Os antigos mitos, medos
e tipologias raciais pre-cientificos foram incorporados pelas ciencias raciais
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modemas do seculo XIX. Atada as linguagens do Iluminismo, do progresso, da
ordem e da saude social, esta combina~ao pennitiu conferir uma san~ao moral e
pnitica aos racismos genocidas muito antes que metas deste tipo fossem
abertamente pronunciadas como objetivos govemamentais na propria Europa. 10

Este argumento precisa ser repisado porque a complexidade filos6fica e hist6rica
deste processo esUi sempre a escorregar da mente critica ate mesmo agora. Ela
se esquiva aos metodos respeitaveis e repele 0 olhar fixo de investiga~oes cuja
premissa e a legibilidade do mal e a transparencia do irracional. Observar 0 poder
substantivo da raciologia pode tomar 6bvio 0 que era antes incompreensiveI.

Isto explica em parte por que a "ra~a" pennanece um problema incomodo
para as humanidades. Eclaro, a tarefa de explica-Ia no mais das vezes e atribuida
a negros, judeus e outros Outros como se fosse nossa propriedade intelectual
especial, ou alguma responsabilidade "etnica" exclusiva, associada as hist6rias de
sofrimento. As humanidades ainda estao dominadas por suposi~oes particulannente
liberais e, como eu diria, suposi~oes por vezes etnocentricas sobre 0 que conta
como conhecimento e como a renuncia a particularidade se encaixa na busca da
verdade. Este nao e um problema somente de judeus ou negros, mas de qualquer
um que rejeite a ideia de que 0 espa~o nao demarcado de onde os protocolos
academicos nos obrigam a falar nao cobre nada pelo emprestimo de sua autoridade.
Agora que as acusa~oes irrefutaveis de "corre~ao politica" colocaram um numero
grande demais de gente direita em posi~ao incomoda e na defensiva em rela~ao

aos padroes profissionais, bem como em rela~ao a compatibilidade delas com 0

trabalho interdisciplinar serio, a "ra~a" alcan~ou 0 status de um segredo aberto. A
palavra cria um catalogo de enigmas intelectuais e politicos que e exibido
intermitentemente (as vezes de modo proeminente), mas ainda assim e
sistematicamente negligenciado, esquecido, e ignorado num silencio embara~oso a
menos que as acusa~oes ganhem corpo e a pesquisa academica contemplativa e

to. Helmut Bley, South-West Africa under German Rule, 1894-1914, tradu~ao de Hugh Ridley
(Northwestern University Press, 1971); A. F. Calvert, South-West Africa: During the Gennan
Occupation (T. Werner Laurie, 1915); I. Goldblatt, History of South West Africa, from the
Beginning of the Nineteenth Century (luta and Co., 1971); L. H. Gano e P. Duignan, The Rulers
ofGerman Africa, 1887-1914 (Stanford University Press, 1977); Jon Swan, "The Final Solution
in South West Africa" , Quarterly Journal ofMilitary History 3, 4, pp. 36-55; Evelyn Nicodemus,
"Carrying the Sun on Our Backs", in M. Catherine de Zegher, Andrea Robbins e Max Becher,
orgs. (The Kanaal Art Foundation, 1994).
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desinteressada capitule em rela~ao as eXlgencias ruidosas da diversidade
indisciplinada e do multiculturalismo insurgente.

A hist6ria da rela~ao entre tipologias raciais, diferen~as culturais e matan~a

em massa e extensa 0 bastante para permitir a continua~ao destas investiga~oes

sobre "os talentos fatais" do homem civilizado. Essa hist6ria confunde as linhas
audaciosas que gostariamos de colocar entre 0 industrial e 0 pre-industrial, 0 primitivo
e 0 modemo. Nessa zona, as palavras do nazista sobre pegar sua arma podem
servir a uma fun~ao mnem6nica vital. Elas nos ajudam a compreender a energia
etnocida lan~ada na conjun~ao da raciologia e da cultura. Podem ser usadas como
urn meio de relembrar como as questoes de vida e morte tomaram-se intrinsecas
aos desdobramentos daquela palavra sobrecarregada, a palavra "cultura".

TESTEMUNHANDO A CATAsTROFE

A tensao entre hist6rias locais e abstra~oes cosmopolitas tern sido tambem
resolvida em hist6rias de viagens e de viajantes que contribuiram para 0 ideal
cosmopolita a partir Montaigne.' , As experiencias translocais de intelectuais negros
de elite que desembarcaram na Europa do entre guerras para exigir as recompensas
culturais representadas por uma educa~ao na metr6pole ja faram invocadas para
atualizar e refinar esta precisa possibilidade. Chamei a aten~ao para a sua
complexidade e os distintivos acentos humanistas audiveis nas criticas da
modemidade ocidental feitas par seus membros internos. Sua compreensao das
oportunidades sem precedentes abertas pela modemidade ocidental e sua frustra~ao

com 0 prejuizo que a raciologia trouxe a ela foram profundas. Argumentei tambem
que as teorias de cultura, direito e justi~a que eles recuperaram, alem de as terem
bravamente oferecido ao mundo descolonizante da Guerra Fria, haviam se formado
a partir de suas observa~oes sobre a consolida~ao do fascismo, feitas antes da
eclosao do conflito, e com base em suas experiencias na guerra contra aquele. De
modo especial, a sua investiga~ao das conexoes entre as abomina~oes perpetradas
pelo hitlerismo e aquelas forjadas pela ordem colonial, a qual Ihes trouxe tanto
sofrimento como beneficio, engendraria recursos morais competentes. Em nenhum

11. S. M. Islam, The Ethics of Travel: From Marco Polo to Kafka (Manchester University Press,
1996); James Clifford, Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century (Harvard
University Press, 1997).
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outro lugar isto se evidencia de modo tao contundente e articulado como no poema
"Tyaroye" de Senghor, uma expressao concentrada de sua revolta contra 0

massacre frances de soldados coloniais senegaleses em 1944, recem-retomados
apos passarem quatro anos em pris6es nazistas. 12

Uma sensibilidade semelhante afloraria mais tarde entre outros lideres da
gera,ao Bandung para incriminar a logica implacavel do desenvolvimento econ6mico
capitalista e os insucessos das tradi,6es de compreensao politica, tradi,6es estas
de teor liberal complacente e obstinado quanta aos codigos de cor. Esse argumento
pode se complicar e estender-se ainda mais, se fizermos urn outro desvio rumo a
destina,ao preferida destes pensadores: urn humanismo verossimil, pos
antropologico e resolutamente nao racial. Isto implica considerar 0 carater etico e
normativo de uma cultura cosmopolita distintiva, manifesta nas vidas e nas
experiencias dos viajantes do Atlilntico negro dos tempos de guerra e de seus
sucessores: trabalhadores, assim como estudantes. Estes podem ter sido fugitivos
dos Estados Unidos em busca de cultura e de se libertarem do Jim Crow; soldados
em busca da cidadania e do reconhecimento que eles imaginavam poder encontrar
apenas arriscando suas vidas no campo de batalha em defesa de seus paises; ou
numerosos outros viajantes do pos-guerra, alguns dos quais foram colhidos em
rela,6es extremamente complexas de afilia,ao com a Europa e suas culturas ao
longo de sua participa,ao em atividades de restaura,ao da ordem apos 0 conflito
com Hitler. Todos estes grupos depararam-se com aspectos do fascismo. Suas
reflex6es e comentarios sobre as precondi,6es, caracteristicas e conseqiiencias
do fascismo conduziram-nos rumo a dire,6es interessantes que podem oferecer
urn ponto de apoio para a constitui,ao das identidades europeias de hoje e do
futuro multicultural da Europa de amanha. De urn modo bern sucinto, a hist6ria
dele nao come,a com a II Guerra Mundial, mas sim com a ruptura cultural e
hist6rica representada pela I Guerra.

A grande expansao das linhas de frente de tropas coloniais na guerra de
1914-1918 e tao conhecida quanto a sua significiincia fundamental para os
americanos negros. Em geral considera-se que a importiincia deste segundo aspecto
consista na migra,ao interna em larga escala para 0 norte que acompanhou 0

envolvimento americano na guerra, alem das mudan,as marcantes na atmosfera

12. L. S. Senghor, ''Tyaroye,'' "Hosties Noires", in Poemes (Seuil, 1984); vee tambem Myron J.
Echenberg, ''Tragedy at Thiaroye: The Senegalese Soldiers' Uprising of 1944,", in P. Gutkind et
aI., orgs., African Labor History (Sage, 1978).
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polftica que saudaram as tropas em seu retorno. I3 Em contraposi~aoa ideia de
que a conflito na Europa estivesse lange das preocupa~6es dos afro-americanos,
alguns analistas influentes identificaram de imediato a importancia moral e historica
da guerra com a Alemanha. Em seu livro A Africa e a Guerra, publicado em
1918, Benjamin Brawley afirmou que "a grande guerra dos nossos dias deve
deterrninar 0 futuro do Negro no Mundo";14 e em urn notorio editorial em The

Crisis, Du Bois, que vivera na Alemanha por urn longo periodo, identificou com
orgulho as origens francesas e huguenotes, em vez de anglo-saxas, de seus proprios
ancestrais europeus. Embora Du Bois tivesse j a ha tempos reconhecido 0 carater
imperialista da guerra, ele explicou detalhadamente as oportunidades que ela poderia,
no entanto, trazer para melhorar a posi~ao desesperadora de sua comunidade.
Numa mudan~a substancial em termos de orienta~ao polftica da revista, que e
citada as vezes como evidencia da fraqueza e vaidade de Du Bois,I5 ele explicou
que a participa~ao dos americanos negros no conflito tinha de ser seria, mesmo
que eles nao tivessem nenhum interesse obvio ou imediato nisto:

Esta ea crise do mundo. Por todos as aDOs que virao, as homens apontarao 0 ano
de 1918 como 0 grande Dia da Decisao, 0 diaque 0 mundo decidiu se iria se submeter
ao despotismo militar e a uma paz armada sem fim - se isso pudesse ser chamado de
paz - au se eles deveriam por fim aamea~a do militarismo germanico e inaugurar os
ESlados Unidos do Mundo.
N6s da ra<;a de cor nao temcs urn interesse pequeno no resultado. Aquila que as
alemaes representam hoje significa merte para as aspirruroes dos negros, e de todas
as ra<;as mais escuras, por igualdade, liberdade e democracia. Nao vamos hesitar.
Vamos, enquanto esta guerra perdurar, esquecer nossas queixas especfficas e cerrar
fileiras com nossos companheiros cidadaos e com as nar;5es aliadas que lutam pela
democracia. Nao eum sacriffcio pequeno que fazemos, mas 0 fazemos com alegria
e vontade com nossos olhos erguidos para as montanhas. 16

Du Bois pode bern ter escrito estas palavras tendo em mente uma
incumbencia dos organismos de inteligencia do exercito dos Estados Unidos, mas
e de chamar a aten~ao a sua substitui~aode "America" por "Mundo". Isto perrnite
perceber a tensao entre seus comprometimentos locais, provincianos e aqueles

13. Sir Charles Lucas, The Empire at War (Oxford University Press, 1924).
14. Benjamin Brawley, Africa and the War (Duffield and Co., 1918), p. I.
15. David Levering Lewis, W E. B. Du Bois: Biography ofa Race (Henry Hoit,1993), p. 556.
16. The Crisis Uulho de 19(8).
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mais cosmopolitas. Independentemente da ideia 6bvia de que a prontidao para
sacrificar a vida em defesa de interesses nacionais era urn recurso para retardar a
ideia de cidadania negra, subversiva em definitivo, suas palavras tambem transmitem
uma compreensao mais significativa de que a democracia nao era divisive!. Ha
aqui algumas mudan~as significativas de escala conceitual e imaginativa. Primeiro,
os conflitos de americanos negros foram traduzidos com audacia em quest6es
para 0 mundo como urn todo. Segundo, Du Bois articulou uma dimensao
transnacional para a polftica afro-americana que se associa de perto com a crescente
perspectiva pan-africana. Isto se tomou urgente no contexto resultante da guerra
com a proposta de que as colOnias africanas da Alemanha, recentemente liberadas,
deveriam se tomar 0 nucleo de uma nova patria africana. Esta sensibilidade afloraria
nos quatro congressos pan-africanos realizados entre 1919 e 1927, tres dos quais
ocorreram em solo europeu, 0 que era de todo congruente com os argumentos
semelhantes de Marcus Garvey em defesa daquilo que ele chamava de urn "ajuste
racial intemacional" em prol do negro. I?

Du Bois chegou na Fran~a, em dezembro de 1918, como representante da
Associa~aoNacional para 0 Progresso das Pessoas de Cor (ANPPC) para investigar
o tratamento dado a soldados negros em tempo de guerra e tambem para coletar
material que pudesse ser usado para escrever uma hist6ria da guerra. Apenas
uma pequena propor~ao de tropas afro-americanas havia chegado a posi~6es de
combate, sendo que a maioria foi muito maltratada pelo exercito dos Estados Unidos.
As realiza~6es de alguns poucos, em especial dos quatro regimentos da 93' divisao
que, em urn dos mais estranhos desdobramentos de guerra, lutaram bravamente
sob a bandeira francesa, oferecern 0 melhor ponto de pattida para se considerar as
grandes mudan~as hist6ricas e culturais desencadeadas na vida e na mente da
Europa pela passagem do negro americano. Nao se trata somente do fato que os
soldados negros que lutaram na Fran~a trouxessem de volta urn conhecimento
militante negro de como 0 regime americano de estratifica~ao racial havia se tornado
estreito e especffico, mas tambem que eles sofreram diversas influencias polfticas
e culturais oportunas, incluindo-se aqui 0 comunismo bolchevique e 0 nacionalismo.
o verao sangrento de violencia nunca vista contra 0 negro, que os saudou em seu
retorno aos Estados Unidos, imprimiu uma nova significancia a essas descobertas,

17. Marcus Garvey, "Speech at the Royal Albert Hall June 6th 1928", em Marcus Garvey and the
Vision ofAfrica, org. John Henrik Clarke (Vintage, 1974).
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enquanto eles se deparavam com 0 renascimento da Klan, definido por John Hope
Franklin como "0 maior periodo de luta inter-racial que a na~iio jamais
testemunhou".18 Essa turbulencia politica foi acompanhada por mudan~asna vida
cultural da Europa.

A diferen~a entre estes negros ocidentais e os outros soldados coloniais
havia sido observada por inteiro. Deixando de lado os efeitos sobre 0 pensamento
militar com rela~iio aos sucessos em combate e os conflitos entre autoridades
europeias e americanas a respeito das conseqiiencias da mistura de ra~a, 0 que
seria recorrente na guerra contra Hitler, esignificativo que 0 mais importante canal
pelo qual se introduziram aspectos atrativos e excitantes da cultura negra americana
pela primeira vez no cora~iio da Europa tenha sido 0 militar. 0 apelo exercido
pelas bandas militares afro-americanos deu inicio a um processo elaborado que
revolucionou ao final as culturas populares europeias. 0 famoso 369' batalhiio de
infantaria chamou a aten~iio tanto pela excelencia de sua musica, quanto por suas
fa~anhas no campo de batalha durante os 191 dias em combate, um periodo mais
longo do que qualquer outro regimento da For~a Expedicionaria Aliada havia
enfrentado. 19 Sob a dire~iio geral do tenente James Reese Europe,20 a banda do
regimento era tambem regida pelo seu tambor-mor, Noble Sissie, que fez um estudo
dos efeitos das interpreta~6es de ragtime pela banda sobre audiencias francesas:

Nos estarnos a viver urn momenta muito interessante, tocando nossas melodias
nativas para 0 deleite de todas as nacionalidades que vivem debaixo do sol... Quando
o nossa pais estava lOlleD pela dan~a ha alguns arros, nos bern que concordamos
com 0 popular compositor de can~6es da Broadway que escreveu: "0 sincopado
domina a na~ao, nao podemos escapar disso". Mas, se voce pudesse ver 0 efeito
que as nossas boas e velhas melodias de "jazz" tern sabre as pessoas de todas as
ra~as e credos, voce mudaria a palavra "Na'tao", citada acima, para "Mundo"...
penso as vezes que se 0 Kaiser ouvisse em algum momenta uma melodia sincopada,
ele nao se levaria tao a serio.
Se a Fran~a fosse bern suprida com bandas americanas a tocar seus vividos sons,
tenho a certeza que isto ajudaria bastante a trazer entretenimentos de nosso pais

18. John Hope Franklin, From Slave!)' to Freedom (Vintage Books, 1969), p. 480.
19. Arthur E. Barbeau e Florette Henri, Unknown Soldiers: African-American Troops in World War

I (Temple University Press, 1974), p. 121.
20. Reid Badger, A Life in Ragtime: A Biography ofJames Reese Europe (Oxford University Press,

1997).
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para nossos garatas, 0 que aD mesma tempo permitiria que 0 corac;ao pesaroso da
Franc;a batesse com mais leveza. 21

o periodo entre guerras assistiu a um fluxo constante de notaveis artistas,
cantores e musicos afro-americanos passar pela brecha consolidada por essas
bandas, 0 que transformou a vida musical, teatral e artistica das capitais da Europa.
Depois de se apresentarem Londres e Paris, 0 teatro de revista "Chocolate Kiddies",
de Sam Wooding, com uma banda de onze musicos tocando partituras arranjadas
por Duke Ellington, estreou no Admiralspalast de Berlim em maio de 1925.22

Josephine Baker, que havia trabalhado com SissIe nos Estados Unidos, acabou
arrebatando a aten"ao extasiada de Bedim. Alguns meses depois, gra"as ao sucesso
popular dos Kiddies, ela chegou em Paris, onde Louis Armstrong ja havia se
apresentado, para estrelar em La Revue Negre. 23 Na epoca da crise da bolsa de
1929, quando afro-americanos afortunados preparavam-se para ir a Europa em
numeros nunca vistos, a demanda europeia por entretenimento negro autentico
crescia tanto que artistas bern viajados tinham de se fazer passar por talentos
frescos colhidos em clubes notumos de Harlem e Chicago.24

o numero crescente de americanos negros a trabalho e em viagem na Europa
pode ter sido um fator para 0 grande interesse que os afro-americanos tinham pela
situa"ao alema no periodo previo aascensao dos nazistas ao poder. Marcus Garvey,
numa rapida viagem ao pais em 1928, ficara impressionado com a eficacia e
disciplina alema, assim como com a tendencia alema para a autoconfian"a.25 A

21. St. Louis Post Dispatch, IOdejunho de 1918, citadoem R. Kimball and W. Balcom, Reminiscing
with Sissie and Blake (Viking, 1972). Gostaria de agradecer Jayna Brown por me chamar aten<;ao
para este livro magnifico.

22. Peter Jelavich, Berlin Cabaret (Harvard University Press, 1993); Michael Kater, Different
Drummers: Jazz in the Culture of Nazi Gentiany (Oxford University Press, 1992), p. 8. Ver
tambem Jurgen Wilhelm Heinrichs, "Blackness in Weimar: 19205 German Art Practice and
American Jazz and Dance" (tese de doutorado, Yale University, maio de 1998).

23. Nancy Nenno, "Femininity, the Primitive, and Modem Urban Space: Josephine Baker in Berlin",
in Katharina Von Ankum, arg., Women in the Metropolis: Gender and Modenlity in Weimar
Culture (University of California Press, 1997).

24. "Para espanto e af1i~ao de muitos americanos brancos, os rostos escuros pareciam estar em toda
parte no verao de 1929 - nas piscinas do Normandie enos apartamentos de luxe do Queen
Mary". David Levering Lewis, When Harlem Was in Vogue (Oxford University Press, 1989), p.
255.

25. The Marcus Garvey and Universal Improvement Association Papers, vol. 7, novembro 1927 
agosto 1940, org. Robert A. Hill et al. (University of California Press, 1990), p. 212.
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situa~ao polftica e econ6mica da Alemanha, em especial no tocante a"ra~a", foi
acompanhada de muito perto pelas publica~5es afro-americanas por todo os Estados
Unidos. Nos primeiros anos do seculo XX, a violencia contra os judeus na Russia
e na Europa Oriental desencadeou manifesta~5es comparativas e de simpatia na
imprensa negra; 0 tratamento reservado aos judeus despertara um interesse
consideravel entre 0 publico leitor negro. A medida que 0 movimento nazista se
tomou mais proeminente, a vitimiza~ao dos judeus por meio da "ra~a" tomou-se
outra vez um ponto central de interesse.

A visibilidade crescente do anti-semitismo negro nos Estados Unidos foi
outro fator importante por tras da aten~ao que se destinou aos problemas raciais
da Europa. Este crescimento era tao preocupante que 0 Departamento de Sociologia
da Universidade de Howard, sob a dire~ao de Ralph Bunche, empreendeu um
projeto de pesquisa sobre as atitudes e rea~5es da comunidade afro-americana em
rela~ao ao anti-semitismo, que se revelavam em sua imprensa independente e na
sua midia impressa. Sob a diretiva de Bunche de que "nenhuma pessoa no mundo
de hoje e imune ao contagio de estere6tipos e 6dios raciais", a pesquisadora
Lunabelle Wedlock examinou 0 conteudo das maiores publica~5es afro-americanas
e sua cobertura dos eventos europeus ao longo de sete anos, de 1933 a 1940.

o estudo detalhado de Wedlock foi publicado em 194226 Eum documento
um tanto repetitivo e irregular que apresenta defini~5es muito soltas e elasticas do
pensamento anti-semita. De qualquer modo, ele oferece uma pesquisa inestimavel
de como os negros americanos viam a situa~ao de sofrimento dos judeus europeus.
Ap6s uma exposi~ao hist6rica geral sobre 0 papel da publica~ao independente na
constitui~ao do que denominariamos agora de "esfera pUblica", alem de algumas
observa~5es a respeito dos efeitos da Depressao sobre as rela~5es entre "duas
minorias em desvantagem", Wedlock mapeou os pontos de debate e compara~ao

que eram entao identificados entre as hist6rias dos dois grupos. Ela tentou esbo~ar

uma periodiza~ao das mudan~as na consciencia negra americana sobre 0 nazismo,
tanto como uma filosofia polftica, quanta como um modo de govemo racial que
convidava acompara~ao com as condi~5es nos Estados Unidos, construindo uma
geografia polftica do anti-semitismo negro, descrito por ela como "um luxo arriscado

26. The Reaction of Negro Publications and Organizations to German Anti-Semitism, Howard
University Studies in the Social Sciences, vol. 3, n° 2 (Howard University, 1942). Gostaria de
agradecer Laura Yow par chamar a aten~ao para a importancia desse texto.
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para os negros". Como ela explicou, este "falso credo e preconceito racial" estava
"centrado sobretudo nas grandes cidades do leste" , sendo fortemente associado
com a vida da classe media negra, colocada "na posi~ao ir6nica de simpatizar em
pelo menos urn aspecto com 0 nazismo".

Wedlock expressa sua frustra~ao diante da relutiincia da comunidade afro
americana em compreender a sua situa~ao "como intemacional". Isto ocupa urn
lugar secundario apenas em rela~ao a sua preocupa~ao de que "0 preconceito e 0

chauvinismo de grupo continuem a dividir negros e judeus". Einteressante notar
que ela considera 0 proprio conhecimento da situa~ao judaica na Alemanha como
urn fator contribuinte das grandes expectativas dos negros em rela~ao aos judeus
com quem eles entram em contato: "eles parecem esperar mais simpatia e ajuda
dos judeus do que qualquer outro grupo, por causa da situa~ao judaica alema".

Ao considerar 0 impulso intennitente de interesse na diffcil situa~ao dos
judeus, Wedlock revela que alguns jomais negros, em particular 0 Washington
Tribune, haviam discutido a possibilidade de urn massacre dos judeus da Alemanha
ja em mar~o de 1933. De acordo com Wedlock, os niveis de comentarios e
reportagens sobre esses topicos no jomal subiam e desciam. Os picos de interesse
seguiam-se a grandes eventos simbolicos como 0 triunfo olimpico de Jesse Owens,
as lutas entre Louis e Schmeling e a exclusao de Marian Anderson do Constitution
Hall pelas Filhas da Revolu~ao Americana (FRA) e pelo Conselho de Educa~ao

do Distrito de Columbia em 1939. Nessa ocasiao, observou-se que "a notavel
contralto negra" havia sido recebida previamente tanto por Hitler como por
Mussolini, que ao menos nisso pareciam estar a frente dos fanaticos americanos.
o livro de Wedlock revela repetidas vezes a natureza extensiva de explica~oes

comparativas sobre as experiencias relativas de priva~ao de direitos e violencia
que atingiam ambos os grupos. Essas argumenta~6es faziam-se acompanhar as
vezes, assim como sao agora, de especula~oes sobre 0 "parentesco cultural" dessas
duas comunidades.

De uma significancia mais pr>itica e imediata foram as opinioes sobre a
segrega~ao de atletas negros e brancos nos Estados Unidos ocasionadas pelas
Olimpiadas. A percep~ao de que Hitler havia menosprezado Jesse Owens em seu
momento de gloria intensificou 0 ritmo de uma discussao de ample alcance que
abarcava 0 poder da Constitui~ao para inibir a discrimina~ao, a legalidade e a
ilegalidade do preconceito em ambos regimes e a ideia de que a "Georgia teme que
o negro fa~a baixar 0 nivel da civiliza~ao anglo-saxa; [enquanto] Hitler teme que
os judeus 0 elevem demais". Dutra maneira possivel de se pensar a Alemanha
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nazista como companivel it America contemporanea foi vislumbrada por Wedlock
no modo como os jomais negros noticiavam as a~6es de "persegui~ao dos judeus"
promovidas por Sufi Abdul Hamid, que se autodenominava 0 "Hitler negro" e que
tinha as suas bases em New York, mas cuja campanha terminou abruptamente
com a sua morte em urn acidente de aviao em 1938. Em 1934, noticiou-se que os
judeus negros do Harlem estavam levantando fundos para uma a~ao mundial
antinazista.

Jomais como Philadelphia Tribune, Brown American e Amsterdam News
expunham uma serie de artigos sobre negros que viviam "sob 0 terror" na Alemanha
e acerca da visao nazista sobre os negros. Eles revelavam, por exemplo, urn
conhecimento detalhado dos pianos nazistas de esterilizar as crian~as negras
"bastardas" da regiao do Reno e do Ruhr, levantando ainda questoes perspicazes
sobre a maneira como os nazistas viam as tropas coloniais francesas que os haviam
reconhecido. Duas manchetes de 1934, estampadas no Norfolk Journal and
Guide - "Hitler, 0 Simon Legree modemo" e "Hitler: 0 Ku-Klux alemao" - parecem
ter captado 0 tom de boa parte desta cobertura. Discutiu-se se seria apropriado
que os residentes afro-americanos na Alemanha fossem registrados como africanos
e a respeito do provavel tratamento que viajantes negros americanos encontrariam
naquele pals. As rea~6es nazistas aos "males do jazz" eram tambem alardeadas,
dando-se urn certo alivio, quando por exemplo 0 mesmo jomal citou urn relat6rio
alemao que censurava os judeus pelo jazz, e nao mais os negros, de acordo com a
manchete "Os nazistas nos 'livram' do jazz; culpam os judeus"."

ADORNO, LOCKE E 0 DEBATE SOBRE JAZZ

Os analistas europeus da ascendencia do fascismo haviam tambem
observado a proeminencia da cultura negra em geral e do jazz, em particular, na
cultura pre-fascista do perfodo Weimar. A intrusao da negritude na Europa nao foi
algo que estes analistas estivessem preparados a celebrar irrefletidamente. Os
nazistas e muitos de seus oponentes podiam concordar que a estranha habilidade
da cultura negra americana de ser ao mesmo tempo ultramodema e ultraprimitiva
era a prova de sua decadencia e dos riscos que ela apresentava para 0 corpo
politico. Desta perspectiva, a popularidade da cultura negra americana entre os

27. Norfolk Journal and Guide, 21 de dezembro de 1935, p. 9, col. 4.
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europeus rebaixava e corrompia nao somente a sua propria arte e cultura, mas a
sua natureza racial que fora invadida e infectada pelo "bacilo" do jazz. 0 entusiasmo
cosmopolita pelo que se tomaria logo conhecido como "0 jazz judeu negro" 28

teve conseqiiencias inauspiciosas. As rigidas solu~6es polfticas para essas condi~6es

cronicas, oferecidas pelos fascistas que entao mascateavam suas fantasias militares
fascistas de renascimento nacional, come~aram a parecer atraentes.29

Em suas conhecidas tentativas de desvendar os enigmas apresentados pelo
jazz ao dialetico, Adorno, que havia notoriamente saudado com entusiasmo os
primeiros controles nazistas impostos sobre 0 "Negerjazz", revelou 0 que percebia
como urn la~o profundo entre 0 jazz e 0 fascismo. Ele descartava a musica em
parte devido as suas liga~6es historicas com as bandas militares que haviam
despertado de novo a Europa. Estas conex6es marciais fizeram-no afirmar que 0

"jazz pode facilmente ser adaptado para 0 uso do fascismo. Na It~Hia ele e
especialmente apreciado, tal como 0 Cubismo e 0 artesanato"30 Quando combinado
com urn elemento volkish, mas tao somente pseudodemocratico e outros atributos
formais e estilfsticos que eram regressivos, essa heran~a militar tornava 0 jazz e 0

fascismo parte da mesma lastimavel virada socio-cultural. Eles foram aspectos
gemeos de urn aviltamento da experiencia no sentido da "insensibilidade mecanica
ou... decadencia licenciosa".31 Em vez de cogitar a possibilidade de que 0 jazz
ajudasse a definir e a praticar novas liberdades, Adorno 0 considerou como uma
dissemina~ao perniciosa de urn padrao alienado e destrutivo que se estabelecera
de infcio na composi~ao musical de escravos, quando a lamenta~ao em tomo da
ausencia de liberdade combinou-se pela primeira vez com a confirma~ao de sua
opressao.32 Para ele, Josephine Baker nao foi a personifica~ao do expressionismo.

Enquanto Adorno via e temia a pseudodemocracia encenada com 0 jazz, os
criticos negros contempodineos em seu esfor~o para firmar 0 modernismo contra
o primitivismo em moldes que acentuavam a sua propria a~ao tendiam a perceber

28. Michael Kater, "Forbidden Fruit?" American Historical Review 94, I (1989), pp. 11-43.
29. Wendy Martin, "Remembering the Jungle: Josephine Baker and Modernist Parody", in Prehistories

afthe Future: The Primitivist Project and the Culture ojModemism, argo Elazar Barkan e Ronald
Bush (Stanford University Press, 1995).

30. T. W. Adorno, "On Jazz", tradw;ao de. Jamie Owen Daniel, Discourse 12, 1 (outano-inverno.
1989), p. 61

31. Ibid., pp. 45-69.
32. T. W. Adorno, "Perennial Fashion-Jazz", in Prisms, tradu<;,:ao de Samuel Weber and Shierry

Weber (Neville Spearman, 1967).
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urn momento libertador mais autentico. Ao escrever no New Negro, J. A. Rogers
sugerira que urn verdadeiro espirito democnitico residia no "descaso zombeteiro
com a formalidade" transmitido por aquela musica. Nos Estados Unidos, a musica
celebrava urn novo espirito de alegria e espontaneidade que, como ele afirmou,
"pode por si mesma fazer 0 papel de reformador". A importante percep<;ao de
Rogers fora decerto alcan<;ada as custas de se aceitar uma visao do jazz como
uma for<;a exotica e primitiva "recarregando as baterias da civiliza<;ao" com urn
vigor novo e muito necessario. E possivel que seja hoje mais proffcuo encarar
esses aspectos de seu argumento como uma concessao nao essencial e decorativa
a atmosfera entao vigente e que nao compromete sua tese central:

...apesar de sellS presentes vfcios e vulgariza~6es, de suas infonnalidades sexuais,
de seu espfrito moralmente amirquico, 0 jazz tern uma missilo popular a cumprir. A
alegria, apesar de tudo, tern uma base ffsica. Aqueles que riem, dan~am e cantam
estao em melhor situa\ao meSilla em sellS vfcios do que aqueles que naD 0 fazem. JJ

Em toda parte, as vozes da disputa sobre 0 valor e 0 significado da musica
negra do entre-guerras em rela<;ao ao fascismo nascente parecem ter aceitado a
proposi<;ao de que mesmo se a musica nao era em si mesma urn meio de restaura<;ao
e de renascimento democnitico, ela poderia fomecer uma medida apropriada para
que 0 progresso da ra<;a em desenvolvimento pudesse ser lido. Foi aqui que a
musica come<;ou a ser imaginada como urn modelo criativo para as artes visuais e
urn plano tecnico para romancistas e poetas.

o grande sabio Alain Locke, logo apos urn perfodo de tres anos na catedra
de Rhodes em Oxford e outro de dois anos em Berlim, assumiu esta abordagem
em sua cuidadosa exposi<;ao a respeito do estado da composi<;ao musical, publicada
em 1936. Locke entendia 0 jazz em termos tripartites, isto e, "parte negro, parte
americano, [e] parte modemo". Ele reconhecia 0 papel fundamental que a banda
de James Europe - descrita por ele como "a maravilha musical da decada" 
havia desempenhado ao levar a musica para urn publico mais vasto. Ele burlava as
origens e 0 carater raciais do jazz contra as qualidades cosmopolitas e modernas
que surgiram quando as formas negras misturaram-se com elementos dos brancos
e dos judeus numa "grande colabora<;ao inter-racial": "0 jazz atual e urn negocio
cosmopolita, urn amalgama do tempo e dos humores modernos ... 0 jazz e

33. J. A. Rogers, "Jazz at Home", New Negro, org. A. Locke (Atheneum, 1968 [1925]), p. 223.
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basicamente negro, e assim felizmente, tambem e humano 0 bastante para ser
universal em apelo e expressividade".34 Como ele acrescentou, 0 que importa "e a
qualidade artistica do produto, nao a quantidade da distribui~ao, e nem a cor do
artista. 0 inimigo comum e 0 perigo sempre presente de comercializa~ao que ate
bem recentemente tem tido uma influencia ruinosa cada vez maior sobre 0

crescimento saudavel desta musica".35
Assim como Adorno, Locke estava ciente dos perigos da comercializa~ao e

da transforma~aoda musica em mercadoria. Num bom estilo hegeliano, tambem
como Adorno, ele tentou compreender 0 significado da emergencia do jazz como
"a moda recreativa dominante" em seu contexto historico, um estagio descrito por
ele repetidas vezes como "febril e neurotico". Ele afirmou que a "moda do jazz
deveria ser considerada como um sintoma de uma inquieta~ao e mudan~a culturais
profundas" que "seriam um fator importante na interpreta~ao do espirito subjacente
de nosso tempo"."

Locke nao identificou 0 fascismo explicitamente como outro elemento desse
fluxo cultural, preferindo em vez disso enfatizar a maneira com que 0 jazz se
opunha, tanto ao protestantismo, como as monotonias da civiliza~ao guiada pela
maquina. Ele reconhecia 0 poder explicativo das teorias dominantes do jazz, que 0

viam como um meio de fuga emocional por um lado, e de rejuvenescimento
emocional por outro. Contudo, 0 jazz nao era apenas uma combina~ao sutil de
narcoticos e estimulantes como sugerem essas teorias influentes. Ao se aperceber
que as formas serias do jazz haviam ultrapassado em muito 0 seu papel como "0

antidoto desesperado do negro e a cura para 0 seu pesar", tomando-se "a lingua
musical caracteristica da idade modema", Locke levantou a possibilidade de que
esta musica alegre pudesse ser uma "anti-toxina cultural, trabalhando contra os
sintomas mais morbidos da mesma doen~ada qual 0 proprio jazz era um subproduto".
Uma vez mais tal como Adorno, ele reconhecia a significancia fundamental do
"lado erotico do jazz", que tinha "uma rela~ao direta com a sexualidade mais livre
desta epoca".31

34. Alain Locke, The Negro and His Music, Bronze Booklet nO 2 (The Associates in Negro Folk
Education, 1936), p. 72.

35. Ibid., pp. 82-83.
36. Ibid., p. 89.
37. Ibid., p. 38.
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Uma contra-historia fragmentaria do modemismo artistico esta 11 espera de
ser destilada a partir destas observa~6es sugestivas, mas para nossa frustra~ao

Locke deixa em aberto a possibilidade de "conex6es diretas" entre "0 jazz e as
crises da civiliza~ao modema". Suas percep~6es ajudam a estabelecer mais do
que meras conex6es contingentes entre as culturas e as historias negra e branca,
e entre a cultura dos negros do Novo Mundo e 0 destino dos judeus na Europa,
aglutinados pela higiene racial nazista sob 0 signa abusivo do cosmopolitismo
desenraizado. Contudo, elas nao vao muito alem, deixando de mostrar como os
negros testemunharam vivamente as circunstancias catastroficas a serem
encontradas no ponto terminal da tipologia racial da Europa.

ETICA E METODOS

Diversas estorias de cruzamento cultural igualmente desestabilizadoras
podem ser tecidas em torno de figuras heroicas negras a quem e possivel considerar
como tendo infligido pequenas, mas significativas derrotas simbolicas sobre os
nazistas: Josephine Baker, Jesse Owens e Joe Louis. Mais do que ninguem, Michael
Kater se esmerou em recolher e analisar os impressionantes contos da presen~a

do jazz e suas ramifica~6es locais na vida cultural da Alemanha nazista, e em
tra~ar os percursos da musica ate mesmo nas opera~6es internas dos campos de
concentra~ao. 38 Estas conex6es e reflexoes podem, e claro, ser deixadas de lado
de acordo com as mesmas linhas sugeridas pelas amilises criticas de Adorno,
como nada mais do que instancias da natureza interconectada da vida cultural
alienada e reificada que se seguiu 11 industrializa~ao da produ~ao cultural. Dessa
perspectiva, elas revelariam apenas 0 akance transnacional da cultura negra
americana, exibindo parte dos recursos dinamicos providos por essa cultura 11 vida
da Europa antes da guerra e ao longo dela. Mas e apenas isso. Minha perspectiva
e distinta na medida que reconhece oportunidades importantes neste cruzamento
de culturas. Estas historias de cosmopolitismo desenraizado tornaram-se um
catalisador para a multicultura do futuro.

38. Michael Kater, Different Drummers: Jazz in the Culture of Nazi Germany (Oxford University
Press, 1994); Eric Vogel, "Jazz in a Nazi Concentration Camp, pts. 1 and 2", Downbeat (7 de
dezembro de 1961), pp. 20-21, e (21 de dezembro de 1961), pp. 16-21; Mike Zwerin, La
Tristesse de Saint Louis: Swing under the Nazis (Quartet, 1985); Horst]. P. Bergmeier e Rainer
E. Lotz, Hitler~·Airwaves:TheInside Story olNaz)' Radio and Propaganda S~ving (Yale University
Press, 1997).
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Os estudos hist6ricos de Kater, Detlev Peukert39 e outros trouxeram a tona
relatos poderosos daquela centralidade da subcultura musical para a consciencia
de oposi~ao, em especial entre os jovens. Eextraordinario que 0 regime nazista
tenha tido de batalhar tanto para cooptar e recuperar esses estilos modernos para
seus pr6prios prop6sitos. A avalia~ao desta camada de conex5es adicionais,
conversas transculturais e convergencias estilisticas inesperadas deveria incluir
uma ampla considera~ao sobre a visibilidade dos negros na arte, propaganda e
cultura popular nazista, assim como 0 lugar da "ra~a" nos terrnos do que se tern
tentado nomear de "estetica fascista", estando esta tarefa, porern, alem do alcance
deste livro40

A revolu~ao cinematognifica inovadora e duradoura iniciada por Leni
Riefenstahl e examinada brevemente no capitulo 4 sera, sem duvida, central para
aquelas considera<;5es. E preciso pensar tambem nao apenas nas tentativas de
Goebbels em manufaturar substitutos racialmente aceitaveis para 0 jazz, mas no
seu desejo de produzir urn entretenimento nazista grandioso que pudesse oferecer
urn equivalente cinematico para E 0 vento levou. 0 epico de 1941, Ohm Kruger
foi, por exemplo, encenado na Africa do Sui tendo como pano de fundo a guerra
dos baeres. Em Quax in Africa e Congo Express, 0 colonialismo proporcionou
urn veiculo apropriado para os mesmos prazeres e fantasias poderosas. Assim
como a fantasia orientalista de Josef Von Baky, Mtinchhausen,41 que e mais
conhecida, essas produ~5es tinham 0 efeito imprevisto de ajudar urn numero
significativo de prisioneiros de guerra afro-alemaes e afro-americanos a sobreviver
as durezas dos tempos de guerra por meio do trabalho como figurantes de filmes.42

o bi6grafo de Goebbels, Ralf George Reuth, nos conta que apesar de Goebbels
criticar E 0 vento levou em publico, este era "entre os filmes de Hol1ywood...
aquele que mais 0 arrebatou".43 Para saber exatamente 0 que prendeu seu olhar e

39. Detlev Peukert, Imide Nazi Germany: Conformity, Opposition and Racism in Everyday Life,
tradw;ao de Richard Deveson (Pelican Books, 1989).

40. Karen Pinkus, Bodily Regimes: Italian Advertising under Fascism (University of Minnesota
Press, 1995); Susan Sontag, "Fascinating Fascism", in Under the Sign of Saturn (Farrar Straus
and Giroux, 1984).

41. Linda Schulte-Sasse, EntertaininK the Third Reich: Illusions afWholeness in Nazi Cinema (Duke
University Press, 1996), cap. 10.

42. David Stewart Hull, Film in the Third Reich: A Study ofthe German Cinema, 1933-1945 (University
of California Press, 1969), p. 182.

43. Ralf Georg Reuth, Guebhels, tradur.;ao de Krishna Winston (Harcourt Brace, 1993), p. 194.
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mexeu com suas emo~5es, seria preciso tambem levar em considera~ao mais
detalhes do que e possfvel fazer aqui. Basta dizer que ha neste exemplo ainda mais
evidencias preliminares tanto para perceber a importancia da encena~ao colonial
destes epicos, quanta para examinar 0 significado do cenario racializado frente ao
qual 0 conflito mundial hist6rico entre as na~5es inglesa e a1ema poderia ser avaliado
com mais c1areza. Em outras palavras, em que medida 0 cenario africano e a
presen~a de negros contribufram para a acentua~ao destas imagens fascistas?

Embora reconhe~a, abstendo-me, porem, de enveredar pelo escopo
vertiginoso destas grandes quest5es, gostaria de considerar a possibilidade de haver
um outro tipo de articula~ao, talvez mais fundamental, a ser explorado entre aquelas
hist6rias que nao precisam mais ser consideradas como discrepantes e atribufdas
de um modo nao problematizado aos seus varios profissionais etnicos, Esta conexao
mais conceitual parece ter sido gerada pela l6gica polftica distintiva da tipologia e
diferencia~ao raciais que fundamenta as conex5es culturais contingentes
mencionadas acima. Ela tomou os judeus sem cultura responsaveis pela musica
negra que era - isso para nao mencionar Hollywood -sua arma cultural mais
perniciosa na luta secreta pela domina~ao do mundo. Esta articula~ao pode ser
melhor abordada como um simples produto da anti-16gica conspirat6ria que operava
na raciologia nazista. 0 negro infantil produzia musica e dan~a, mas nao tinha
preparo para compreender ou explorar 0 poder primitivo e sedutor de ambas como
um meio para distrair, enganar e, por fim, destruir 0 ariano desavisado, que por seu
turno tomou-se vulneravel a essa infec~ao somente atraves das maquina~5es

diab6licas do judafsmo intemacional. Sempre que 0 poder degenerativo da musica
negra se difundiu entre a juventude ariana desavisada e vulner:ivel, 0 racismo anti
negro e 0 anti-semitismo reconciliaram-se prontamente em materia de polftica
pratica. Eles se aglutinaram teoricamente atraves de diversos tipos de reducionismo,
determinismo e mecanicismo que envolviam a codifica~ao da biologia como cultura
e a codifica~ao da cultura como biologia. Estas diferentes formas de raciologia
tem sido distinguidas mais recentemente como 0 velho racismo e 0 novo racismo,
mas e importante lembrar que em grande parte do perfodo tratado aqui, elas formaram
o que George Stocking chamou de "gestalt etnografica", onde 0 "tipo ffsico nao
se separava perceptivamente" de outros sinais de diferen~a.44

44. George Stocking, Victorian Anthropology (Free Press, 1987), p. 106.

I 352 I



PAUL GILROY I

Se a biologia ou a cultura aspirou a uma precedencia suprema, uma 16gica
subjacente que se expressa atraves de ontologias raciais e a marginaliza9ao de
questiies eticas, 0 que constitui a sua marca, propiciararn uma legitima9ao importante
para a brutalidade, 0 terror e 0 etnocfdio historicamente decretado do diferente e
do inferior. E necessario testar constantemente a capacidade especffica destes
discursos racializantes. Eles podem ser comparados nao apenas com a linguagem
de algumas religiiies fundamentalistas e sectarias, mas tamMm com as ambi9iies
extenninadoras representadas pelos anseios classistas de matar, que ocorrem alhures
na hist6ria do totalitarismo europeu. E valioso tambem refletir sobre as linhas
especfficas internas em que os apelos asolidariedade e ao pertencimento racial e
etnico eram operativos. As brutalidades perpetradas em conjun9ao com 0 que
pode ser chamado de "poetica do sangue" por meio do continuo regime de poder e
de representa9ao, chamado por Fanon de "epidermiza9ao", e conduzidas, mais
recentemente, atraves do emergente discurso nanopolftico de "ra9a" (remodelado
agora em termos de genes e de informa9ao), estao a exigir em unissono que essa
possibilidade seja considerada.

A for9a especffica do discurso racista moderno pode ser registrada em
lugares e tempos aparentemente remotos em rela9ao aos exemplos que tornaram
a Europa ocidental 0 ponto exclusivo de ingresso nas considera9iies criticas sobre
o fascismo. Dois exemplos distintos bastam para sublinhar este ponto. 0 primeiro
e tirado da hist6ria do nacionalismo croata, no qual, sob a lideran9a de Ante Pavelic,
a descendencia de fontes arianas her6icas tornou-se a chave de aspira9iies
assassinas, merecedoras do nome fascista. 0 segundo emerge dos sepulcros de
Ruanda. A hip6tese camita sobre as origens das diferen9as "raciais" entre bahUtu
e batutsi, que la foi introduzida por missionarios e consolidada por administradores
coloniais, tern sido identificada como urn elemento importante na constitui9ao da
mentalidade genocida. Em ambas as instancias, a narrativa de uma identidade
absoluta emerge como urn problema central. Onde quer que as for9as miticas de
diferen9a racial e etnica apare9am, as solidariedades poderosas emergemjuntarnente
com formas distintivas de legitimidade.45 Num nivel mais basico - estaria tentado
a dizer humano - precisamos tambem notar as maneiras com que as tecnicas da
soldadesca, as quais 0 psic610go militar tenente-coronel Dave Grossman chamou

45. Yael Zerubavel, Recovered Roots: Collective Memory and the Making a/Israeli National Tradition
(University of Chicago Press, 1995).
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com propriedade de "assassinologia", admitem 0 papel que uma sensibilidade
acentuada em rela~ao a diferen~a "etnica" e "racial" desempenhou na remo~ao

da inibi~ao fundamental contra a matan~a:

E tao mais facil matar alguem se eles parecem muito diferentes de nos. Se a sua
maquina de propaganda pode conveneer sellS soldados que os oponentes deles
nao sao realmente humanos, mas siro "fonnas inferiores de vida", entao a sua
resistencia natural a malar sua propria especie sera menor. A humanidade do inimigo
ereduzida com freqiiencia ao nos referinnos a ele como "gook", "Kraut" e "Nip."
No Vietna, este processo foi assistido par uma mentalidade de contagem de corpos,
quando nos referiamos ao inimigo e pensavamos nele como numeros. Urn veterano
do Vietna me contoil que ista pennitiu a ele pensar que malar NVA eo VC era como
"pisar em formigas" ,46

Primo Levi, que tambem se ocupou do papel dos numeros no processo de
desumaniza~ao, adotou um ponto de vista diferente ao considerar os elementos
deste problema numa se~ao de The Drowned and the Saved [Os Afogados e os
Salvos], em que ele descobre a utilidade real da violencia aparentemente inutil
testemunhada por ele como um interno de Auschwitz. Acima de tudo, aquela
brutalidade foi util como um meio para produzir a solidariedade entre seus
perpetradores. Ela os capacitou a se comportar com mais liberdade sem 0 onus
dos fatores moral, religioso, emocional e psicol6gico que teria perturbado suas
opera~6es casu tivessem conferido um status humano as suas vitimas, compan\vel
aquele que haviam destinado a si mesmos. A discussao do coronel Grossman, a
respeito daquilo que ele chama "poder internalizado para matar", sugere que ao
menos nisto 0 grande programa nazista de assassinato racial nao parece ter sido
excepcional.47

46. Lt. Col. Dave Grossman, On Killing: The Psychological Cost of Learning to Kill in War and
Society (Little, Brown, 1996), pp. 161-162; Grossman especula sabre 0 passlvel efeito do
condicionamento racial nazista em aumentar as laxas de perdas que foram infligidas as fon;;as
britanicas e americanas par tropas alemas. Acredita-se que estes indices sejam 50 par cenlo mais
altos do que aqueles sofridos pelas tropas alemas nas maos de seus inimigos. Ver tambem Ben
Shalit, The Psychology ofConflict and Combat (Praeger, 1988).

47. Herbert Kelman, "Violence without Moral Restraint", Journal ofSocia/Issues, 29, 4 (1973), pp.
25-61; Henri Zukier, "The Twisted Road to Genocide: On the Psychological Development of
Evil During the Holocaust", Social Research, 61 (1994), pp. 423-455.
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Este e mais urn pequeno passe para se cogitar sobre a possibilidade de que
a linguagem racializante e a a~ao correlata podem instigar aqueles mesmos
sentimentos e solidariedades que em geral se pensa como previos a elas. Estes
programas de a~ao sao regimes racializantes - estruturas de sentimento e de a~ao

- que produzem as "ra~as" em arranjos hierarquicos ao fazer com que a "ra~a"

seja significativa, mantendo-a como urn aspecto obvio, natural e aparentemente
espontiineo da vida social ordenada. A qualidade da ordem se torna ainda mais
preciosa e relevante em situa~oes extremas. A hierarquia, a autoridade e a
indulgencia, que a ordem pode proporcionar, facilitam 0 processo em que homens
e mulheres se tornam capazes de matar outros seres humanos. Este padrao
complexo envolve uma intera~ao recfproca entre a raciologia e suas conseqtiencias.
Devemos, portanto, estar preparados para confrontar a a~ao da violencia - e, de
fato, do proprio sangue - como urn meio de produqiio das proprias diferen~as

"raciais" que nao existem antes de tantas tentativas brutais e sangrentas para
engendra-Ias.

Aordem distinta de diferencia~ao "racial" e marcada pelo seu rotulo singular,
pelo peculiar deslizamento entre "rela~oes reais" e "formas fenomenais" a que
esta ordem corresponde, e por uma postura especffica (a)moral e (anti)politica.
Esta ordem envolveu nao so 0 confinamento de pessoas "nao-brancas" ao status
de animais ou de coisas, mas tambem a redu~ao de pessoas europeias ao status
intermediario dessa ordem inferior de ser, situado entre 0 humano e 0 animal que
pode ser mal-tratado sem as intrusoes de uma rna consciencia.

Atualmente, em circunstancias que conseguem de algum modo tanto proibir
como demandar uma politica cultural insurgente, nossas escolhas sao mais
complexas do que aquelas sugeridas pela declara~ao apocrifa de Goebbels citada
na frase de abertura deste capitulo. Urn fascismo original e convenientemente
rotulado, tendente a obliterar a cultura e a destruir seus defensores e silenciosos
guardioes, nao se coloca com audacia e em oposi~ao cerrada a uma consciencia
anti-fascista inocente e integra que alinha a cultura e a civiliza~ao ao seu lade
numa batalha contra 0 mal. As sementes do fascismo europeu tern se espalhado
por uma grande extensao nos moldes do que Primo Levi chamou de "a silenciosa
diaspora nazista". Poderiamos mencionar que a complexa linhagem do fascismo
tern se complicado ainda mais devido ao amplo mimetismo de seu estilo politico por
vanos regimes, que embora possam ser de natureza ultranacionalista, violenta ou
conservadora, nao compartilham da orienta~ao do fascismo propriamente dito, cujo
teor e anti-conservador, anti-liberal, populista, fraternalista e revolucionano. As
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tecnologias fascistas da personalidade e da solidariedade provaram ser tao influentes
e atrativas quanto 0 apelo de qualquer urn de seus aspectos ideologicos
sistematicos48 Talvez esta seja a forma como os fascismos tern side capazes de
falar repetidamente em nome da cultura, tornando-se eloqiientes sobre as
hierarquias raciais, naeionais e etnicas construfdas pela ideia da diferen9a cultural
absoluta ao lange das linhas naeionais. De cerlo modo, entao, pode-se dizer que 0

faseismo adquiriu, ou mesmo se tomou, uma cultura em seu proprio direito. Esta
Opera9aO teve lugar no interior das fronteiras constitufdas por aquilo que Deleuze
e Guattari se referem - em seu celebre alerla de que ninguem e poupado das
sedu90es do faseismo - como seus "pontos focais, moleculares".

Os COSMOPOLITAS NEGROS FACE A FACE COM 0 FASCISMO

Eprovavel que Baker, Fanon e Senghor sejam os mais conhecidos dentre
muitos negros que se opuseram ao fascismo no campo de batalha e na resistencia.
Ha outras pessoas menos conheeidas e em grande medida esqueeidas que se
juntaram aoposi9ao a Hitler, passaram suas vidas em campos e centros de deten9aO
de varios tipos, ou sobreviveram silenciosamente, retornando para as estranhas
ambigiiidades de sua existencia como europeus negros. Entre aqueles que deveriam
ser lembrados aqui esta Hilarius "Lari" Gilges, que foi espancado ate a morte por
nazistas em Dusseldorf em 1933, sendo uma das poucas vftimas negras de Hitler a
ter algum tipo de memorial publico. 0 ativista belga Johnny Voste foi urn membro
do movimento de resistencia. Preso em 1942, ele nao so sobreviveu a Dachau,
mas tambem ajudou alguns de seus camaradas a conseguirem 0 mesmo. Houve
tambem Johnny William, urn frances naseido na Costa do Marfim que foi depOrlado
para 0 complexo do campo Neuengamme perlo de Hamburg, ao qual sobreviveu,
conforme ele acredita, gra9as ao calor produzido pela fabrica de armamentos
Walther, onde ele foi posta em trabalho for9ado. Segundo ele testemunhou, havia
outros cinco ou seis internos negros no mesmo campo que, ao menos de infeio, se
benefieiaram da reputa9aO de destreza ffsica estabelecida nas mentes de seus
captores pelo triunfo de Jesse Owens em 1936.49

48. Daniel Chirot, Modern Tyrants: The Power and Prevalence oj Evil in Our Age (Princeton
University Press, 1994).

49. Entrevistas com e sabre estas importantes figuras encontram-se no filme pioneiro de David
Okuefuna, Hitler:<; Forgotten Victims, produzido pelaAfro-Wisdom Productions em 1997.

356

1

c



I

r

I
I

i
\

PAUL GILROY I

Como a discussao anterior de Senghor sugere, 0 material sobre a vida dos
grandes campos fundados pelos alemaes para os prisioneiros coloniais de guerra e
um tanto incompleto. Contudo, uma !iteratura pequena, mas extremamente uti!
narra a experiencia contradit6ria e as vezes bizarra de prisioneiros de guerra negros
nas maos dos nazistas, a quem faltava seguran~a sobre onde exatamente os negros
se encaixavam no esquema racial das coisas. Ainda que rejeite em termos um
tanto perempt6rios 0 caso de Johnny Voste, um "homem mulato que pretendia ter
estado em Dachau" sem oferecer documentos comprobat6rios nesse sentido,
Robert W. Kesting, arquivista do Museu Memorial do Holocausto dos Estados
Unidos em Washington, D. C., acumulou uma cole~ao pequena, mas proficua de
documentos extraidos em sua maioria de pastas de pesquisadores do p6s-guerra
acerca dos crimes de guerra.50 Sua pesquisa pre!iminar confirma haver evidencias
saidas do pr6prio cenario europeu de soldados coloniais e afro-americanos, assim
como de efetivos da For~a Aerea sendo sumariamente assassinados e mutilados a
despeito dos termos de tratados intemacionais que regem 0 tratamento dos POWs
[prisioneiros de guerra]. Ha tambem material sugerindo que os nazistas eram
inconsistentes, se nao 0 fossem de fato confusos, sobre como !idar com os negros
capturados por eles em combate. Hist6rias horriveis sobre a camificina do campo
de batalha e a violencia inspirada em termos raciol6gicos combinam-se com outros
relatos de prisioneiros negros que admitem ter encontrado uma certa medida de
considera~ao que reconhecia a sua humanidade, ou ainda terem side tratados
razoavelmente com base numa hierarquia racial que especificava seu status como
menor do que um humane por inteiro e, por isso mesmo, nao precisando ser
maltratados, tal como no caso de animais domesticos ou de estima~ao.

A For~a Aerea Real Britanica (FAR) recrutou um numero significativo de
efetivos negros atraves do Esquema de Recrutamento Ultramarino do Ministerio
da Aeronautica. Um oficial guianes da FAR, Cy Grant, foi capturado depois de ser
abatido pr6ximo a Amhem em 1943, tendo passado os dois anos seguintes em um
campo de POWs. Segundo relatou, "0 unico racismo que encontrei [Ia] veio da
parte de um americano... um cabo ou algo assim que estava neste campo de
deten~ao. E ele me chamou de nigger, uma ou duas vezes, mas eu nao tive nada
assim dos alemaes. Eles nao me escolheram para nenhum tratamento especial".'l

50. Robert W. Kesting, "Forgotten Victims: Blacks in the Holocaust", Journal ojNegro History, 78,
I (1992), pp. 30-36.

51. Mike Phillips e Trevor Phillips, Windrush: The Irresistible Rise of Multi-Racial Britain
(HarperCollins, (998), pp. 31-32.
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Ransford Boi, urn marinheiro da frota mereante britanica, foi capturado perto da
Costa da Liberia, em dezembro de 1939, tendo sido transferido para urn campo em
Sandbostel, entre Bremen e Hanover. Ele passou dois anos nesse lugar antes de
ser mandado para outro campo de intema~ao nao nomeado, onde havia cerca de
trinta outros intemos negros. 0 regime era relaxado a ponto de ele viver algumas
aventuras picarescas surpreendentes.52 Embora nao se deva conferir significancia
em demasia a estes fragmentos, e preciso permitir que eles assumam urn lugar
apropriado nos relatos das complexidades pniticas da raciologia nazista num contexto
de guerra. Em tennos mais oblfquos, este tipo de material pode tambem ser usado
para indicar urn diferente tipo de narrativa: a pre-hist6ria de uma Europa multicultural.

Embora formados cultural e intelectualmente a partir de pressoes e de
institui~oes bern diferentes daquelas que influenciavam esses descendentes das
colonias, os soldados afro-americanos, que chegaram par fim aos portaes dos
campos de concentra~ao nazistas como parte das for~as militares vitoriosas, tambem
deram mostra de que a sua compreensao da ordem racial a que eles haviam sido
submetidos em suas terras natais in6spitas acabou sendo transfonnada diante da
dimensao absoluta dos horrares racionalmente empreendidos nos campos. 0 senso
basico de vergonha humana que eles compartilhavam com seus companheiros
brancos complicou-se no caso deles devido a percep~ao de que tambem eles haviam
sido vitimas da raciologia e de suas brutalidades caracterfsticas atraves de fonnas
cotidianas mais amenas. Muito do trabalho de limpeza em Dachau e Buchenwald
foi empreendido pelo 1830 batalhao de engenheiros de combate.53 Sua presen~a

naquele humilde papel tradicionalmente designado ao negro pennite visualizar as
experiencias de soldados negros que estiveram na linha de frente no combate as
for~as militares nazistas.

A presen~a destes soldados negros na liberta~ao de urn campo foi notada
por Benjamin Bender, urn intemo de Buchenwald em busca do paradeiro de seu
inn;;o em meio ao derradeiro caos deste lugar:

o terreno adjacente aportaria estava coberto de corpos. Muitos tinham cobertores
rasgados sabre suas cabe~as. Estes internos haviam se recusado a se juntar a

52. Weekly ]oumal, 4 de maio de 1995, p. 5, e West Africa, vol. 22, 8 de maio de 1995, p.778.
53. Lou Potter com William Miles e Nina Rosenblum, Liberators: Fighting on Two Fronts in World

War II (Harcourt Brace Jovanovich, 1992); ver tambem Brenda L. Moore, To Serve My Country,
to Serve My Race: The Story afthe Only African-American WACs Stationed Overseas during
World War II (New York University Press, 1996).
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derradeira marcha da morte para Dachau; alguns estavam feridos, alguns estavam
mortos. A cena era repulsiva... Ao lado da estrada, jipes e vefculos semicaterpilares
estavarn estacionados... 0 imenso patio de chamada estava cheio de soldados
americanos, as melhores do General Patton, homens negros altos, medindo cerca de

1,83 ill, com len~os coloridos em toma do pesco~o. Ell Dunea tinha vista homens
negros antes. Eles erarn irreais para mim. Os soldados tentavam ajudar, carregando
internos em macas, alguns mortos, alguns moribundos que estendiam suas maos

dizendo: "Irmao, ell estoll morrendo, me de sua mao". Os soldados estavam em

estado de choque, choravam como bebes. Eles Ihes davam as maos. Alguns internos

estavam apenas sentados estupefatos. 54

Samuel Pisar, um interno de Dachau, prestou urn depoimento sobre a sua
propria "libertac;iio" ao Washington Post em maio de 1995. Escondido em um
celeiro depois de escapar de uma marcha da marte, ele espionou um tangue
desconhecido numa estrada proxima:

a tanque prosseguia seu cauteloso avan~o... Procurei automaticamente pela
detestavel suastica, mas nao havia nenhuma. Em vez disso, vi urn emblema
desconhecido - uma estrela branca com cinco pontas.

Por urn instante, 0 inimagim'ivel inundou minha mente e minha alma. Depois de
quatro anos nas profundezas do inferno, eu, condenado n° B-l?13, tambem conhecido
como Samuel Pisar, filho de uma bela famflia que havia sido varrida da face da terra,
sobrevivi de fato para ver a gloriosa insfgnia do Exercito dos Estados Unidos.
Minha cabec;a parecia estourar. Com urn UITO selvagem saltei para fora e me arremessei
em dire~ao aquela magnffica visao. Eu ainda estava correndo, agitando meus bra~os,

quando de repente a escotilha do vefculo blindado se abriu e urn rosto negro,
protegido com capacete e 6culos, emergiu, praguejando em minha dir~aode maneira
ininteligfvel... Pistola na mao, pulou para 0 chao para me examinar mais de perto...
Para sinalizar que eu era amigo e precisava de ajuda, caf a seus pes, dizendo as

poucas palavras em ingles que minha mae costumava suspirar enquanto sonhava
com a nossa liberta~ao; gritei: "Deus Aben~oe a America!" Com urn gesto
inconfundfvel, 0 americano alto acenou para que eu me levantasse, e me ergueu
atraves da escotilha ate 0 ventre da liberdade.55

54. Benjamim Bender, Glimpses Through Holocaust and Liberation (North Atlantic Books, 1995),
pp. 161-162.

55. "Escape from Dachau: My Own, Private V-E Day", Washington Post, domingo, 7 de maio de
1995.
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Elie Wiesel e Israel Lau, dois ex-prisioneiros muito conhecidos, mencionaram
a presen~a de soldados negros em momentos semelhantes de sua vivencia. 0
Arquivo Fortunoff da Universidade de Yale, com testemunhos de sobreviventes do
Holocausto gravados em video, apresenta diversos outros exemplos contendo relatos
de prisioneiros libertados por tropas americanas negras, ou descri~oes de seus
encontros com eles logo depois de escaparem dos campos.56 Assim como aconteceu
com Benjamin Bender, esses encontros tornaram-se em geral memoraveis
precisamente por serem as primeiras ocasioes em que se via uma pessoa negra.

Estes encontros servem como uma lembran~a poderosa da arbitrariedade
das divisoes raciais, do absurdo e da mesquinhez das tipologias raciais e dos perigos
mortais que sempre estiveram presentes em sua institucionaliza~ao.0 testemunho
eloqiiente prestado por eles sobre a unidade e a similaridade da especie humana, e
tambern sobre a moralidade do reconhecimento intersubjetivo, e ainda mais valioso
por ser oferecido inocentemente do amago da desgra~a radical do seculo XX.
Entretanto, estas mesmas qualidades intranqiiilas tornam estes testemunhos
perturbadores e extremamente dificeis de lidar num mundo codificado racialmente
cujas suposi~oes obstinadas sao desestabilizadas por estas hist6rias cosmopolitas.
A exigencia implfcita de que as diferen~as insignificantes identificadas como raciais
nao tern nenhum peso quando vistas em meio 11 aura dos horrores engendrados
pela "ra~a" e atualmente impossivel de satisfazer.

Nos Estados Unidos, a significancia contemporanea destes contos sinistros
tern sido disputada e diluida pela controversia que ainda ronda 0 filme documentiirio
inovador Liberators dirigido por Nina Rosenblum e Bill Miles e exibido na televisao
publica dos Estados Unidos e no Canal 4 da Gra-Bretanha no come~o da decada
de 1990. Como parte de uma ampla analise sobre 0 lugar dos afro-americanos nas
for~as armadas e a rela~ao entre as suas lutas contra 0 fascismo e 0 fracasso da
America mesma em cumprir com os direitos humanos e civis de seus cidadaos
negros durante 0 mesmo perfodo, 0 filme reuniu ex-prisioneiros de campos e
veteranos de guerra negros para comemorar e explorar a importancia hist6rica,
moral e polftica de seus primeiros encontros diante dos vergonhosos portoes dos

56. Tape T-I07; Leon Bass do 1830 batalhao de engenheiros de combate, T-1241; Rabbi Weissman,
T-3061; Jacob Boehm. HVT 1357; Harry E. HVT 2761; Tobias C, HVT 2266; Susan Soffer, T
876. Estas titas do Arquivo Fortunoff, Universidade de Yale, cobrem incidentes em Buchenwald,
Salzwedel. Gunskirchen e Mauthausen.
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campos. 0 texto local a este respeito encontra-se na sua tentativa corajosa de
mudar as termos que entao conduziam a triste rela~ao entre negros e judeus , em
especial na area de New York.

Para entender a tempestade de crfticas que envolveu a filme, passado a
entusiasmo inicial que saudou sua apari~ao, e importante notar que 0 termo
"Liberator" adquiriu uma defini~ao tecnica especifica neste contexto. Para serem
merecedores dele, os soldados tinham de ter chegado no campo nas quarenta e
oito horas de sua abertura avisao de um mundo incredulo. Os registros militares
oficiais relativos ao deslocamento de soldados negros e seus tanques estao
desaparecidos, inconclusos e contraditorios, mas ninguem poe em duvida que as
soldados afro-americanos chegaram em Mathausen e ao seu subcampo de
Gunskirchen dentro do tempo especificado, au que tenham sido vistos em Dachau
e Buchenwald em algum momenta proximo da hora da liberta~ao, apesar de que
nao necessariarnente dentro do periodo de quarenta e oito horas requerido. Com
base tanto em evidencias fotograficas quanta em testemunhos de sobreviventes
para sustentar seu caso, a filme trouxe as mesmas pretensoes de "Liberator" para
as soldados negros em Dachau e Buchenwald: campos mais famosos com maior
prestigio na economia da memoria oficial do Holocausto. Mas e muito mais pruficuo
observar que a filme, que contau com a importante endosso publico do Reverendo
Jesse Jackson, parece ter trazido um desafio profunda ao estado das rela~oes

entre negros e judeus nos Estados Unidos. Sua percep~ao da indivisibilidade do
racismo e da importfincia do testemunho prestado pelos negros a respeito do
genocidio nazista violou uma visao popular que considera esta historia como uma
propriedade de grupos e interesses particulares, cuja serventia atende a importantes
fun~oes de legitimidade e solidariedade. Houve em seguida diversas denuncias do
filme como uma mentira e como um exemplo distorcido de uma reescrita da historia
politicamente correta. Ele foi definido e repudiado pelo seu revisionismo e pelo seu
papel em divulgar uma "nova linha sabre as judeus", de acordo com a radical e
controvertido Jackson.

Se as teses centrais do filme, a saber, que as afro-americanos envolveram
se bravamente na guerra contra a hitlerismo e na abertura de suas fabricas de
morte e outros campos, nao podem ser recusadas, entao a controversia sabre a
status-chave do "Liberator" parece deslocada. Para a forasteiro isto se parece
com um subproduto estranho do processo misterioso que restringia a concessao de
honras militares a unidades especificas e a seletos comandantes. Numa situa~ao

em que se recusava ativamente aos negros a partilha de um reconhecimento
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nacional proporcional ao herofsmo deles nos campos de batalha, nao e de se
surpreender 0 apagamento de quaisquer papeis que eles tenham desempenhado
nesses eventos. A rixa sobre a dura~ao de tempo e 0 posicionamento tambem
parece trivial quando considerada juntamente com a inegavel presen~a de negros
e outros americanos nao-brancos nessas lutas. Este e um fato hist6rico que nao
tem side suficientemente apreciado e contextualizado. Eparte nao apenas da hist6ria
de negros e jUdeus em New York, mas da hist6ria da Europa no pr6ximo seculo.
as detalhes desses encontros certamente sao importantes; constituem um baluarte
contra as tentativas de negar a ocorrencia do genocfdio nazista. as registros
fragmentados e incompletos do caos da guerra nao deveriam se tomar um pretexto
para as batalhas politicas contemporaneas, cuja unica serventia e reificar e fortificar
diferen~as raciais espurias.

A FACE DE PEDRA

Ap6s reunir as implica~oes deste longo argumento, fieamos com a questao
de como podem ser usadas essas hist6rias cosmopolitas e translocais de extremidade
e mutualidade humana. Que lugar, isto se houver algum, deveria ser conferido a
elas nas explica~oes contemporaneas sobre a "ra~a" enos conflitos sobre a dire~ao

eo carater da cultura e civiliza~iio europeia? Estas questoes foram especialmente
preocupantes nao apenas aos afro-americanos e tropas coloniais que haviam
participado da guerra, mas tambem aqueles que chegaram na Europa logo apos 0

termino das hostilidades formais. a romancista e escritor afro-americano William
Gardner Smith fez parte das for~as de ocupa~ao na Alemanha, tendo se decidido
a morar em Paris depois da guerra. Seu trabalho oferece uma resposta
especialmente interessante para estes desafios morais e politicos - nao porque
seus romances manifestem grandes qualidades literiirias, mas porque, imbufdos de
uma bravura exemplar, eles ousam abordar questoes complexas e importantes que
tern uma rela~iio direta com os problemas de identidade, pertencimento e justi~a

nao raciol6gica que hoje nos preocupam.
a primeiro romance de Smith, 0 Ultimo dos Conquistadores, foi publicado

em 1948, quando ele tinha apenas vinte e dois anos. Ele trata dos destinos de um
contingente de soldados americanos na Alemanha em meio as consequencias
imediatas da guerra. Smith explora uma serie de posi~oes e experiencias
contrastantes a medida que esses jovens negros inspecionam 0 naufragio do regime
nazista e observam os alemaes come~ando a reconstruir suas vidas. as soldados
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consideram e discutem as suas proprias perspectivas de retorno, por vezes relutante,
aos Estados Vnidos. Eles sao urn grupo diverso e qualquer senso de unidade racial
se rompe em meio as suas origens e lealdades regionais. Os negros sulistas e
nortistas sao diferentes em termos culturais e educacionais. Mesmo 0 racismo
institucionalizado em profundidade na vida militar e insuficiente para uni-Ios.

o livro mostra que as rela~5es opressivas entre negros e brancos na America
nao se modificaram para acomodar as experiencias de homens que haviam sido
preparados para arriscar suas vidas por seu pais em combate no estrangeiro, mas
a quem ainda se recusava direitos humanos e civis basicos na terra de seu
nascimento. As tropas negras confrontam-se com uma hierarquia militar ansiosa
em expurgar de suas fileiras os soldados negros cujo papel nos combates fora
sancionado com muita relutancia, tendo se tornado central aos sucessos militares
dos aliados.

Em meio ao caos das priva~5es do pas-guerra, do mereado negro e da
Guerra Fria emergente, Smith mostra como as autoridades americanas estavam
inquietas acerca das rela~5es entre as tropas negras e as mulheres alemas brancas.
Este contato transgressivo constitui 0 tema central do romance. Mais ainda do que
ocorrera na Gra-Bretanha," os soldados afro-americanos na Alemanha sofriam
injurias e eram incriminados por seus comandantes e pela policia militar por
"fraternizar" com garotas e mulheres locais. Onde quer que vigorassem amplarnente
as atitudes do sistema Jim Crowe 0 cavalheirismo sulista, as mulheres tambem
eram tratadas com brutalidade pelas autoridades militares de ocupa~ao. Estes sao
os estranhos bastidores onde os soldados de Smith consideravam 0 significado das
diferen~as raciais e debatiam a rela~ao entre 0 genocidio nazista, legitimado pela
raciologia, e suas proprias experiencias de racismo codificado pela cor, dentro e
fora do meio militar, no seu proprio pais e no exterior.

Os protagonistas de Smith - Randy, com suas inclina~5es patrioticas, Homo
com sua sensibilidade, Murdoch 0 sabio professor de cabe~a quente e Hayes
Dawkins, urn datilografo tranquilo da Filadelfia que atua como a voz principal do
autor - todos aceitam a centralidade esmagadora da "ra~a" em suas vidas, mas
nao compartilham de uma visao unificada sobre a America ou a Alemanha. A
diffcil tarefa de entender 0 nazismo e as suas conseqiiencias acarretava divis5es
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ainda mais afiadas entre eles. Alguns dos veteranos endurecidos pelas batalhas
tendem a considerar 0 que viam como a linha oficial do exercito, identificando
todos os alemaes com 0 hitlerismo, enquauto outros, inclusive Dawkins, desenvolvem
passo a passo uma posi~ao mais complexa e perturbadora que percebe 0 racismo
contra os negros como fundamentalmente ligado ao anti-semitismo. Eles nao
aprendem isto apenas devido it percep~ao de que os nazistas tambern se
preocupavam com 0 destino de seus subaltemos negros, mas por compreenderem
a dura li~ao ensinada pelo anti-semitismo feroz de seus compatriotas brancos.
Numa rodada de bebidas descontraida apos 0 expediente, urn capitao branco
aparentemente liberal reconhece os efeitos do racismo anti-negro nos Estados
Unidos e em seu exercito. Ele defende a democracia americana e faz urn apelo
sutil it reeduca~ao da na~ao alema, antes de expressar sua aprecia~ao pelo trabalho
efetuado pelos nazistas no sentido da elimina~ao dos judeus:

"Gente, me esqueci. Havia urn lado born em Hitler enos nazistas".
Esperamos por este unico lado.
"Eles se livraram dos judeus".
Urn dardo de tensilo aterrissou oa sala. Nao se podia ve-Io au olivi-Ia, mas se podia
senti-to aterrissando. As garotas alemas, em especial, estavam chocadas...
"A unica coisa. A tinica coisa boa que eles fizeram... Deveriamos fazer 0 mesma nos
Estados Unidos".
Como fazer urn capitao parar de falar?
"as judeus tomam todo 0 dinheiro", disse 0 capitao. "Tomaro tadas as lojas e
bancos. Gananciosos. Querem tudo. Nao deixam nada para as pessoas. Fizeram isso
na Alemanha e Hitler foi esperto. Livrou-se deles. Estao fazendo isto agora nos
Estados Unidos. Tomam 0 pafs e as americanos nao tern nada a dizer sabre isso. Eles
deixam os judeus conduzirern seu pafs" .58

Essa percep<;ao desconcertante sobre as opera~5es do pensamento racial
coloca a orienta~ao moral e polftica dos personagens negros sob grande tensao.
Ela se acentua particularmente quando se elabora 0 duplo padrao que permite ao
govemo dos Estados Unidos atacar a conduta nazista e ao mesmo tempo praticar
uma forma de racismo diferente, porem brutalmente institucionalizada. Smith traz
it tona urn mundo complicado e moralmente exigente, onde os anti-semitas
americanos e outros racistas podiam lutar contra 0 fascismo europeu com
sinceridade sob os lemas de sua propria democracia imperfeita sem questionar de

58. Willian Gardner Smith, The Last of the Conquerors (Farrar, Strauss and Co., 1948), p. 105.
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nenhuma maneira a sua propria raciologia.
Seria born repetir que estas compara~oes entre os dois diferentes regimes

racializados na Alemanha e na America ja haviam sido feitas em geral pelos
americanos negros antes do inicio do genocidio nazista. A passagem de leis
discriminatorias suprimindo os direitos e as oportunidades dos judeus desencadeou
urn grande debate sobre os males sancionados pelos dois sistemas opostos. as
soldados negros de Smith discutem tudo isso em certa medida. Eles tambem resolvem
esses problemas de maneira pratica em suas rela~oes proximas com varios alemaes,
cujas opinioes pos-nazistas sobre a America e sua hierarquia racial sao ambivalentes
no conflito cronico com seus oficiais brancos e 0 que importa ainda mais, em seus
atritos costumeiros com a policia militar que se esfor~a por regular a conduta
publica dos soldados de acordo com as prescri~oes racistas do senador Bilbo do
Mississipi e de membros sulistas do Estado-Maior dos Estados Unidos.

A especificidade deste momenta historico ja foi abordada por varios autores
de autobiografias," mas nao foi ainda adequadamente explorada pelos historiadores.
Esta foi uma fase importante em que as autoridades dos Estados Unidos sentiram
pela primeira vez a vulnerabilidade intemacional de seu pais as cnticas de sua
hierarquia racial intema. Eo significativo que a apreensao de toda a extensao do
genocidio nazista tenha refinado aquela acusa~ao da democracia codificada em
cores vigente nos Estados Unidos. Esta disposi~ao tamhem se faz presente nas
reminisd:ncias dos tempos de guerra dos soldados afro-americanos, alguns deles
tendo procurado obter do govemo americano 0 reconhecimento publico de sua
contribui~ao para 0 esfor~o de guerra, em combate e em atividades de apoio.60

as americanos de Smith lutaram todos na guerra contra Hitler, mas se dividem
entre aqueles que apoiam os objetivos do autor e aqueles que os menosprezam. as
alemaes de Smith precisam ser reconhecidos tambem como urn grupo diferenciado.
A questao da sua responsabilidade coletiva pelo genocidio nazista e levantada no
inicio da narrativa:

"Voce sabe", disse Randy, "Nao posso acreditar nisto. Dais aDOS atcas ell teria

59. As mem6rias de Leon C. Standifer narram detalhes fascinantes das atividades dos soldados
negros na Bavaria do pas-guerra. Etas se aproximam muito das observa<;oes feitas por Gardner
Smith. Ver Binding Up the Wounds: An American Soldier in Occupied Germany, 1945-1946
(Louisiana State University Press, 1997), em especial pp. 150-173.

60. U.S. News and World Report, 6 de maio de 1996.
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atirado no filho da puta que dissesse que eu algum vez me sentaria num bar levantando
urn brinde com as filhos de Hitler".
Foi como urn choque eletrico, a palavra Hitler. Eu podia sentir a garota aD meu lada
tomar-se rigida... Randy ria-se... "Voces sao todas iguais. Todos voces. As pessoas
com quem nos sentarnos hoje auaite sao aquelas rnesmas que queimavam pessoas
nos campos e esrnurravam 0 nariz de judeus".

Smith faz com que 0 ataque de Randy aos alemaes seja respondido por uma
jovem alema, igualmente irada, que replica a condena~ao geral de seu pais feita
por ele com urn exemplo distinto tirado do cemirio americano:

"GIhe so quem fala! E quanta aDs americanos? Voce talvez naG passa oem mesma
andar na rna com uma muther branca em seu pais. as americanos brancos te enforcam
numa afvore se voce fizer alga assim". Ela sorria com 0 canto da boca.
"Onde voce ouviu esse lixo?" Randy gritou. Ele eorou ate mesmo com sua pele
eseura. 61

A intimidade sexual e emocional entre homens negros e mulheres brancas
apresenta-se como algo a mais do que urn simbolo primario das diferen~as entre a
Europa e a America. 13 tambem a fonte principal de conflitos entre soldados
negros e as for~as armadas a que pertencem. Smith dramatiza as maneiras como
esses homens jovens negros sao levados a refletir nao apenas sobre 0 sentido de
sua pr6pria negritude, mas atraves dos percursos da viagem militar sobre a natureza
da pr6pria democracia. Assim como 0 valor do amor e a possivel signifidlncia da
humanidade em comum que 0 desejo sexual poe em foco, pode-se compreender
melhor este aspecto quando ele e visto contra 0 cenario de fundo provido pelo
termino do fascismo. Hayes Dawkins meditava precisamente sobre estes t6picos,
enquanto descansava numa praia arenosa e contemplava a agua em Wannsee
com sua nova namorada alerna, lise Mueller:

Eu ja me estirara muitas vezes na praia, mas nunea antes com uma garota branca.
Uma garota branca. Aqui, longe por urn tempo da ideia de diferen~as, era estranho
como eu esquecia disso tao nipido. Ja. nao tinha mais irnportancia.Todo mundo era
azul, verde, ou vennelho. Ninguem olhava quando nos deitavamos juntos na praia,
nossas peles contrastando, mas nossos eora~6es batendo identicamente e cada urn
com urn nariz bem no meio das nossas caras. Estranho me parecia que aqui, na terra
do odio, eu devesse encontrar esta fase de suma importaneia da democracia. E, de

61. Smith, The Last of the Conquerors, p. 35.
62. Ibid., p. 44.
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repente, ell senti uma amargura.62

Ilse ensina a Hayes 0 alemao elegante, Hochdeutsch, nao Blatt Deutsch!
Ela tambem 0 apresenta a sua tia e seu tio, levando-o para uma visita it casa deles,
onde ele os agrada com urn presente muito estimado, os cigarros. Enquanto 0

tempo passa, os jovens soldados negros trocam ideias sobre esportes, polftica,
garotas e a musica onipresente da American Forces Network. Hayes mostra ter
se tornado tao familiarizado com Bedim quanto 0 era com Filadelfia e New York.
Em meio it emoc;ao despertada pela can~ao "Prisoner of Love" cantada por Perry
Como - urn dos varios momentos-chave em que a musica e os sentimentos trazidos
por ela tern urn papel especial na narrativa - ele ouve Murdoch explicar sua
relutilncia em deixar a Europa e retomar para os Estados Unidos. Este encontro
merece ser citado minuciosamente: "Escute Hayes, eu nao posso deixar este lugar.
Nao posso. Nao quero voltar para la de novo. Juro que nao. Eu nao quero voltar
nunca mais". Murdoch, urn combatente veterano que fingia vir de Chicago, revela
ter nascido na Georgia, onde tudo que ele poderia esperar era 0 duro trabalho
ffsico de cavador de fossas. Ele continua:

Voce nao esta longe de toda aquela rn__ ha tanto tempo quanta ell. Voce ainda
nao teve a sensa~ao de ser livre. Ell gosto deste pais maldito, sabia? .. E0 primeiro
lugar que eu ja. fui tratado como urn homem pra valero Voce sabe 0 que eu aprendi
aqui? Ell aprendi a dan~ar todas essas dan~as bestas elegantes e agora sei 0 que e
entrar em qualquer lugar. qualquer lugar, sem me preocupar se e1es servem pessoas
de cor. Voce nao esta aqui urn tempo suficiente para se sentir como ell. Voce sabe
que diacho ell aprendi? Que urn negro nao ediferente de ninguem. Tive de vir para
ca. para aprender isto. Tive de vir aqui para que os nazistas me ensinassem isso. Eles
nao ensinam este neg6cio 13 na terra da liberdade... Talvez voce pense que e par
causa destas rnalditas garotas daqui. Por mim, elas podem todas ir para 0 inferno. Eu
apenas me sinto como um homem. Sinto que ninguem me alha de cima por causa da
minha pele. Se eu quisesse, poderia comprar qualquer casa aqui. Posso agir como
qualquer outra pessoa. Eu me sinto como urn hamem. Percebe? Apenas como um
homem.63

Murdoch volta de rna vontade para uma vida miseravel na Georgia, mas
Homo, outro membro desencantado do grupo, toma outra decisao ao receber ordem
de retorno para os Estados Unidos, dando infeio a uma vida de exilio no setor

63. Ibid., p. 68.
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russo. a incentivo para isso se deu num encontro com soldados russos, cuja
familiaridade com detalhes da questao racial nos Estados Unidos e surpreendente:
eles conhecem 0 caso dos garotos de Scottsboro e estao bern a par da hist6ria da
greve do PT.C. de Filadelfia. Ele percebe que talvez nao possa ir muito longe em
termos materiais no bloco comunista, mas explica que existem outros beneficios
menos tangiveis acenados por este difkil caminho.64

A agressao pre-genocida dos alemaes contra os judeus e comparada
repetidas vezes com 0 sistema Jim Crow, suas semelhan~as informais nortistas e
a violencia de supremacia branca ministrada pela policia militar na Europa. Apesar
de Smith nao ser muito enfatico quanta a este ponto, esta convergencia sugere que
as possibilidades genocidas podem ser latentes ou dormentes dentro das formas de
brutalidade e de 6dio racial cotidiano que operam nos limiares mais baixos. Hayes
surpreende-se em descobrir que outros negros ~ de ascendencia colonial e mista 
ainda se encontram em Bedim, tendo sobrevivido ao periodo nazista. Ele tambem
encontra Sonny, 0 lindo filho de quatro anos de urn soldado afro-americano com
uma mulher alema, criado pelos amigos alemaes de lise.

De urn dia para 0 outro, Hayes e seus companheiros sao enviados para urn
novo posto em Bremburg. Hayes sofre com a possibilidade de ser for~ado a se
separar de lise e perder a camaradagem do seu alojamento no quartel de Bedim,
alem do vigor cosmopolita da cidade e sua vida notuma. Ele se depara com urn
cotidiano muito diferente no ambiente novo e mais segregado, onde 0 racismo se
expressa de urn modo vicioso e aberto, e a policia branca, militar e civil, procura
impor uma linha estrita, quase formal entre os soldados negros e a popula~ao local.
Ao que parece, esta mudan~a tern a ver com a forma como 0 exercito lidava
entao com as suas pr6prias tens6es raciais na fase do p6s-guerra. Em termos
coloquiais, Bremburg era conhecida como "0 inferno dos negros", trazendo muitos
estfmulos formais e informais para que as tropas negras deixassem a Europa e a
vida militar. as homens sofriam corte marcial ao nao serem encontrados em seus
alojamentos 11 noite, sendo punidos caso contraissem doen~as venereas. Muito
esfor~o engenhoso foi posto para conter os soldados negros e mante-los confinados
tanto quanta possivel nas areas ao redor da base:

Eles colocaram quase todos os soldados de cor na Alemanha bern por aqui, na area

64. Ibid., p. 108.
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de Bremburg. Parece que decidiram escolher este Jugar para calocar guase tadas as
trapas... Eurn sistema engenhoso. Agora, quando querem dar ordens somente para
as tropas de cor, eles tern apenas de esperar que 0 comandante do grupo de uma
ordem para tadas as suas tropas. Dessa maneira, ista afeta apenas os negros, mas
e1es naG precisam mencionar a rac;a. Eurn sistema engenhoso, sem duvida... Todos
as oficiais sao crackers [brancos pabres rurais].65

As garotas locais alemas sao espertas em materia de enganar essas
regulamenta~oes. Ilse, cujo amor por Hayes faz com que ela seja tambem
engenhosa, encontra uma maneira de frustrar as regras que regulam os cartoes de
ra~ao, suprimentos de PX e a movimenta~ao de civis entre os setores para segui
10 ate Bremburg. Em suas buscas por urn local de moradia para ela, Hayes conhece
Kurt Schneider, urn jovem veterano alemao, loiro de olhos azuis, que voltara M
pouco dos Estados Unidos onde fora prisioneiro de guerra, primeiro no forte Leonard
Wood no Missouri e, depois, em Camp Lee na Virginia.66 As observa~oes de
primeira mao de Schneider sobre as rela~oes raciais sulistas fomeceram ao seu
veredicto sobre a America urn sabor especialmente pungente. Ao que parece, ele
tambem se beneficiou daquela magica polftica especial que transforrna os europeus
"etnicos" em brancos americanos assim que eles pisam em solo americano:

UNa America eles fazem guase a mesma coisa com 0 seu povo - as americanos
negros - que os nazistas faziam aqui com os judeus. Quando estava em Camp Lee
oa Virginia, ell tinha de if acidade as vezes com outros prisioneiros para trabalhar, e
em algumas ocasi6es urn soldado negro vinha nos vigiar. Na hora de comer os
soldados nos levavam a urn restaurante. Mas, voce quer saber de urna coisa? Nos
podfamos comer no restaurante, mas os soldados nao. Porque eles eram negros. Os
prisioneiros podiam comer, mas eles nao serviriam aos guardas. De volta ao campo,
os soldados alemaes sempre riam daquilo. Era muito engra<;ado... Voce sabe do que
voce precisa na America?"
Eu esperava.
"UmHitler".
Ele olhou para mirn com olhos sorridentes...
"Voce precisa de urn Hitler", ele disse. "Alguem forte 0 bastante para assegurar que

65. Ibid., p. 138.
66. Arnold Krammer, Nazi Prisoners ofWar in America (Stein and Day, 1979); e Hermann lung, Die

Deutschen Kriegsgefangenen in amerikanischer Hand USA (Verlag Ernst und Werner Gieseling,
1972).

i

1_- 369



ENTRE (AMPOS •• Na~oes, (ulturas e 0 Fascinio da Ra~a

todos sejam tratados igualmente. Hitler teria assegurado isso".
"Como ele fez com os judeus?"
Ele nan tena feito isso com as negros".
"Voce leu Mein Kampf!"
"Nao", ele disse?
"Voce deveria. Voce descobriria 0 que ele acha dos negros".67

Esta e a segunda declara~ao de Sntith a respeito das afinna~6es de Hitler
sobre os negros. Ela antecede uma cena interessante em que os amantes unidos
novamente vao ao cinema loca!' Sua aten~ao critica e atraida pelas tecnicas
racializadas de ilumina~ao e pelas conven~6es ao estilo do coon-show [show do
Negro caricaturesco] aplicadas ao filme curto de abertura, 0 que se identifica
como parte de urn processo para iniciar audiencias europeias indefinidas nos codigos
raciais da industria de entretenimento americana. Mais tarde, ja em casa, a
masculinidade americana "mais macia" de Hayes suscita diversos comentarios
entre as mulheres alemas que nao estao acostumadas a ver urn homem participando
de boa vontade de afazeres como 0 de lavar a parte que the cabe da lou~a. A
felicidade do jovem casal e interrompida quando ao ser vista em publico com Hayes,
lise e presa pela polfcia militar racista e acusada de prostitui~ao sob pena de lei..
Hayes e amea~ado e maltratado quando vai perguntar sobre 0 destino dela. Ele
luta com os PMs, que ja haviam estabelecido elos com a Polizei alema, envolvendo
os na malha de moldes americanos com suas ideias de supremacia branca. Passam
se duas semanas antes do casal se rever; eles sao capazes de recompar urn pouco
de sua felicidade comum ate que aumentam as press6es sobre Hayes para ele
deixar 0 exercito e voltar para os Estados Unidos.

Enquanto isso, Steve, urn soldado amigo que ajuda Hayes no trabalho
administrativo do escritorio da companhia, aguarda pela corte marcial por ter
desobedecido a uma ordem direta ofensiva do sargento, 0 qual esta detenninado a
tomar a vida do soldado a mais miseravel passive!. Esta acusa~ao tern boa recep~ao

entre seus superiores par ser urn instrumento conveniente para for~ar a safda do
exercito de mais urn negro indesejado, assim como uma maneira de ajustar uma
velha rixa. 0 tiro sai pela culatra de maneira catastrofica depois que Steve e
condenado a uma deten~ao de seis meses. Ele aponta uma arma contra seus
perseguidores e foge pela estrada. As circunstancias seguintes levam 0 capitao,

67. Smith, The Last a/the Conquerors, p. 165.
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que sobrevive ao atentado de Steve, tentar por seu tumo for~ar a saida de Hayes.
Hayes pode escapar da corte marcial sob a acusa~ao forjada de ter estado ausente
durante a inspe~ao notuma do alojamento apenas se ele estiver preparado a dizer
que optara em deixar 0 exercito voluntariamente. Perante esta coer~ao, Hayes vai
embora cheio de ressentimento, ponderando as muitas ironias em ter tido de viajar
para a Alemanha para descobrir a democracia. Seus amigos alemaes foram avisados
de que, contra todas suas as expectativas, ele voltaria um dia para aquele pais.

o ultimo romance de Smith, A Face de Pedra (1962) compartilha e estende
muitas das preocupa~oes de seu primeiro livro. Mais uma vez, 0 protagonista e um
afro-americano sem lugar e deslocado que escolheu 0 exilio europeu, agora em
Paris. Mais significativo ainda e que 0 livro amplia e modifica as tentativas de
Smith de considerar as conseqiiencias do pensamento racial em termos
comparativos e transnacionais. Outra vez, 0 genocidio nazista esta presente. Agora
ele tambem e encenado contra a brutalidade muito distintiva envolvida nos conflitos
americanos entre negros e brancos. Os personagens de Smith habitam as sombras
projetadas por esse evento monumental, tomando-se 0 contexto essencial em que
se pode fazer avalia~oes eticas e politicas importantes. Entretanto, agora uma
terceira hist6ria sobredetermina e intermedeia a rela~ao entre os processos hist6ricos
mundiais que formaram e reuniram seus personagens principais: a guerra em tomo
da descoloniza~ao francesa do norte da Africa. A Face de Pedra tenta responder
como 0 racismo do processo de descoloniza~ao vincula-se com esses outros
sistemas racializados. Chama-se a aten~ao para 0 cenario da Guerra Fria onde as
questoes da diferen~a racial emergem como aspectos centrais e reconhecidos de
geopolitica.

o protagonista de Smith neste romance e Simeon Brown, outro talentoso
jovem afro-americano vindo da Filadelfia para trabalhar como jomalista na Fran~a.

Ele tem apenas um olho, tendo perdido a visao ao sofrer 0 ataque sadico e cruel de
uma gangue de jovens brancos que 0 capturaram quando ele atravessava 0 gramado
deles. Simeon encara sua cegueira como uma troea em vez de uma perda. A
visao reduzida the deu outros tipos de for~a. Ele ganhou for~a, sabedoria, respeito,
virilidade e autodisciplina em decorrencia de ter sido mutilado. Sua deficiencia de
visao e um elemento chave de sua capacidade para se ligar a Maria, uma judia
cordata da Po16nia que sobreviveu aos campos nazistas e saiu ferida, mas
determinada a usar seu bela corpo e gestos graciosos para construir uma carreira
de atriz.

A visao parcial de Simeon e tamMm associada com sua vontade de ser
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artista. Ele se move por entre os conflitos e ciumeiras que caracterizam a subcultura
dos americanos expatriados - negros e brancos. A colOnia negra na Margem
Esquerda [do Sena] toma-se uma fonte importante de amparo na qual ele pode se
deleitar com a linguagem e os gracejos culturais de sua terra natal. Ele faz novos
amigos entre artistas, mtlsicos e escritores. A tensao entre os membros deste
grupo aumentara com a Guerra Fria, mas Simeon diverte-se em meio a atmosfera
cosmopolita, a liberdade sexual e a ausencia da hierarquia de cor e do racismo
anti-negro que ele deixara para tras nos Estados Vnidos. Ele tambem se deleita
com 0 legado polftico revolucionario dos franceses:

Ele gostava das caras do povo comum frances - naD de lojistas. politicos,
intelectuais, funciomirios au policiais, mas sim de motoristas de onibus, limpadores
de rna, vendedores dejornais. trabalhadores em Les Halles, ferrovi:ir:ios ... Ele lia em
seus olhas as mem6rias vagas da Revolu~ao Francesa, da Camuna, da Resistencia.
Essas Coisas nao haviam sido esquecidas, elas ainda estavam no povo frances e,
atraves deles, em Simeon.68

Nao demora muito para ele perceber que este bela legado tern suas limita~6es.

o racismo, apesar de tudo, nao esta ausente de Paris; apenas assume formas
diferentes. Embora nunca antes a sua pr6pria vida sofresse tao poucos
constrangimentos, os mecanismos brutais que ele encontrara anteriormente
aparecem uma vez mais no racismo anti-colonial dos franceses contra os arabes.

Independentemente dos escritos que Ihe trazem uma renda minima, Simeon
ocupa-se agora com uma pintura. Ele retrata uma face impressionante em sua
frieza e aparencia inumana que, conforrne ele explica, trata-se de urn retrato do
homem a quem ele evitara matar por ter deixado sua terra natal. Embora diversos
personagens expressem os efeitos imprevisiveis e libertadores da vida parisiense,
Simeon encontra racistas brancos dos estados sulistas que nao haviam se
transformado com a atmosfera alegre e multicultual. Por meio de uma ll~cnica

muito mais refinada do que aquela usada em seu primeiro livro, Smith intercala as
cenas parisienses com lembran~as da vida anterior de Simeon nas ruas violentas
da Filadelfia e das vidas miseraveis de seus pais sob 0 sistema Jim Crowe seus
equivalentes nortistas. As cenas em que se ve Simeon ser cegado, surrado pela
polfcia racista e atacado por urn grupo de marinheiros racistas em folga, dao lugar
as est6rias de intimida~ao de seu pai em urn onibus segregado e de sua mae,

68. Willian Gardner Smith, The Stone Face (Farrar. Strauss and Co., 1963), p. 115.
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empregada domestica, que nao consegue votar, impedida pela patroa branca.
A cada epis6dio, 0 mais brutal perpetrador de violencia racial parece ter

estampada a mesma terrfvel expressao. Simeon capta suas fei~6es como se
moldadas na mesma face inumana e instantaneamente reconhecfvel. Esta medonha
alucina~ao e a face de pedra que da 0 tftulo ao livro, e e este aspecto assustador da
face de pedra que Simeon tenta capturar em sua pintura semi-acabada. 0 rosto e
apresentado de infcio ao leilor no epis6dio em que Simeon fica cego nas maos de
seus torturadores adolescentes: "A face brilhou. Ficou mais luminosa, uma estrela
satanica, incendiada pelo 6dio e pela maldade. Simeon cerrou os olhos para nao
ve-la. Suas pernas cederam, mas os garotos 0 levantaram. 0 mundo cambaleou".69

Mas, alem de ser uma marca do racismo americano, esta face tambem e
familiar a Maria. Traz-lhe amente coisas doloridas que ela se esfor~a por esquecer.
Pouco a pouco, ela revela ter visto algo parecido ao sofrer abuso sexual aos nove
anos de idade em um campo nazista.

Foi depois de um de seus encontros terrfveis com brancos violentos que
Simeon decide deixar sua terra natal. Ele carrega uma pistola para se proteger,
temendo que se nao for embora acabara matando alguem em legftima defesa. Sua
compreensao provinciana americana de ra~a come~a a mudar ao ser pego em
meio a um conflito entre argelinos e a polfcia. Os argelinos, aborrecidos por sua
falta de solidariedade e de percep~ao acerca de suas lutas, insultam-no como a um
homem branco. Um deles serviu como membro das For~as Francesas de
Liberta~ao, tendo visitado os Estados Unidos na epoca em que estava na marinha.
Ele repreende Simeon com severidade por sua visao limitada e sua incapacidade
de perceber as conex6es entre os sofrimentos dos negros nas cidades americanas
e aquilo que os argelinos enfrentam em Paris. Ele diz a Simeon:

Nos somas os negros aqui! Saiba do que os franceses nos chamam - bieot, melon,
raton, nor 'raJ Isto significa negro em frances. Voce naG tern merlo de que nos talvez
o roubemos? Voce naG esta horrorizado com nossas roupas amassadas, com 0 odor
de nossa corpo? Nao, de verdade, quem te fazer uma pergunta sena - voce deixaria
sua filha casar com urn de nos?70

Nem todos os americanos negros em Paris estao tao preparados para
esclarecer sua defini~ao sobre quem se tern como negro. 0 amigo de Simeon,

69. Ibid., p. 28.
70. Ibid., p. 57.
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Babe, eurn "homem da ra~a" e fundador oficial da ANPPC [Associa~ao Nacional
para 0 Progresso das Pessoas de Cor], mas ele se convenceu que a defini~ao

oficial francesa sobre 0 conflito com os argelinos ecorreta. Ele avisa Simeon para
nao considerar de modo algum as situa~6es dos dois grupos como conectadas.
"Esque~a isso, homem. Os argelinos sao pessoas brancas. Eles se sentem como
pessoas brancas quando estao com negros, nao se engane com isso. Urn homem
negro ja tern problemas demais neste mundo para se meter a defender gente
branca"71 Ao contrario, as palavras sabias e perturbadoras de urn velho negro
barbado perseguem os sonhos de Simeon: "Filho, onde quer que 0 racismo exista,
onde quer que a opressao exista, quem quer que viva na complacencia de suas
sombras eculpado e amaldi~oado para sempre".72

Esta injun~ao ancestral ainda esta na mente de Simeon ao final da primeira
parte do romance quando ele compreende que 0 sentimento anti-arabe equivale
precisamente ao racismo anti-negro sofrido por ele no contexto americano. Quando
as implica~6es deste pensamento sao sentidas por Simeon, Maria come~a a revelar
urn pouco de sua pr6pria est6ria de vida nos campos. Isto aprofunda a compreensao
dele sobre 0 poder corrosivo do pensamento racial, mas ebern mais que urn modo
facil de trazer urn torn de gravidade moral a est6ria americana de Simeon. Ela
narra detalhadamente a separa~ao for~ada de seus pais durante uma inspe~ao de
campo empreendida pelo seu agressor alemao. Simeon aceita sua narrativa de
sofrimento como mais compativel do que equivalente corn a tradi~ao de opressao
que acarretou a sua fuga. A rea~ao dela asua resposta paciente e solidaria emais
complexa. Nao e 0 sofrimento passado que torna possivel a sua comunica~ao e
compreensao mutua. Sao suas lutas paralelas corn sentimentos homicidas de
vingan~a que promovem a base de sua compreensao recfproca e estimula seu
desejo mutuo:

Simeon estava calado. Ele a abra~ava com for<;a, sentindo-se mais perto dela do que
DUllea. Talvez eles pudessem se compreender afioal. Ele observa a fuma<;a dos
cigarros de ambos ondulando ate 0 teta. Maria beijoll 0 ombro dele e disse: "Voce
entende, Simeon, eu nao te contei ista por pena. Milh5es de pessoas viveram 0

meSilla. Mas isto euma parte de mim, voce precisa entender ista para me entender.

71. Ibid., p. 105.
72. Ibid.. p. 58.
73. Ibid., p. 79.
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Por anos depois da guerra, ell nao sonhei com nada a nao ser aquele campo, aquelas
fileims de gente, os rostos de meus pais e 0 rosto daquele comandante. Por anos eli
sonhei que poderia torturar e matar aquele homem. Por aoos, ell nao podia dormir se
nao tivesse uma faca debaixo de meu travesseiro". 73

Enquanto Maria e Simeon tomam-se cada vez mais intimos e avontade, ele
faz amizade com Ahmed, urn radical argelino. Ele visita 0 bairro argelino,
comparando-o com 0 Harlem. Neste lugar ele reconhece muitos padroes de
comportamento social e cultural que antes pensava como algo especifico dos
americanos negros. Simeon nao se detem no fato da Argelia se situar no continente
africano. Com muita paciencia ele explica que a Africa parece remota da vida
cotidiana dos americanos negros em termos de espa~o e de tempo.74 Ele tambem
deixa bern claro que os arabes nao sao negros. Smith faz Simeon descobrir uma
profunda afinidade nascida da condi~ao de opressao racializada. Esta solidariedade
e confirmada assim que ele percebe uma comunidade argelina sitiada tal como em
seu pais. as argelinos sao constantemente intemados em campos que nao se
destinam amorte, mas que ainda assim lembram os dos nazistas:

Ha dais bern perto de Paris, e os outros estao no meio-oeste e no suL Pensava que
tados soubessem disso. as argelinos desaparecem tados as dias, e depois se Olive
dizer que eles esUio oeste au naquele campo. Estes campos nao sao tao agradaveis.
Nao ha camara de gas, e claro, mas as guardas e funcionfuios nao sao gentis. Epior
oa Argelia. A tortura desenvolveu-se em uma arte superior naquele lugar.75

Quando urn dos arabes pergunta a Simeon como ele se sente em viver
como urn homem negro em urn pais branco, sua resposta mostra 0 quanto ele
absorveu de sua intimidade com Maria: "Como urn homem sem pais. Como 0

judeu errante". Estas palavras, que antecipam 0 veredicto de Babe sobre sua
pr6pria vida como urn "negro errante", assinalam 0 momento para urn ataque da
policia.

A percep~ao de que as diferen~as raciais nao impedem as continuidades
significativas do sentimento humano, e a compreensao de que os racismos assumem
varias formas, nao tomam Smith urn ingenuo em materia da natureza continua da
divisao racial ou das taticas apropriadas para extinguir 0 racismo. Simeon responde

74. Ibid., p. 93.
75. Ibid., p. 91.
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aperplexidade de um hipster [pessoa elegante e amante do jazz] branco solidario
com estas palavras: "qualquer membro de um grupo privilegiado em uma sociedade
racista econsiderado culpado. Todo sul-africano branco eculpado. Todo frances e
culpado aos olhos dos argelinos. Todo americano branco eculpado. A culpa pode
acabar somente quando 0 racismo acabar".76 Este esquema demasiado nitido se
rompe com a for~a do anti-semitismo percebido no momenta que os amigos argelinos
de Simeon tentam consolar Maria, que se sentiu extorquida por um lojista ao
comprar um bracelete de beleza irresistivel:

"Deve ter sido umjudeu suja quem te vendeu ista".
Estas palavras cafram em cheio sabre eles. Maria levantou a cabe<;a num rompante
como se tivesse sido esbofeteada. Lou ficou boquiaberta, os olhos de Betty
arregalaram-se, revelando surpresa e dor... Simeon estava atordoado. Aquelas
palavras de urn dos argelinos? De repente tada uma estrutura mental e psico16gica
que ele construfra desde a sua primeira conversa com Hossein parecia desmoronar.
o rosto de Maria estava lfvido de raiva; tada a frivolidade havia sumida.
"Eu sou umajudia suja", ela disse. 77

Esta cena fundamental marca a emergencia de Maria como uma personagem
complexa, desenvolvida e articulada, longe de ser uma nulidade fugaz cujo papel
seria permitir que Smith transcendesse 0 seu relutante provincianismo americano.
Vemos Simeon lutando com a possibilidade inquietante de que qualquer um poderia
ser racista antes de Maria intervir e refutar relatos simplistas da hist6ria e do
desenvolvimento do anti-semitismo. Ela confronta Hossein - 0 ide610go politico do
grupo de arabes - com a questao fundamental sobre a fonte de sua aversao aos
judeus, instando-o a racionaliza-la. Ele revela que odeia os judeus mais do que
odeia os franceses e os colonialistas. Smith recusa-se a se deixar engolfar na
conversa penosa seguinte. Simeon pergunta por que eles se deixam levar pelo
preconceito cego nesta discussao enquanto se lembra do anti-semitismo de seus
tempos de crian~a na Filadefia e reflete sobre ele. Os argelinos partem, os
espectadores brancos se desesperam, ao passo que Simeon e Maria, que nao
gosta de discutir grandes questoes morais por isto a deixar mal, estao mais ligados
do que antes. Ela se perturba diante da inclina~ao dele em se solidarizar politicamente

76. Ibid., p. 121.
77. Ibid., p. 122.
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com os arabes e tambem em mergulhar em complica~6es, causas e problemas
politicos. Segundo ela, este comportamento significa em termos psicol6gicos uma
recusa em aceitar a felicidade que a vida parisiense Ihe proprociona. Simeon, que
recusa "a psicamHise e as caixas orgone", contrap6e-se argumentando que a vida
pacifica e estavel a que ela aspira "pode nao ser possivel para urn negro se ele
pensa e sente".

As experiencias de Maria tambem a fazem hesitar em declarar seu amor
por Simeon. Suas ansiedades existenciais aumentam devido it preocupa~ao imediata
com a cirurgia ocular necessaria para que ela recupere a visao declinante. Simeon
Ie sobre 0 progresso das lutas pela desegrega~ao no Sui enquanto aguarda a
opera~ao destinada a ser urn divisor de aguas na vida de Maria. Ele sente dores
em seu globo ocular vazio ao mesmo tempo em que as fotografias de Little Rock
vislumbradas na midia francesa 0 perseguem. Os expatriados debatem longamente
a situa~ao no Congo nos cinco dias em que Simeon espera para descobrir se a
opera~ao de Maria teve sucesso ou se ela perdera a visao. 0 resultado e positivo
e com isso os amantes partem para urn feriado prolongado na C6rsega, onde Simeon
fica cismado em ver a imagem de uma cabe~a de negro na bandeira da provincia.

o resultado positive da cirurgia ocular traz mais energia e ambi~ao a Maria.
Ela agora esta determinada a alcan~ar fama como atriz. Vma festa para celebrar
o casamento de Babe e Marika, sua namorada sueca, termina de forma abrupta
quando os convidados se inteiram do assassinato de Patrice Lumumba. Simeon
sente 0 impacto destrutivo sobre a vida em Paris desencadeado pelo fim do poder
colonial frances. Ahmed, seu amigo argelino, desiste de seus estudos para se juntar
ao Front de Liberation Nationale (FLN) [Frente de Liberta~ao Nacional]. 0 veneno
lento que se difunde a partir do fim do imperio frances manifesta-se com 0

crescimento do nacionalismo e do chauvinismo de ultradireita. Simeon observa
com pesar uma mudan~a nos modos do policiamento da cidade. Protegido pela
vida pacifica improvisada por ele e por Maria, Simeon compara a indiferen~a francesa
quanta ao destino dos argelinos com a maneira que os cidadaos alemaes deram as
costas aos sofrimentos dos judeus, e nao pode fazer nada para impedir 0 estado de
animo hediondo que impregna a consciencia francesa p6s-colonial.

Numa noite solitiiria, ao ouvir 0 som distante de uma bomba da Organisation
Armee Secrete (OAS) [Organiza~ao Armada Secreta] ser detonada, Simeon sai
para a rua e surpreende Maria t1ertando com Vidal, urn cineasta determinado a
fazer dela uma estrela. Maria parte para fazer urn filme, iniciando uma trajet6ria
que acabara em Hollywood, enquanto Ahmed reaparece na vida de Simeon. Atraves
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de Ahmed ele conhece duas mulheres mu~ulmanas, Latifah e Djamila, veteranas
do movimento de liberta~ao da Argelia. Elas 0 informam sobre 0 andamento do
conflito, desafiando suas suposi~5es sobre os aspectos religiosos do movimento e,
em particular sobre a posi~ao subaltema destinada as mulheres. Convoca-se uma
manifesta~ao massiva de solidariedade para outubro de 1961.78 A policia parisiense
a reprime com terrivel violencia e Simeon ve quando os corpos de arabes mortos
sao despejados no Sena. 0 corpo de Ahmed fica jogado na rna, sendo que mais de
duzentos outros corpos sao retirados do rio nos dias seguintes ao massacre.

Esta tragedia separa Simeon do resto da comunidade expatriada, que mais
do que ele se satisfaz em continuar a viver uma fantasia, "como uma espuma a
flutuar no mar da sociedade francesa".79 Num cais perto da Pont Neuf ele espia
urn policial desferindo seu cacete em uma mulher argelina e seu bebe. Num instante,
ele reconhece a careta caracteristica da face de pedra "retorcida com a alegria da
destrni~ao ... pontos vermelhos de excita~ao sobre a pele palida de morte [do
policial]", Ao atacar 0 policial, ele e atingido na nuca e desmaia, acordando num
estadio esportivo em meio aos lamentos de milhares de argelinos a espera de
puni~ao e deporta~ao:

Simeon deita-se de costas e aperta os olhos de dor. 0 que aconteceria com ele? Ele
nao se importava. Pela primeira vez em muito tempo ele se sentiu razoavelmente em
paz com a sua consciencia. Teria side seu ataque ao policial urn ato deliberado de
coragem, ou 0 resultado de uma fUria e alucina~ao momentaneas? Isso nao importava;
o que importava eque ele havia revidado 0 golpe contra a face ... a face do policial
frances ... a face do torturador nazista em Buchenwald e Dachau, a face da multidiio
histerica em Little Rock, a face do famitieD africaner e do carniceiro portugues em
Angola e, ainda, as faces negras dos assassinos de Lumumba - elas eram todas as
mesmas faces. Nao importa onde esta face se encontrasse, ela era inimiga dele; e
quem quer que a temesse, sofresse com ela, ou a combatesse, era irmao dele.so

o policial da Sfirete que libera Simeon faz urn breve e incisivo discurso
antes de manda-Io embora. Nao M racismo na Fran~a; nao e como nos Estados

78. Novas analises destes eventos surgiram em decorrencia do julgamento do colaborador nazista
Maurice Papon, que foi chefe de policia em Paris na epoca do massacre dos manifestantes
argelinos. as depoimentos de sobreviventcs destes eventos foram recolhidos em Liberation 18
(19 de outubro de 1997); ver tambem Le Monde, 17 de outubro de 1997, em especial "La
responsabilite du pretet de police est directe, personelle, ecrasante", de Jean-Luc Einaudi.

79. Smith, The Stone Face, p. 175.
80. Ibid., p. 205.
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Unidos. Aqui n6s gostamos dos negros; podemos entender porque voce prefere
viver neste pais. Depois desse epis6dio, Simeon resolve deixar Paris. Mas, antes
de se decidir aonde ir, ele tern urn ultimo encontro com Maria nos Champs Elysees.
Ela conta que vai finalmente para os Estados Unidos. Vidal, 0 novo amante e
mentor de Maria, os ve trocar abra~os e pensa que ela tera de aprender a nao
abra~ar homens negros nas ruas da America. Simeon vai embora para marcar sua
pr6pria passagem de volta para a sua terra natal. Na vespera do embarque, ele
destr6i a sua pintura da face: "Nao precisava da imagem; a realidade jii havia
penetrado. Ele rasga a tela e joga as tiras fora".' I

Smith foi incapaz de, ou entao nao estava preparado para, levar a 16gica de
sua pr6pria percep~ao para uma conclusao 6bvia, ou seja, que a face do 6dio racial
poderia ser combatida quando e onde quer que aparecesse. A decisao final de Simeon
de enfrentar a face nos Estados Unidos, e nao em Paris ou na Argelia, significa que
ele aceitou seu pertencimento aquele pais em vez de qualquer outro lugar. Essa
escolha nao e esclarecedora e nem se justifica, tomando-se urn repudio explfcito,
porem, inconvincente, da alternativa cosmopolita envoivida na tomada de
responsabilidade na luta contra a injusti~a em suas manifesta~6es imediatas. Trata
se de uma capitula~ao as demandas de uma versao mais estreita de afinidade cultural
que parecia ter sido transcendida pelo argumento universalizante de Smith. 0 retorno
de Simeon parece ser uma maneira precipitada em demasia para concluir uma
narrativa, cujo ritmo diffcil perdeu-se num esquema polarizado mais simples que
contrap6e a autenticidade, 0 ativismo e a boa consciencia etnica a liberdade, acura
e ao prazer oferecidos aos negros fugitivos pela Europa. Esta ainda pode ser uma
escolha honrosa, mas nao estii a altura dos melhores exemplos hist6ricos produzidos
pelos verdadeiros itinerantes do Atlantico negro, cujas vidas podem ser apontadas
atualmente para afmnar outras escolhas, mais oportunas e recompensadoras.

o pintor Josef Nassy, nascido na Guiana holandesa em 1904, e alguem
cujas realiza~6es criativas podem ser consideradas nesta perspectiva. Nassy, urn
negro de ascendencia judia, mudou-se aos quinze anos para New York, cidade em
que seu pai concentrava seus neg6cios. Ele freqiientou 0 colegial no Brooklyn,
tendo depois estudado engenharia eletrica industrial no Instituto Pratt; em 1929, jii
naturalizado americano, ele viajou para a Europa, onde assumiu urn posta na industria
cinematografica: 0 trabalho de instala~ao da nova tecnologia de reprodu~ao de
som nos cinemas. Em 1939, jii residente em Bruxelas e casado com a belga Rosine

81. Ibid., p. 213.
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Van Aershot, Nassy desistiu de seu trabalho tecnico e assumiu a pintura como
alternativa. Foi detido como estrangeiro inimigo pelos nazistas em abril de 1942, e
levado para Beverloo, urn campo de prisao temponiria da Wehrmacht em
Leopoldsburg. Em novembro do mesmo ano, ele foi transferido para os campos de
Laufen e Tittmoning destinados a detentos civis nos Alpes da Bavaria, perto da
fronteira austriaca, onde permaneceu - com diversos outros prisioneiros negros 
ate a sua libera~ao conjunta pelo Terceiro Exercito dos Estados Unidos em maio
de 1945. Suprido de materiais artisticos gra~as aos bons oficios da YMCA
[associa~ao crista de jovens], e ao "patronato" do comandante do campo, Nassy
deu aulas de artes phisticas para outros prisioneiros, tendo registrado em mais de
duzentas pinturas a vida nos campos onde ficou detido. Os retratos de Nassy e
outros estudos da vida no campo pintados com predominancia de marrom, cinza,
bege e preto sao express5es tocantes do tedio, da solidao e da despersonaliza~ao

da deten~ao. 0 conjunto deste trabalho integra agora uma unica cole~ao no Museu
Severin Wunderman, em Irvine, California. Na epoca em que 0 marido estava
preso, Madame Nassy escondeu tres fanulias judias na residencia do casal.

Nassy nao foi 0 unico itinerante da Guiana cuja imagina~ao artistica foi
testemunha da falta de humanidade dos nazistas. Contemporaneo de Nassy e tres
anos mais velho do que ele, meu primo distante Rudolph Dunbar, neto de escravos,
foi outro jovem cosmopolita cujas ambi~5es criativas, neste caso de ordem musical,
levaram-no 11 Europa. Depois de alguns anos devotados ao estudo na Escola
Juilliard, em New York, tendo se dedicado tamhem de urn modo camuflado a tocar
jazz naquela cidade, ele chegou em Londres vindo de Leipzig e Paris, onde estudou
filosofia, composi~ao musical e regencia, alem de se aprofundar no estudo da
clarineta, seu principal instrumento.

Alem de suas realiza~5es musicais, Dunbar publican urn tratado tecnico
influente sobre a clarineta e escreveu artigos com freqiiencia para a publica~ao

musical britanica Melody Maker. Suas ambi~5es jornalisticas 0 levaram a ser
correspondente de guerra da Associated Negro Press durante a guerra, posi~ao

que ele usou para atacar as politicas segregacionistas do exercito dos Estados
Unidos e para defender a bravura e integridade dos soldados afro-americanos no
campo de batalha. Em setembro de 1945, quatro meses depois de terminada a

82. Journal Courier (New Haven, Conn.), 3 de setembro de 1945, reproduzido em "In Retrospect:
W. Rudolph Dunbar, Pioneering Orchestra Conductor", The Black Perspective in Music, vol. 9,
nO 2 (ontono, (981), pp. 193-225.
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guerra, ainda vestindo seu uniforme de correspondente de guerra, Dunbar regeu a
Orquestra Filarrnonica de Bedim num dos Concertos da Vit6ria, realizado no setor

americano diante de urn publico de cerca de "3.500 civis alemaes e urn punhado de
homens dos exercitos aliados"." 0 programa daquela noite inclufa musicas de

Tchaikovsky e Von Weber, assim como a sinfonia afro-americana de William Grant

Still.
As autoridades russas e americanas foram receptivas aproposta que uma

pessoa considerada antes como inferior em termos raciais, e cujos esforc;os previos

no p6dio do Albert Hall de Londres foram escamecidos pelos nazistas como urn

sintoma do declfnio cultural ingles, seria uma escolha apropriada para liderar urn

evento que celebrava a derrota do hitlerismo. As autoridades britanicas, porem,

viam as coisas de maneira diferente e fizeram 0 que puderam para impedir 0

concerto. Ouviu-se 0 seguinte comentario sobre a regencia de Dunbar, dito por urn

alemao idoso ao seu acompanhante durante 0 espetaculo: "E eu pensava que eles

eram uma rac;a decadente." Cenas similares repetirarn-se em Paris urn mes depois,

quando Dunbar regeu a Orquestra SinfOnica Pasdoloup em concerto beneficente

para 6rraos de guerra, realizado no Palacio Chaillot. 0 programa daquela noite foi
todo de composic;oes de Grant Still.

As extraordinarias est6rias destes detentos negros, antifascistas, veteranos,

libertadores e viajantes militares nao constituem apenas uma oportunidade propfcia
para recordar a atuac;ao dos negros na hist6rica luta mundial contra 0 hitlerismo.

Embora aquele empenho de reparaC;ao seja por si mesmo urn importante gesto

voltado para a Europa, chega-se ainda a urn outro significado menos passageiro.

Estas est6rias sao urn meio precioso para situar as pessoas negras e suas batalhas
contra a raciologia e seus c6digos no mesmo mundo moral e politico que abarca os

sofrimentos autenticos dos judeus e 0 genocfdio industrializado presente na

implementac;ao da higiene racial. Alem disso, estas est6rias podem agora fazer
parte da elaboraC;ao do universalismo "estrategico" para 0 qual tenho encaminhado

meu argumento. Elas promovem uma compreensao dos elos vitais entre 0 racismo

eo fascismo que deveriam ser vistos como parte do conflito politico contemporaneo
e nao como uma reliquia a expressar urn significado essencial e imutavel do nazismo.

I
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"A TERCEIRA PEDRA DO SOL":

HUMANISMO PLANETARIO E

UNIVERSALISMO ESTRATEGICO

Nao ha duvida de que a vida dos povos menos civilizados do mundo, os selvagens
e as barbaros, e mais inculta, rude e cruel do que a nossa como urn todD, mas a
diferen<;a entre nos e eles nao reside inteiramente nisso...as tribos selvagens e
birbaras representam com freqUencia de uma maneira mais au menos equilibrada os
estagios de cultura pelos quais nossos ancestrais passaram ha muito tempo, e sellS

costumes e leis nos explicam muitas vezes, de urn jeito que dificilmente perceberiamos
de Dutro modo, 0 sentido e a raZ30 dos nossos pr6prios costumes e leis.

E.B.TYLOR

Se nos perguntarmos agora se a especie humana pode ser considerada uma ra~a

boa au rna (ela pode ser chamada de J"{u;;a somente quando se pensa nela como uma
especie de seres racionais da terra, comparada com aqueles seres racionais de outros
planetas, que brotaram como uma multidao de criaturas a partir de urn demiurgo),
enta~ devo confessar que nao ha muito para se gabar. Contudo, quem quer que
considere 0 comportamento humano, nao apenas na hist6ria antiga, mas tambem na
hist6ria recente, sentini muitas vezes a tenta~ao de concordar com 0 jufzo
misantr6pico de Timon, mas sera ainda com mais freqiiencia e com acerto ainda
maior que ele concordara. com Morna e pensani que a caracterfstica mais
surpreendente da nossa especie e a insensatez em vez da maldade. Mas, como a
insensatez combinada com tra~os de maldade...nao pode ser ignorada oa fisionomia
moral da nossa especie, e 6bvio que... todos em nossa ra~a pensem ser recomendavel
ficar de sobreaviso... Este comportamento revela a tendencia de nossa especie de
que todos sejam mal-intencionados uns em rela~ao aos outros.

KANT

MINHA PESQUISA sobre 0 pertencimento em suas multiplas ecologias, em
especial a ontologia racial do territ6rio soberano e 0 cultivo das culturas nacionais
confinadas em campos, tem se preocupado necessariamente com a organiza~ao
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simbOlica do espa90, do lugar e da comunidade politica. Kant que fez tanto para
dotar este dominio academico de coerencia intelectual, pronunciou-se em favor de
toda uma tradi9ao de reflexao raciol6gica moderna organizada entre os eixos
disciplinares da antropologia e a geografia, combinando em algumas infelizes frases
"epidermizantes", as caracterfsticas ffsicas e sociais das pessoas denominadas por
ele de "Negros" com as condi90es c1imaticas em que os viajantes europeus, em
sua busca da "alegre dan9a da morte e do comercio", prirneiro os descobriram:

A superabundancia das particulas de ferro, que esti'io presentes em todo sangue
humano, e que se condensarn e caem na substancia reticular por meio da evapora<;i'io
dos <icidos de f6sforo (as quais fazem lodas as negros feder) causa a pretidao que
brilha atraves de sua pele superficial...O 61eo da pele, 0 qual enfraquece 0 muco
nutriente que eurn requisito para 0 crescimento de cabelo, pennitiu de urn modo bern
pOlleD uniforme a produc;ao de uma cobertura lanosa para a caber;a. AMm disso
tudo, 0 calor (imido favorece urn forte crescimento nos animais em geral; em resumo,
o Negro eproduzido de urn modo bern adequado ao seu clima; au seja, forte, robusto,
flexfvel, mas em meio as provisoes copiosas da sua terra mae, pregui<;oso, simpl6rio
e vadio.!

o deslocamento massivo de popula90es envolvidas na globaliza9ao do
comercio, a escraviza9ao de africanos e a conquista do Novo Mundo romperam
os padroes naturais tao caros a este materialismo mecanico ilustrado. A medida
que isto aconteceu, as for9as da natureza deram lugar as da hist6ria. Mas para
Kant, escrevendo no ultimo quartel do seculo XVIII, a geografia continuava
fundamental. Ela fornecia as bases para que a hist6ria humana pudesse se
desenvolver:

a que veio antes, a hist6ria ou a geografia? A ultima e 0 fundamento da anterior
porque as ocorrencias tern de se referir a algo. A Hist6ria esta num processo que
nunca se afrouxa, mas as coisas mudam tambern e resultam por vezes numa geografia
totalmente diferente. A Geografia e, portanto, 0 substrato.2

1. I. Kant, "On the Different Races of Man", in This is Race: An Anthology, sele~ao, organiza~ao e
introdu~ao de Earl W. Count Hanery Schuman (New York, 1950), p. 22.

2. I. Kant, "Physiche Geography", apendice de 1. A. May, "Kant's Concept of Geography and Its
Relation to Recent Geographical Thought", tradu~ao do autor (University of Toronto Press,
Geography Department Research Publications, 1970), p. 262.
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As teorias raciol6gicas posteriores seguiram os preceitos da revolw;ao
darwinista e emanaram de premissas muito distintas bern mais sintonizadas com 0

fascinio do alto modemismo em rela~ao ao tempo e a temporalidade. A pr6pria
obra de Darwin fora auxiliada pela concep~ao de tempo descoberta por ele no
trabalho do ge6logo Sir Charles Lyell. Transformado pela substancia mesma da
terra, 0 pr6prio tempo podia agora fomecer 0 meio para compartir as popula~6es,

e ainda compreender e expressar as diferen~as entre elas. As ra~as nao deviam
ser distinguidas meramente com base nas suas varias origens climaticas e diferen~as

de adapta~ao ambiental; elas deviam ser enfileiradas numa hierarquia derivada
das suas posi~6es relativas na escala temporal evolucionaria. Bernard McGrane
sumarizou esta mudan~a:

Para atem da Europa era de agora em diante antes da Europa. A antropologia do
seculo XIX, a partir desta perspectiva. existia enUio como 0 eixo pelo qual as
diferenr;as existentes no espar;o geognifico foram viradas e reviradas ate que elas se
tomaram diferenr;as existentes no tempo hist6rico em desenvolvimento, au seja. 0

eixo pelo qual a simultaneidade do espa<;o geografico foi transformada na linearidade
sucessiva do tempo evoluciomirio.3

o argumento de McGrane e forte, embera urn tanto limpido demais quando
aplicado atransforma~ao da raciologia no perfodo imperial. Precisamos nos lembrar
nao s6 que Gobineau produziu 0 seu Ensaio sobre a desigualdade das Raqas
Humanas sem contar com as percep~6es de Darwin, mas que a raciologia mais
sustentada, brutal e desumana nao emergiu da teoria antropol6gica especulativa,
mas sim em meio a pratica de terror racial como uma forma de administra~ao

politica nos imperios coloniais da Europa.' 0 poder imperial assegurou que 0 teatro
da hist6ria nao fosse mais confinado azona temperada.

As pesquisas influentes de Gobineau sobre a quimica hist6rica que govemava
as leis do declinio, 0 problema da decadencia e os riscos da intermistura ligaram
suas inquieta~6es com a ordem racial e a dura~ao limitada da civiliza~ao humana
a urn novo argumento que se tomaria a materia-prima de todas as vers6es sucessivas
da ideologia fascista. A sua teoria constituia a politica primordial de "ra~a" para

3. Bernard McGrane, Beyond Anthropology: Society and the Other (Columbia University Press,
1989), p. 94. Ver tamhem Johannes Fabian, Time and the Other: How Anthropology Makes Its
Object (Columbia University Press, 1983).

4. Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism (Allen and Unwin, 1967), p. 171.
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aMm do alcance das superficialidades govemamentais, situando-a entre os polos
elementares da degenera~ao e regenera~ao. A destrui~ao legada pelo
comprometimento teorico e politico dominante com a regenera~ao correspondia a
instaura~ao iminente de um novo tempo em que a na~ao novamente purificada
pudesse tomar-se, uma vez mais, ela mesma. Embora esta revolu~ao tenha sido
por vezes identificada com a institui~ao de uma rela~ao transforrnada com 0 poder
divino, a autoridade extraterrestre que 0 fundamenta nao e de modo algum sempre
de carater cristao.

o desejo de se liberar, isto e, de se liberar da "r~a" e do racismo, proporcionou
fundamentos constantes para as firrnes aspira~5es utopicas que emergiram a partir
de um mundo racialmente codificado em meio aos subordinados, pauperizados e
colonizados. A ruptura da teodiceia crista que ja havia sido transforrnada pelo
continuo potencial da espiritualidade africana deveria tambem ser reconhecida
como uma parte significativa de nossa pesquisa sobre as bases sociais do
autoritarismo negro. 0 cristianismo negro orientava-se certamente para 0 futuro,
mas 0 seu senso de futuro vinculava-se a sua escatologia. A sua utopia nao era
deste mundo de dores, precisando assumir 0 tempo modemo, ou seja, 0 tempo
racializado e racializante. A difusao mundial dessa utopia, especialmente por Marcus
Garvey e outros defensores da diaspora pertencentes ao fundamentalismo africano
organizado, requeria a inaugura~ao de uma nova era de desenvolvimento nacional
na qual, como vimos, 0 exemplo das culturas polfticas fascistas exercia poderosa
atra~ao. 0 entusiasmo comum pelo ritual, pela pompa e sacraliza~ao da esfera
polftica levou Garvey, repetidas vezes, a declarar afinidade com Hitler e Mussolini,
descrevendo-se a si proprio como a inspira~ao deles.

A escatologia anti-crista da Na~ao do Isla oferece um exemplo relevante
de um padrao bem mais abrangente atraves do qual a ideologia fascista tem tambem
se vinculado profundamente a um conjunto de cren~as ocultas que associam relatos
das origens humanos e da evolu~ao com teorias ciclicas e catastroficas do tempo.
Nesses esquemas, que tem uma longa linhagem nas letras afro-americanas, 0

poder divino pode ser refletido e ampliado pelas poderosas tecnologias que
contradizem silenciosamente os modelos arcaicos e organicos de familia, parentesco
e comunidade que estao tambem em jogo.' Sob a lideran~a tanto de Elijah

5. Susan Gilman, "Pauline Hopkins and the Occult: African American Revisions of Nineteenth
Century Sciences", American Literary History, vol. 13, no. 4 (1992), pp. 57-82.
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Muhammad como de Louis Farrakhan, a Na~ao do Isla (NI) associou 0 relato
biblico da visao de Ezequiel sobre urna roda destrutiva aos relat6rios contemporaneos
dos 6VNIs6 No texto-chave do movimento, Mensagem 00 Homem Negro do
America, publicado inicialmente em 1965, Elijah Muhammad invocou uma imagem
do fim do mundo. Era vista nao s6 em termos de altas realiza~oes tecnol6gicas,
exemplificada naquele momenta pela "corrida no espa~o" com os russos, mas por
meio das armas de destrui~ao em massa, as quais lembravam as explosoes que
puseram urn fim aguerra de 1939-1945:

A nave feita de cfrculos conhecida como a Mae das Naves tern 804,6 m2 e e0 maior
objeto medinico feito pelo hornem no Cell. Eurn pequeno planeta humano feito com
o prop6sito de destruir 0 atual mundo dos inimigos de Ala. a custo para se construir
uma nave como essa e surpreendente! Os melhores cerebros foram usarlos para
construf-Ia. Ela ecapaz de pennanecer no espa~o exterior ao longo de seis a doze
meses par vez sem entrar na gravidade da terra. Carrega mil e quinhentos avioes de
bombardeio com os mais mortiferos explosivQs - 0 tipo usado para levantar montanhas
na terra. 0 meSIlla metoda devera ser empregado na destrui\uo do mundo.
...As pequenas naves circulares chamadas de discos-voadores, as quais tantos
dizem terem avistado, poderiam vir desta Nave Mae. Esta eapenas uma das coisas
armazenadas para 0 mundo de maldades do homem branco.?

Esta visao aterrorizante, na qual a terra a que os negros tern estado
injustamente presos e destruida, enquanto eles se mudam rumo ao ceu para urn lar
melhor e mais celestial, lembra mais do que tudo as predi~oes apocalipticas e
igualmente racializadas feitas por figuras comparaveis ocultas e excentricas como
Helena Blavatsky e Carl lung, as quais ainda nao foram em grande parte
reconhecidas como influencias sobre 0 desenvolvimento do NI e sua teologia' A
obra de Blavatsky pode bern ter penetrado na consciencia do jovem Elijah Poole
(Muhammad) atraves da influencia mfstica de Sun Ra, 0 grande musico e estudioso

6. Martha F. Lee, The Nation of Islam: An American Millenarian Movement (Syracuse University
Press, 1996).

7. Elijah Muhammad, Message to the Blackman in America (United Brothers Communications
Systems, Newport News, Virginia, 1992), p. 291.

8. Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots ofNazism: Secret Al}'alz Cults and the Influence all

Nazi Ideology (I. B. Tauris, 1992); Sylvia Cranston, H. P B.: The Extraordinmy Life and Influence
of Helena Blavatsky, Founder of the Modem Theosophical Movement (Tarcher Putnam, 1993),
em especial capitulo 7; Richard Noll, The Aryan Christ: The Secret Life ofCarl lung (Random
House, 1997).
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de esoterica que foi seu contemporaneo em Chicago e que, tal como ele, havia se
recusado 11 convoca~ao para alistar-se no exercito dos Estados Unidos durante a
II Guerra Mundial. as ensinamentos de Blavatsky tiveram um impacto significativo
sobre a sociedade americana ao final do seculo XIX. Ela foi amplamente lida nas
comunidades afro-americanas, contribuindo muito para a erudi~ao arcana de
diversas vers6es iniciais do nacionalismo negro que mudaram a polaridade racial
da sua ariosofia e a inclinaram para 0 objetivo da supremacia negra em lugar da
branca9 as elementos tirados de suas teorias de "ra~a" ainda circulam nos relatos
contemporaneos mais conspiratorios sobre a atua~ao dos extraterrestres na historia
humana.

Para a NI, a apari~ao historica dessas poderosas naves espaciais transmite
algo mais do que a libera~ao envolvida com a partida deste planeta moralmente
comprometido. Prevendo os derradeiros dias da terra, ela pressagia 0 "novo
dominio" dos negros sobre a humanidade. Nao sinaliza 0 fim das divis6es raciais,
mas sim 0 seu entrincheiramento mais profundo em uma nova ordem teocriitica.
Ao assumir 0 leme da NI, Farrakhan se posicionou bern mais alem da profecia de
Elijah Muhammad ao declarar ter viajado em urn OVNL 10 Segundo seu relato, ele
fez um v60 deste tipo da cidade do Mexico a Washington, D.C., em setembro de
1985, sendo que durante a viagem ele se encontrou com Elijah Muhammad, falecido
dez anos antes.

13 interessante que a memoria de Farrakhan a respeito desses eventos tenha
desaparecido logo depois, retomando dois dias depois gra~as a um terremoto de
inspira~ao divina. Esta experiencia de se tomar incapaz de se dar conta do tempo
desponta em muitos relatos de contato com extraterrestres, OVNIs, e outras
manifesta~6es de inteligencia alienigena. a fato da sua persistente recorrencia
sugere que se possa interpretii-la de uma maneira proveitosa como urn sintoma do
modo como estes encontros perturbadores demandam ajustes 11 compreensao sobre
onde acaba 0 presente e come~a 0 futuro.

Muitos escritores perceberam problemas oriundos das maneiras como os
movimentos fascistas do seculo XX organizavam as suas sensibilidades temporais:
como eles se debatiam em termos da rela~ao apropriada entre passado e futuro,
tradi~ao e modemidade, e como eles expressavam, sem se dar conta, a incapacidade

9. John F. Szwed, Space Is the Place: The Lives alld Times ofSun Ra (Pantheon, 1997).
10. Mattias Gardell, Countdown to Armageddon: Louis Farrakhan and the Nation of Islam (Hurst

and Co., 1996).
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de diferentes grupos sociais viverem simultaneamente 0 mesmo e indiferenciado
presente. Roger Griffin fez da preocupa9ao desses movimentos com 0 renascimento
nacional uma parte vivida e essencial da sua valiosa defini9ao generica a respeito
das atividades deles. A enfase de Griffin, com rela9ao ao investimento te6rico
especffico que os fascistas sempre fizeram dentro da "visao de urn come90
radicalmente novo que se segue a urn periodo de destrui9ao ou dissolu9ao
percebida", II aponta para a grande fe dos fascistas na transforma9ao revoluciomiria
e restauradora da hist6ria humana. Os fascistas afirmam que a vida social pode
ser levada de volta para os ciclos severos, mas essencialmente naturais, que
governam a produ9ao de uma humanidade racialmente estratificada em formas
fortemente generizadas e intergeracionais. Segundo Griffin, os seus mitos
racialmente orientados, seculares e palingenesicos nem sempre derivam das suas
n090es religiosas, as quais compartilham muitas das mesmas sensibilidades
escatol6gicas.

Em algum lugar atnis de Griffin poderfamos situar com muito proveito a
figura do fil6sofo Ernst Bloch. Ele se debateu num ambiente especialmente hostil
com a icteia de que a busca de compreensao da dinamica cultural positiva envolvida
no movimento nazista significava ler 0 seu anti-capitalismo romantico e mistico
como urn fenomeno ut6pico - e nao niitista - que havia sido apropriado a partir de
fontes as mais diversas. De acordo com ele, 0 jubiloso irracionalismo dos hitleristas
e grupos simitares tinha de ser compreendido como urn sintoma de realiza9ao
duradoura, 0 que e bern semelhante ao diagnosticado por Levinas em suas tentativas
de vincular 0 nazismo com os prazeres corporais do ser. Esta perspectiva implica
numa condena9ao amarga dos fracassos das culturas democniticas anti-fascistas
que nao proporcionavam aos seus adeptos nenhuma imagina9ao fantasiosa com
poder companivel aquela. 0 fato de se aplicar as percep90es de Bloch as
manifesta90es mais recentes do desejo por uma solidariedade unanimista, uma
hierarquia rigida e natural e urn parentesco autorWirio, as quais emergiram na
hist6ria do Atlantico negro, nao deveria acarretar a tarefa moralmente indefensavel
de peneirar 0 seu conservadorismo revolucionario em busca de uns poucos
fragmentos redentores que poderiam desculpar as suas mas escolhas polfticas
como efeitos da opressao ou subaltemidade. Precisamos compreender 0 apelo da
utopia encoura9ada e a associa9ao entre aquela resposta e as longas hist6rias de

11. Roger Griffin, The Nature of Fascism (Routledge, 1993), p. 33.
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terror e sofrimento. Como a defini~ao generica de fascismo de Griffin sugere, esta
compreensao precisa considerar a ideia do renascimento racial demarcando urn
novo tempo como 0 seu ponto de partida.

Vimos que as forma~6es autoritarias e proto-fascistas da culmra politica
negra do seculo XX foram animadas com freqiiencia por urn desejo intenso de
resgatar as gl6rias perdidas do passado africano. A vontade de restaurar aquela
grandeza morta nem sempre se fez acompanhar de urn entusiasmo equivalente
para remediar a rna situa~ao da Africa no presente. Mas a ideia de uma civiliza~ao

africana original e imaculada gerou por vezes urn arcaismo complexo tao poderoso
a ponto de poder se opor ao capitalismo e, ao mesmo tempo, permanecer
inteiramente alheio it democracia. 0 desagrado romantico e sentimental pelo
capitalismo racial, que num momento anterior transformou os pr6prios negros em
mercadorias, constitui urn fator profundo a influenciar as condi~6es morais em que
se formam as culturas politicas negras. Contudo, este desagrado nem sempre levou
a uma critica sustentada dos pr6prios mecanismos de mercado. Ao contrario, 0

desenvolvimento economico negro ao longo de linhas capitalistas tern sido
repetidamente identificado como urn componente substancial na ascensao da ra~a

como urn todo e como a chave para a sua transi~ao em dire~ao a urn autentico
status nacional num mundo de modernos Estados-na~ao. Mesmo 0 comercio pode
se tornar urn sinal de que a nova era esta a caminho.

Estes conflitos sobre a moralidade que regularao a reconstru~ao comunal
sao aspectos menores de outra batalha da politica de "ra~a" em rela~ao ao que
constitui uma autentica civiliza~ao. Sera que e para ela ser a mutualidade genuina
e sustentavel que s6 pode ser praticada em escala limitada? Ou 0 desenvolvimento
incessante que abre a porta de entrada para os perigos da barbaridade hi-tech
ultramoderna? Termos como "selvagem" e "barbaro" que despontaram nesta
discussao sobre extremismos e humanismo misantr6pico mnda sao trocados como
pejorativos aqui e ali. A economia racial em que eles circulam revela as conex6es
duradouras entre caracteristicas morais, culturais e temporais. 0 seu poder
constante, tal como encontramos nos disturbios temporais associados com os
movimentos revolucionarios, autoritarios e fascistas, significa que nao podemos
esquivar-nos a urn encontro conclusivo com a politica racial da temporalidade.
Esta politica deve ser vista, tal como foi, a partir de dois lados: toda vez que foi
invocada pela supremacia branca como urn principio de exclusao e disciplina social
e quando foi domada pelas vitimas da raciologia como urn meio de resistencia e
afirma~ao. Este exercicio dificil tambem e necessario porque minha pr6pria vontade
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de ver 0 fim da raciologia significa que tambern eu apelei para 0 futuro ignorado
contra 0 presente inclemente. Ao agir assim, insisto sobre a necessidade de uma
mudan~a fundamental de disposi~ao com rela~ao ao que se costumava chamar de
"anti-racismo". 0 que se pede num espirito explicitarnente ut6pico e que ele acabe
com a sua rela~ao ambivalente com a ideia de "ra~a" no interesse de urn vir a ser
heterocultural, p6s-antropol6gico e cosmopolita.

Voltar-se para a ideia de urn futuro cosmopolita, mesmo quando ele recua,
envolve uma variedade de trabalho polftico sobre 0 discurso racial e a divisao
racial que e muito diferente do que tern sido praticado em tempos recentes. No
passado, estas atividades eram dominadas pela necessidade de se contrapor a
formas de racismo nacionalistas e fortemente culturais. Amparado pela raciologia,
este padrao exclusivista negava aos negros a possibilidade de pertencimento enos
for~ava em vez disso a demonstrar continuamente uma presen~a hist6rica
substancial na vida das comunidades nacionais modemas as quais a escravidao
racial nos obrigou de inicio a pertencer. Tinhamos que indicar como a "ra~a" poderia
ser articulada juntamente com outras dimens6es do poder, demonstrando a for~a

conformativa das rela~6es imperiais e coloniais sobre a forma~ao da vida social
metropolitana. Nao e 0 caso de sermos complacentes, uma vez que podemos
facilmente cair de novo no velho programa. Contudo, a conclusao deste Iivro inicia
se com a ideia de que uma teoria crftica da raciologia esta agora numa posi~ao

capaz de fazer urn invent:irio distinto das tarefas polfticas com rela~ao a "ra~a" e
de assumi-las com urn novo espirito. A inclusao corretiva ou compensat6ria nao
deveria mais constituir 0 tema dominante na modemidade.

o ajuste temporano que garante este drastico virar de costas a antiguidade
africana e de frente para 0 futuro do nosso planeta e uma questao dificil e delicada,
em especial se reconhecermos a possibilidade de que 0 contestado passado imperial
e colonial ainda nao nos soltou inteiramente de suas garras. Ao nos dirigirmos para
urn novo estagio de reflexao e aspira~ao que corresponda as nossas novas
circunstfmcias enquanto deixamos 0 seculo da Iinha de cor para tras, minha sugestao
e que precisamos nos tornar conscientemente mais orientados para 0 futuro.
Precisamos encarar 0 futuro e encontrar Iinguagens polfticas com as quais se pode
discuti-lo. Nao se trata absolutamente de fazer agora uma escolha para tentarmos
esgotar e esquecer 0 que Ievou tanto tempo para lembrar, ou para simplesmente
deixarmos de lado 0 passado e seus traumas. 0 reconhecimento dos sofrimentos
passados e sua proje~ao em locais publicos de mem6ria e comemora~ao oferecern
uma importante alternativa etica em rela~ao a busca de compensa~ao financeira
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dentro de ordens jurfdicas e fiscais de distintos Estados-na<;:ao. As mudan<;:as em
comunica<;:ao e infomatics significam que as reivindica<;:6es do passado sao agora
qualitativamente distintas. Para 0 bern ou para 0 mal, elas estao mais fracas do que
antes, e a mare vazante das brutais rela<;:6es coloniais que deram urn significado
tao distintivo a "ra<;:a" esta drenando-as ainda mais. A transforma<;:ao hist6rica e
outro aspecto da crise contemporanea da raciologia delineada no infcio deste ensaio.
Emais urn sinal for<;:oso de que a "ra<;:a" nao e mais 0 que era. Entretanto, ainda
estao vivas as reivindica<;:6es nao atendidas que derivarn de injusti<;:as passadas,
como por exemplo, 0 casu dos remanescentes do povo herer6 em busca de
repara<;:ao economica para 0 genocfdio sofrido por eles a mando do General Von
Trotha e seus associados, ou entao 0 casu das batalhas nos tribunais travadas
pelos descendentes vivos dos trabalhadores-escravos dos nazistas em busca de
repara<;:ao em oposi<;:ao as companhias multinacionais que os obrigaram a servir
sob amea<;:a de morte. 12

Fazer com que a raciologia pare<;:a anacronica - situando-a justamente no
passado - requer neste momenta urn jufzo cuidadoso quanta a que hist6rias 0 nosso
presente heterocultural e 0 nosso futuro cosmopolita deveriam acarretar. Este
trabalho pode serempreendido no espfrito indiscretarnente anti-marxista estabelecido
por aquele prototfpico europeu negro, Frantz Fanon, nas paginas conclusivas de
seu primeiro livro, Pele Negra, Mascaras Brancas. Nele, num primeiro voo de
seu entusiasmo juvenil pelo existencialismo, ele voltou toda a for<;:a de uma ira
ainda inocente igualmente contra a supremacia branca colonial e aquilo que agora
reconhecemos como as suas sombras negras nacionalistas. Escrevendo como se
ele estivesse lutando tanto para se tranqiiilizar quanta para direcionar os pensamentos
dos leitores que conseguissem acompanhar ate 0 fim 0 exigente percurso de seu
livro, ele produziu estas memocaveis senten<;:as: "Nao sou urn prisioneiro da hist6ria.
Nao deveria buscar ali 0 significado do meu destino... Nao tenho 0 direito de me
pennitir me verrefletido naquilo que 0 passado detenninou... A densidade da hist6ria
nao determina qualquer uma das minhas a<;:6es".13

12. A fabrica da Ford em Colonia pennaneceu aberta durante tada a II Guerra Mundial, fabricando
caminhoes com base no trabalho escravo vindo do leste europeu. Internos de Buchenwald foram
adquiridos para trabalhar na linha de montagem. Ver tambem Neil Gregor, Daimler-Benz in the
Third Reich (Yale University Press, 1998).

13. Frantz Fallon,Black Skin, White Masks, tradur;ao de Charles Lam (Markman, Pluto Press, 1986
[1952]), pp. 230-231 passim.
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Fanon apresentou esta supera~ao imaginativa da historia como uma inicia~ao

consciente de urn ciclo de liberdade para as popula~oes negras ainda presas ao
choque posterior aescravidao, 0 seu trauma fundador. Isto porque os companheiros
de Fanon - os negros modemos que se inseriam, apesar de nunca avontade, no
Ocidente codificado em cores - os quais reivindicavarn urn Ser mais autentico do
que a ordem racializada da modernidade havia permitido, precisavam aceitar 0

passado e ao mesmo tempo deixa-lo para tras. Sua historia transnacional e
intercultural precisava agora ser deixada de lado, fosse ela encarada primordialmente
como her6ica, nobre, sapiente e magnificente, ou enrno como abjeta, brutalizada,
desumanizada e acorrentada. Suas reivindica~oes no presente haviam se tornado
ilegftimas pelas demandas de autonomia e posse de si mesmo. A "desaliena~ao da
humanidade", nas palavras de Fanon, em particular sua libera~ao da divisao dada
pela "ra~a" e 0 repudio da supremacia branca que deve precede-la, estava a exigir
esta mudan~a decisiva de orienta~ao. as ajustes polfticos e eticos envolvidos nisso
nao poderiam se realizar sem uma mudan~a na consciencia do tempo e acertos
significativos quanta aentrada na contemporaneidade.

Tendo por fim enterrado 0 status primitivo que amarrava 0 negro tanto a
infra-humanidade quanta apre-historia, os negros devem ser capazes de se sentir
seguros, mesmo se nao completarnente a vontade, no presente. De acordo com
Fanon, a capacidade de se dirigir ao futuro, tanto como uma abstra~ao polftica,
quanta como algo pessoalmente concreto, era uma pre-condi~ao para a saude e a
cura, para se recobrar da alienante e corruptora anti-socialidade da "ra~a". as
trabalhos dele proporcionam a moldura na qual pretendo juntar os fios conclusivos
deste livro. Minha abordagem das questoes contemporaneas da ciencia racial, do
multiculturalismo, do absolutismo e da nanopolftica se deu num espfrito utopico,
tendo em mente 0 modelo comunicativo oferecido pela intercultura da diaspora.
Antes que eu aborde urn futuro sem ra~a a servi~o da minha propria tese, que e
obstinadamente deslocada, sinto-me obrigado a reconhecer a historia dos apelos
negros em termos do futuro, devendo agora observar as forma~oes vemaculares
onde estes temas se cruzam com freqiiencia.

A musica e os musicos engendraram recursos especialmente importantes
que facilitaram os diffceis procedimentos de reajustamento temporal. E
importante reconhecer a sua tradi~ao de ansiar por uma temporalidade que
fomente a capacidade de ver 0 curso da vida individual assim como 0 movimento
sincronizado dos mundos da vida contingentes. Essa tradi~ao anunciou repetidas
vezes a fe secularizada no fato de que uma mudan~a vird. Esta aspira~ao
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pode ser compreendida melhor como uma versao ainda mais exigente do ja
formidavel apelo de Fanon. Levar isso a serio hoje significa compreender que
a extraterrestrialidade, a futurologia, as fic~6es da tecnociencia tern sido
articuladas nos ritmos e formas cotidianos daquilo que poderia ser denominado
"0 curso dominante" da expressao negra vernacular. Do mesmo modo, deve
se considerar os apelos para 0 futuro, feitos por artistas, musicos, criticos e
escritores negros - particularmente em circunstancias hist6ricas nas quais
qua/quer futuro havia se tornado diffcil a sua imagina~ao. Esta iniciativa
proporciona uma maneira tardia para se confrontar 0 fato de que uma vez
tornada a necessidade absoluta, negar 0 futuro e 0 direito de se orientar para
o futuro passou a ser uma parte integral do modo como a supremacia branca
operou durante e ap6s 0 sistema de escravidao.

A usurpa~ao do futuro pelos negros envolveu-os em lutas para se
desvencilhar das correntes do primitivo e ganhar 0 direito de se dirigir ao futuro.
Este idioma nao ocorreu facilmente as culturas politicas dominadas pela
herrneneutica da mem6ria. 0 cristianismo negro havia se enraizado na cren~a

de que 0 unico futuro habitavel situava-se num outro mundo melhor, para alem
deste vale de lagrimas. Esse futuro celestial era a nega~ao e a reden~ao do
sofrimento presente. A preocupa~ao com 0 futuro era do mesmo modo remota
para aqueles imbuidos de perspectivas mais prontamente secularizadas e
reivindicat6rias. Os futuros dessas pessoas eram delimitados e orientados pela
ideia de repara~ao e pela possibilidade de reconcilia~ao com as possibilidades
tecnol6gicas e educacionais que haviam sido recusadas pela hierarquia racial. 0
nacionalista polimata Martin Delany e urn born exemplo aqui. 0 seu projeto
visionario a respeito de urn desenvolvimento futurista politico e economico negro
envolvia a constru~ao de uma sublime fa~anha tecnol6gica, uma grande ferrovia
atraves do continente africano. Esta visao compelativa de desenvoltura, progresso
e ascensao racial foi crucial para estabelecer a "posi~ao nacional" dos afro
americanos, mas envolvia pouco mais do que simplesmente alcan~ar 0 que os
brancos ja haviam realizado em outras partes do mundo. 0 sonho de Delany de
num mesmo grande movimento modernizar a Africa e proporcionar a infra
estrutura economica e tecnol6gica necessaria a destrui~ao da escravidao,
exemplifica este la~o duplo:

[A ferrovia] terminando no oeste do Oceano Atlantico; ...faria a GRANDE
PASSAGEM para todo 0 comercio das indias Orientais e a costa leste da Africa, e 0
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continente da America. Todo 0 mundo cruzaria a Africa nesta estrada de ferro, que
daria proventos infinitamente maiores do que qualquer outro investimento do
mundo. 14

Apesar do apocalipse hi-tech ensinado aos seguidores de Delany par Elijah
Muhammad, esquemas deste tipo tem sido bem poucos e raros. 0 nacionalismo
militante reivindicativo em que se situam ambos os homens tem se caracterizado
pela preocupa~ao com a necessidade de provar e estabelecer 0 carater propriamente
hist6rico da negritude como parte de importantes campanhas para trazer a Africa
e seus povos submetidos por inteiro para dentro da Hist6ria moderna racialmente
exclusiva 11 qual Hegel deu uma expressao tao lucida e duradoura. Deveriamos
observar que nos mesmos escritos sobre a filosofia da hist6ria que haviam consignado
a Africa a uma condi~ao permanente de ausencia de hist6ria, Hegel identificou a
America como a terra do futuro, um lugar especial onde 0 fardo da hist6ria mundial
revelar-se-ia, "a terra do desejo para todos aqueles que estao cansados do comodo
de cacarecos hist6rico da velha Europa".15 A lembran~a dessa provocativa
sequencia teleol6gica deveria nos por em alerta. Ela nos permite indagar quanta da
reflexao contemporanea sobre os problemas criados pela preocupa~ao com os
limites do ser e da comunidade e de fato uma consequencia da globaliza~ao das
culturas populares americanas que definem atualmente uma boa parte da nossa
ansiosa modemidade p6s-catastr6fica.

Como vimos nos capitulos 5 e 7, estamos a tratar de uma forma~ao na qual
os severos c6digos raciais usufrufram de um papel constitutivo especial. Para dizer
de outro modo, muito deste interesse pelas culturas negras disseminadas - sinais
de negritude - pode derivar ao final das contas de uma frustra~aodos propagandistas
com os limites 6bvios de um etemo presente de consumismo e de sua ambi~ao de
nos levar para os estados tensos representados pelo condicional e pelo futuro
perfeito material dos compradores. A perspectiva mais cetica, menos imbufda de
uma mentalidade comercial, tal como avan~ada aqui, exige 0 nosso questionamento
de todos os quadros de tempo, linhas de tempo e escalas de tempo. Requer-se, em
especial, que tentemos ficar alertas para a polftica de temporaliza~ao, ajustada

14. Martin Delany,The Condition, Elevation, Emigration and Destin}' of the Colored People of the
United States Politically Considered (George Charles, 1852), p.213.

15. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, The Philosophy ofHistory, tradu~ao de 1. Sibree (Dover Editions,
1956), p. 86.
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intimamente aos fluxos e refluxos, redemoinhos e correntes que tern energizado a
proteica criatividade cultural negra que estimulou e provocou este ensaio. Pode-se
tambem sugerir que evitemos uma sobre-integra,ao dos fenomenos que queremos
investigar de modo a nao reduzir 0 seu carater contradit6rio e desigual e tambem a
nao minimizar as suas qualidades irrequietas e mutantes.

o NEGRO PARA 0 FUTURO

Para compreender a hist6ria dos apelos da negritude em rela,ao ao futuro e
como essa hist6ria poderia contribuir para 0 dinamismo cultural e a confian,a
moral de uma Europa cosmopolita e hospitaleira, precisamos examinar as distintas
ressonancias e articula,oes a respeito do futuro que se tern exprimido em varias
fases - emergentes, dominantes e residuais - do processo de dissidencia da
raciologia. A ciencia, 0 simbolo maior de urn futuro de promessas ilimitadas, nem
sempre tern sido uma aliada dos movimentos politicos envolvidos na desagrega,ao
do moderno pensamento de ra,a. Urn certo desencanto com a ciencia e urn exame
das linhas corretas delimitadas pela raciologia racional entre as suas variedades
respeitaveis e as espurias tern sido partes essenciais da critica da modernidade
apresentada pela hist6ria do Atlantico negro. Importantes cientistas afro-americanos
como Benjamin Banneker e Lewis Henry Latimer tern sido sacralizados para facilitar
a celebra,ao de suas conquistas durante 0 mes da hist6ria negra, mas as vidas de
personalidades complexas do seculo XX como Ernest Everett Just, 0 bi6logo da
Marinha que abandonou a Universidade de Howard para ir a Europa, tendo sido
internado por urn breve periodo pelos nazistas, continuam pouco conhecidas. 16

Todas essas figuras devem agora ocupar urn segundo lugar em rela,ao as populares
assertivas "afrocentricas" sobre as grandes descobertas da ciencia e tecnologia
ocidental, as quais teriam sido conhecidas na Africa da Antiguidade, roubadas de
suas fontes antigas e depois atribuidas aos gregos pelos historiadores favoraveis a
supremacia branca.

Esta perspectiva interroga com proveito a politica racial de prestfgio cientifico,
levantando a questao do impacto da helenomania europeia sobre a hist6ria da
ciencia, mas se fecha efetivamente a possibilidade de qualquer engajamento

16. Kenneth R. Manning, Black Apollo ofScience: The Life o/Ernest Everett Just (Oxford University
Press, 1983).

396



PAUL GILROY I

especffico ou critico com a ciencia enquanto pnitica. Eatraves desta perspectiva
que as conspira~iies que encobriram 0 roubo tomam-se a questao principal. Esta
contra-narrativa do progresso faz-se acompanhar de urn certo disturbio temporal.
Ela diz com efeito: "Estavamos 11 sua frente na escada rolante ascendente da
civiliza~ao ate que voces nos deslocaram por meios ilegitimos". Esses ciclos
depressivos contribuem para 0 clima em que paixiies autoritarias e anti-liberais
podem assumir 0 comando da imagina~ao politica. A est6ria bern conhecida sobre
o conhecimento inesperado e surpreendente da estrela Sirius B pelo povo dogon 
e 0 que deveriamos ter em mente - tirada integralmente da etnografia colonial de
Marcel Griaule e Germaine Dieterlen, tern sido desdobrada por escritores "afro
centristas" nao apenas para romper e confundir a velha polariza~ao primitivol
modemo, mas tambem para demonstrar uma superioridade compensat6ria dos
africanos e do conhecimento cientifico africano. Enquanto isso, a mesma Africa e
excluida da revolu~ao tecnol6gica contemporanea.

Discrepancias entre os diferentes niveis na hierarquia das culturas racializadas
tern sido identificadas muitas vezes como processos de disjun~ao temporal. Richard
Wright expressou este ponto ao levantar uma questao fundamental para a
consciencia dos intelectuais negros, respondendo-a deste modo:

Meu ponto de vista e ocidental, mas urn ponto de vista ocidental que conflita em
diversos aspectos com a perspectiva presente dominante do Ocidente. EstOll adiante
au utrus do Ocidente? Meu juizo pessoal eque estou adiante. E nao digo isso para
me gabar; a implica<;ao de urn tal urn jufzo esta na natureza mesma dos valores
ocidentais que ell prezoY

Deixando-se de lado a questao de como a suposta hiper modemidade da
musica negra do seculo xx poderia ter contribuido para a credibilidade da assertiva
de Wright, 0 exame das implica~iies da sua postura nos leva para longe das
exulta~6es em tomo do exotismo ou kitsch negro que acompanhou por vezes a
fascina~ao com a vanguarda musical afro-americana em lugares onde os premios
da politica de ra~a nao sao tao altos como nos Estados Unidos. Atualmente, mais
importante do que a questao de se os negros estavam 11 frente ou atrlis, e saber ate
que ponto aqueles sentimentos dissidentes estavam em descompasso em rela~ao

17. Richard Wright, White Man Listen.' (Anchor, 1964), p. 53.
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ao tempo militar estrito do mundo da Guerra Fria. A partir de uma leitura contra
corrente de Wright, eu diria que estar em descompasso nestes termos precisos
proporcionou algumas oportunidades criticas e analiticas e que 0 seu valor precisa
ser invocado mais uma vez, agora que tantas pessoas estao preparadas para se
adaptar com sofreguidao ao tempo distinto de urn capitalismo de mercado
planetarizado que tern se consolidado sobre os escombros da cortina de ferro.

Ser contra 0 racismo, e contra 0 poder da supremacia branca, era antes
estar vinculado ao futuro. Isto ja nao parece mais ser 0 caso. As palavras de
Wright tambern sublinham que podemos ouvir com proveito a futurologia evidente
nas culturas negras populares e interpretar seus comentarios sobre ciencia e
tecnologia como tendo algum proposito em termos de materias eticas e mesmo
politicas. Ha ainda algo a ser examinado com cautela assim que se apresenta este
problema interpretativo. As pretens5es sobre a complexa integridade da vida
cotidiana, a exemplo dos problemas morais e conceituais resultantes da descoberta
pelos criticos bem-intencionados de consciencia politica em todo lugar ou em lugar
algum, sao cabiveis aqui devido aseria obriga~ao de abordar os trabalhos e feitos
de moda da cultura negra moderna sem se deixar levar pelos efeitos da moda. Isto
significa considera-Ios como particulas radioativas emitidas por urn movimento
social - urn movimento de libera~ao - e mesmo como uma parte ainda mais direta
do proprio movimento. Precisamos identificar os varios momentos politicos desta
futurologia vernacular e reconhecer que mesmo amedida que ela se dissolve, 0

movimento que os produziu criou uma certa perturba~ao temporal. Isto tern sido
registrado de urn modo consciente na no~ao de uma identidade diasporica composta
onde 0 tempo, a historicidade e a historicalidade tern sido politizados duplamente:
de inicio pela resistencia asupremacia branca e depois pela aceita~ao inc5moda
de que nao somos mais 0 que fomos anteriormente, nao podendo mais enrolar as
fitas de nossa complexa vida cultural ate urn unico ponto conhecido de origem.
Como vimos no capitulo 3, esta diffcil altemativa produz uma diaspora irreversivel
que pode ser compreendida como teia, multiplicidade e rede comunicativa. Requer
se com isso uma mudan~a de escala no modo como tanto a historia como a tradi~ao

devem ser conceitualizadas.
Em tempos recentes os trabalhos de teor oracular deliberado e eticamente

comprometido, mas ainda jocosos de figuras futuristicas como Sun Ra e George
Clinton come~aram a chamar aten~ao. Greg Tate desempenhou a inestimavel tarefa
de vincular parte da obra de Clinton diretamente a imagina~ao visual de Leni
Riefenstahl ao buscar a informa~ao sobre a inspira~ao trazida a ele pelas fotografias
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dos nuba tiradas por ela. 18 E muito importante que nao vejamos as atividades
desses proeminentes tecno-malandros como as unicas manifesta~oes de uma
subtradi~aoa sobreviver exclusivamente nos experimentos ludicos de uma minoria
de vanguarda no interior de uma minoria. Sua significa~aoe mais ampla e profunda
do que isso, sobretudo porque ao se articular nos multiplos cenarios hist6ricos
constituidos pelo modemismo populista do Atlantico negro (urn estilo que impoe os
seus pr6prios c6digos temporais sincopados), a paixao deles pelo futuro poe em
questao toda a ideia de vanguarda.

Estes exemplos chamam a aten~ao para 0 status especial usufruido
anteriormente pela musica nas culturas vernaculares negras referidas por mim.
Ate aqui, celebradores e crfticos daquelas culturas tiveram de considerar 0 poder
do som significativo antes de poder passar para tarefas distintas, e talvez menos
exigentes, envolvidas na analise da visualiza~ao do extraterrestre e do futuristico
em formas racializadas. Devemos caminhar ainda com maior cuidado, agora que a
iconiza~ao fornece a 16gica comunicativa dominante, 0 som esta a perder 0 seu
lugar primordial em favor da comunica~ao visual, e a dan~a corre 0 risco de se
tornar uma subdivisao intencional excessiva da industria de boa forma. as termos
culturais no interior dos quais sao conduzidos os julgamentos de identifica~ao racial
tern se transformado. Ver e ouvir 0 futuro nao precisa resultar na mesma coisa.

Urn outro efeito bem-vindo das especula~oes de Wright e que elas obrigam
os historiadores da cultura vernacular a reexaminar aqueles albuns negligenciados,
gravados pelos artistas deliberadamente futurfsticos e populares da Guerra Fria
dos anos 1970: Dexter Wansell, Masterfleet, Stargard, Earth, Wind and Fire, the
Undisputed Truth. Este perfodo de intensa criatividade musical emergiu entre 0

declfnio do Poder Negro e a ascensao do Pan-Africanismo popular desencadeado
por Bob Marley. Foi urn perfodo dominado pelo desejo de encontrar urn novo c6digo
politico e etico no qual as demanda' contradit6rias de negritude por urn lade e a
utopia p6s-racial por outro podiam ser articuladas conjuntamente sob os signos
brilhantes do progresso, da modernidade e do estilo. Vemos esta aspira~ao de urn
modo distinto quando percebemos que com 0 tempo a conexao da nave mae de
George Clinton foi para as nuvens, 0 trompetista Donald Byrd ja trilhava 0 futuro,
o organista de jazz Charles Earland anunciara a possibilidade de deixar este planeta,

I 18. "Sai e comprei alguns livros desta alema chigue Leni Riefenstahl, Last of the Nuba and People of
Kay [sic] [as ultimos Duba eo povo de kay]. Tern urn filho da puta em uma foto que se parece
comigo". Greg Tate, Flyboy in the Butter Milk (Simon and Schuster, 1992), p. 34.
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e 0 som hi-tech hipennoderno dos sintetizadores conjurava a possibilidade de que
logo ocorreria urn total dominio negro da tecnociencia. Logo depois, a musica funk
futuristica de Wansell - composta pelos refinamentos tecnol6gicos da sfntese e
seqiienciamento de som amilogo - desafiaram os solos da dan~a diasp6rica ao
afinnar com presciencia a possibilidade de "Vida em Marte".

Epreciso sempre lembrar que Wright, assim como Fanon, escrevia
como urn prototipico europeu negro. Enquanto ele datilografava aquelas palavras,
ele olhava ansiosamente para tnis na dire~ao dos conflitos raciais idiossincnisicos
de sua terra natal. A sua decisao de se colocar a frente em vez de atras do resto
do Ocidente pode ainda nos ajudar a tornar inteligfveis as atividades mais
deliberadamente opacas de figuras como Ra, Clinton e Slim Gaillard, outro musico
ex-centrico cuja conversa em linguas hip interplanetarias fora urn tanto
negligenciada. Epossivel que as palavras de Wright tambem nos ajudem a decifrar
alguns dos enigmas apresentados em "Answers in Progress" [respostas em
andamento], uma est6ria curta e memoravel de Amiri Baraka em que se descreve
a visita de alienfgenas blue a este planeta em busca dos discos de Art Blakey. A
escolha de urn exflio meramente territorial feita por Wright como urn primeiro
passo em dire~ao a sua utopia nao-racial pode possivelmente esclarecer de urn
modo interessante 0 pensamento criativo revelado por Duke Ellington em "Ballet
of the Flying Saucers" [A Dan~a dos Discos Voadores], e ainda de uma fonna
mais interessante, em seu breve ensaio de 1957 "The Race for Space" [A Corrida
Espacial].19 Nesses trabalhos, Ellington declarou 0 seu pertencimento a comunidade
nacional americana, e em meio ao c1ima gelado da Guerra Fria que tenninaria por
pulverizar Wright, Fanon e tantos de seus companheiros, ele afirmou nao s6 que a
cultura de jazz moderna da America era urn "born bar6metro" de suas liberdades
modernas singulares, mas tambem que a inabilidade do pais em igualar-se as
realiza~6es tecnol6gicas de seus rivais russos era urn resultado do efeito
constrangedor da consciencia de ra~a sobre a criatividade americana e a esperan~a

americana:

19. Este ensaio e tratado !ongamente por Graham Taylor em sua lese de doutorado, "Blutopia:
Visions of the Future and Revisions of the Past in the Work of Sun Ra, Duke Ellington and
Anthony Braxton" (Dept. of American and Canadian Studies, University of Nottingham, 1997).
Esta lese foi publicada com 0 mesmo titulo, com revis3.(), pela Duke University Press em 1999,
o nome do autor aparecendo como Graham Lock.
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Parece-me que 0 problema da inabilidade da America ate agora em ultrapassar ou ao
menos se manter pari passu com a Russia na conida pelo espa<;o pode ser observado
diretamente a partir deste problema racial ao qual tern sido dada prioridade maxima,
nao apenas em todo 0 pafs, mas ate em Washington. Eles gastam tanto tempo
tentando entender se 0 voto negro potencial e tao importante a ponto de valer a
pena enlouquecer 0 SuI com a abertura das escolas brancas para as crian<;as negras,
a ruptura da barreira de cor em restaurantes, ferrovias e esta<;6es de 6nibus, nos
empregos de colarinho branco e em nomea<;6es polfticas, que aque1es que estao it
frente de programas nucleares e de rnfsseis nao sabem para onde ir. 20

A suposi~ao de tempo linear ou evolucionario e seqiiencias teleo16gicas
meticulosas nos quais se define e avalia 0 progresso pelos atos voltados para a
elimina~ao do racismo teve conseqiiencias profundas para os artistas negros. De
diferentes modos, todos esses exemplos desenvolveram a hipermodemidade da
atividade extraterrestre (de humanos e outros) como urn meio para conduzir uma
interroga~ao codificada sobre a dubia etica territorial associada com a supremacia
branca e sua parcialidade racial fora de moda. Todos, exceto Elijah Muhammad e
suas legioes, concardaram que 0 pensamento de ra~a situa-se no passado e ao
passado pertence.

Este e urn ponto apropriado para relembrar que 0 primeiro beijo interracial
da televisao americana se deu entre William Shatner e Nichele Nichols, comumente
mais vistos em seu trabalho conjunto na ponte do Starship Enterprise de Gene
Roddenbury. Em sua autobiografia, Nichols descreveu 0 que aconteceu depois
que aquele epis6dio hist6rico foi ao ar: "Recebemos uma das maiores fomadas de
cartas de faS ja enviadas, todas positivas, sendo muitas dirigidas a mim por garotas
tentando imaginar qual a sensa~ao de beijar 0 Capitao Kirk, e muitas outras para
ele de rapazes querendo saber 0 mesmo sobre mim".'l Embora eles tivessem sido
for~ados par alienfgenas a dar este abra~o nao natural, a imagem desses nao
amantes centrou-se largamente no sentimento compartilhado de que a consciencia
de ra~a liga-se aterra e e anacronica. Foi 0 endosso de uma conclusao inevitavel:
uma vez que a consciencia de ra~a e tao manifestamente antiquada, as suas vftimas
e outros que percebem 0 segredo aberto de seu status residual devem estar mais

20. Duke Ellington, "The Race for Space", in The Duke Ellington Reader, org. Mark Tucker (Oxford
University Press, 1993), pp. 293-296.

21. Nichelle Nichols, Beyond Uhura: Star Trek and Other Memories (Boxtree Books, 1996), p. 196.
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proximos de viajantes interplanetarios avan~ados do que de seus iludidos praticantes
terrestres. II por isso que os viajantes espaciais de Baraka queriam a musica mais
hip de jazz e porque, mais recentemente, algo tao perigoso no estilo "velhos tempos"
como a musica country white-bread de Slim Whitman podia ainda mostrar-se
fatal aos invasores alienfgenas mal-intencionados no filme Mars Attacks de Tim
Burton. Ha uma clara implica~ao de que os marcianos pos-modemos de Burton
ficam tao avontade com 0 hip-hop e suas ramifica~5es profanas quanto 0 restante
dos habitantes deste planeta decadente.

A circula~ao universal da cultura negra foi tambern enfatizada por Space

Jam, 0 popular filme infantil de 1997 no qual MichaeIJordan e raptado e escravizado
por alienfgenas impiedosos, porem incompetentes, que procuravam oferecer urn
programa de entretenimento ainda mais excitante em seu parque tematico pan
galatico. Nesse filme, Jordan e urn atleta super-homem, mas tambem de tamanho
reduzido para que ele pudesse agir facilmente no mesmo mundo dos "Looney
Tunes", personagens de desenho animado da Warner Brothers, que eram seus
companheiros de escravidao e seus amigos. Embora 0 personagem de Jordan nao
fosse claramente uma crian~a, ele ingressa no mundo infantil de urn modo
interessante - como urn brinquedo - deste modo correspondendo tanto ao desejo
da agencia de propaganda de alcan~ar consumidores cada vez mais jovens, como
aos codigos raciais duradouros que permitem a urn heroi negro ser, ao mesmo
tempo, mais e tambem algo menos do que urn homem, sem nunca conseguir a
humanidade estavel do adulto que exige 0 reconhecimento.

Cada urn destes exemplos merece uma considera~ao mais extensa devido
ao modo com que eles se desvencilham do rotulo de "primitivo", apontando para 0

atrasado e tragico absurdo auto-derrotista da ordem racial da America. Contudo,
ha algo mais em opera~ao aqui. Estas imagens de ciencia, espa~o e contato
interplanetario tambem revelam importantes pontos de ruptura na apreensao e
compreensao do poder pelos afro-americanos. Elas levam a uma gradual percep~ao
de que as lutas pela liberdade negra dentro e fora do espa~o colonial haviam
alcan~ado urn significado geopolftico planetario. 0 cenario de Guerra Fria constante
das observa~5es de Wright e muito significativo por trazer este aspecto de volta
para casa. 0 poder do govemo americano nao podia mais ser adequadamente
compreendido como urn mero fenomeno nacional. A guerra de 1939-1945, 0 cerco
de Berlim, e as opera~5es da CIA e outras agencias secretas pelo mundo afora
haviam mostrado que Tio Sam era bern mais ambicioso. Essas eram as condi~5es

em que a questao de "ra~a" tomou-se gradualmente central para os debates sabre
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a adequa~ao etica da democracia americana it medida que ela se dirigia para uma
fase imperial madura. A cultura vernacular negra pode observar isso dolorosarnente
atraves das mortes de tantos lideres da gera~ao Bandung que se distinguiram e
arriscararn a propria vida ao produzir as perspectivas globais que hoje encaramos
como dadas.

Os comentarios otimistas do tempo da Guerra Fria sobre a ra~a e 0 espa~o

que, tal como os de Ellington, ainda aspiram a alistar a ciencia a servi~o da
democracia, tern urn carater bern diferente daqueles que se encontrarn em material
posterior onde a tecnociencia e vista como inteiramente cumplice da ardem da
supremacia branca. Este padrao posterior abandona uma preocupa~ao

desproporcional em rela~ao ao futuro para se dirigir a urn presente desesperador
em que contrastes extremos entre ricos e pobres poem it mostra a profundidade
das divisoes raciais e de seu poder de corrup~ao da promessa democratica da
America. Neste ponto, 0 futuro chegou. Aquele conhecido fa do Star Trek, Dr.
Martin Luther King, Jr., esteve entre os primeiros a dar voz a urn argumento
importante a se repetir muitas vezes nos anos seguintes it sua morte:

Nos dias de hoje a explora~ao do espa~o esta nos engajando nao s6 com 0 nosso
entusiasmo, mas tambem com 0 nosso patriotismo. Ao desenvolve-Ia como uma
competi~ao global, nos intensificamos 0 seu drama inerente, introduzindo a sua
aventura em tadas as salas de visita, creches, lojas e escrit6rios. NaG se ve urn tal
fervor au jubilo servindo a guerra contra a pobreza. H::i impaciencia em rela~ao aos
seus problemas. indiferenr;a para com 0 seu progresso e hostilidade para com as
seus erros. Sem negar 0 valor do esfon;o cientffico, h:i urn surpreendente absurdo
em se destinar bilh5es de d61ares para se chegar a lua oode DaD vive ninguem,
enquanto apenas uma fra~ao daquela quantia e apropriada a servi~o dos corti~os

densamente habitados. Se estas estranhas perspectivas persistirem, em poucos
anos podemos ficar seguros de que assim que pusermos urn homem na lua, com urn
telescopic adequado, ele sera capaz de ver os cortis;:os da terra com 0 seu excesso
populacional intensificado, decadencia e turbulencia. Em que escala de valores este
eurn programa de progresso?22

22. Martin Luther King., Jr., Where Do We Go from Here: Chaos or Community? (Harper and Row,
1967), p. 86.
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Ha um contraste pronunciado entre as tentativas de Wright e Ellington de
impulsionar 0 futuro em favor da libera~ao negra, e 0 sentimento de King, apenas
uns poucos anos depois, de que 0 abismo entre as conquistas sociais e tecnol6gicas
era agora tao profundo a ponto de par em questao a pr6pria ideia de progresso
social e economico. A compreensao da diferen~a entre essas posi~oes pode
contribuir para a constru~ao de uma linhagem de discursos de futurologia e
extraterrestrialidade que mais uma vez ocupam 0 centro das praticas culturais
vernaculares. Esta genealogia tambem exigira 0 nosso confronto com 0 glamour
translocal e 0 poder de atra~ao da cultura afro-americana, assim como a apari~ao

de icones modernos representativos e buscas reveladoras deste tempo: corpos
exemplares, musicas caracterfsticas e esportes tfpicos. Estes premiados atributos
transmitem uma acelera~ao do presente e a intensifica~ao de seus prazeres. Eles
tern se destacado com a industrializa~ao e a consequente globaliza~ao de mfdia
comunicativa e de entretenimento. Nichelle Nichols explicou que King foi muito
claro sobre 0 significado da presen~a dela na ponte do Enterprise em rela~ao as
lutas de liberdade dos afro-americanos:

Eu me voltei...e dei de cara com 0 Dr. Martin Luther King, Jr. Figuei pasmada... 0
homem nos apresentou. Imaginem minha surpresa ao OliVir que as primeiras palavras
do Dr. King foram: "Sim, eu sou muito seu :fa e queria te dizer como eimportante 0

seu papel". Ele come<;ou a contar gue ele e seus filhos assistiam fielmente Star Trek
eo quanta eles adoravam Uhura.23

No palco planetario, 0 comprometimento teimoso e provinciano da America
com a ideia de hierarquia racial fez com que as suas pretensoes democraticas
come~assem a parecer absurdas. A sua ordem racial poderia ser contradita apenas
pelo mundo emergente da cultura de consumo e sem lugar fixo, onde aspectos da
negritude injuriados por ela passavam a ser cada vez mais venerados como um
suplemento adequado para algumas acentuadas oportunidades de mercado. Esta
nao era a situa~ao familiar em que urn apetite por cu!turas negras e completamente
divorciado de urn entusiasmo equivalente pelas pessoas negras que as produziram.
Eu diria que 0 momenta em que a Guerra Fria come~ou a dar lugar aquilo que a
sucedeu pode ser demarcado pelo modo como as pessoas representativas em
termos raciais do afro-americano tornaram-se efetivamente 0 hfbrido estranho e

23. Nichols, Beyond Uhura, p. 164.
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hipertllunano do ultramodemo e ultraprimitivoque a sua cultnra distintiva havia assinalado
h:i tempos na Europa. Amedida que essas pessoas viajavam cada vez mais lange das
fontes da sua cultura situadas no Novo Mundo, elas personificaram crescentemente
alguns de seus atributos mais apelativos para urn publico translocal de veneradores. as
seus corpus comunicavam saude, vitalidade, for~a, e urn poderabsolutamente racializado
capaz de reconciliar a primitivo com a modemo, 0 p6s-contemporilneo.

Este projeto e agora uma opera~ao virtual que pode continuar sem que os
seus agentes tenham de deixar seus Jugares de moradia. Em outras palavras, 0

desenvolvimento de uma futurologia vernacular tern se ligado ao entendimento de
que a antiga negritude, compreendida de urn modo estreito demais como a abje~ao

americana, deve permitir uma nova percep~ao da negritude como urn sinal de
prestigio, em especial como urn significante de saude e competencia corporal, de
humano, ou melhor, de super-humano, vitalidade, gra~a e potencia animal. Isto
proporciona 0 horizonte para que as cenas primordiais da p6s-modernidade
privatizada sejam representadas.

as c6digos do complexo cultural que denominamos de infoentretenimento
negociaram e abarcaram as for~as estetico-politicas resultantes das tecnologias
culturais desbravadas pelo fascismo europeu. Para compreender a for~a sedutora
dessas imagens de humanidade e seu futuro tecnocientifico ordenado, precisamos
reconstruir a confluencia desses dois mundos de sonho de cultura de massa onde
eles ro~am e requerem identifica~ao com os corpos negros superhumanos, tanto
de homem como de mulher. Esses sistemas de representa~ao combinaram-se e se
transformaram numa unica fantasmagoria bern mais poderosa do que qualquer
coisa que Fanon tenha inicialmente vislumbrado, nos anos de 1940 e 1950, em
tabuletas brilhantes e esmaltadas marcadas com as palavras legendarias e
desencorajadoras "Sho'good eating" [boa comida na certa], esfor~ando-se por
nomea-Ia naquelas partes de Pele Negra, Mascaras Brancas em que - ao pensar
em Jesse Owens e Joe Louis - ele discutiu os processos pelos quais a fisicalidade
ativa do Negro nao simboliza a natureza, mas sim 0 biol6gico.

As conseqiiencias politicas mais 6bvias desta mudan~a sao perceptiveis no
espetaculo, no ritual e no drama politico numa tessitura estetica, os quais tern sido
oferecidos numa escala global sem precedentes, alem de serem articulados
deliberadamente como urn meio para promover as formas de solidariedade,
interconexao e unanimidade inquestionavel que caracterizam a ideal impassive! de
nacionalidade homogenea num mundo de Estados-na~ao constituidos em campos.
A celebrada seqiiencia de fisicalidade negra superhumana que se estende de Jack
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Johnson e Owens, passando por Louis e Muhammad Ali ate Michael Jordan e
mesmo Mike Tyson deve tamb"m ser examinada como uma parte integral desta
mudan~a cultural substancial. A sua corporeidade contestada fomeceu um elemento
decisivo para se compreender como as tecnicas e tecnologias de si mesmo, a
identidade e a solidariedade nascidas do nacionalismo e refinadas pelos regimes
govemamentais e escopicos do nazismo tem sido recicladas de uma forma quase
irreconhecivel nas opera~6es visuais do comercio contemporaneo. Elas proporcionam
agora a substancia cotidiana para a venda de vestuario esportivo, sapatos e outras
mercadorias. Elas oferecem um atraente contraponto humano para 0 anonimato
do logotipo empresarial, 0 qual promove precisamente essas formas de solidariedade
que os emblemas nazistas, em primeiro lugar, buscaram impor sobre um mundo em
desordem.

E a perfei~ao atletica do corpo masculino negro que especifica 0 futuro
aqui. Esses valores dinamicos pos-modemos reduzem a experiencia da atividade
esportiva ao ideal de ser um vencedor. Eles estao bem longe das antigas no~6es de
honra, beleza, disciplina e competi~ao, previamente associadas ao esporte. A
distancia entre eles foi muito bem ilustrada no jogo final da Copa do Mundo de
1998, na Fran~a, quando Ronaldo, entao 0 jogador mais caro, e portanto, ao que
parece 0 melhor jogador de futebol do planeta, foi supostamente coagido a participar
da partida decisiva e final apos sofrer um ataque epiletico. 0 patrocinador comercial
do time brasileiro, a Corpora~ao Nike, para quem a presen~a emblematica do
jogador era considerada central, exigia que ele, sao ou doente, assumisse seu lugar
na frente das cameras. De repente, para aquele descendente de escravos, 0 futuro
come~ou a se parecer muito com 0 passado.

De muitas maneiras, a assertiva sobre a alteridade radical dos negros e a
invoca~ao associada de for~as para alem deste mundo tornaram-se integrais it

crftica pos-tradicional da raciologia e da racialidade it qual 0 trabalho de Riefenstahl
constitui um monumento tao sutil e duradouro. Barrados de uma humanidade
comum, aMm de lhes serem oferecidos os papeis igualmente insatisfatorios de
semideus, guardiao, ou bichinho de estima~ao, os artistas como Sun Ra buscam
outro modo de reconhecimento na identidade mais estrangeira que possam imaginar.
o momenta em que eles conseguem passar do infra-humano para 0 super-humano
os leva finalmente para alem do humano por inteiro. Voce acreditara que um homem
pode voar. Essa critica ainda e vivenciada e usufrufda tanto como contra-cultura,
como contra-poder, formulada no ponto de jun~ao - a encruzilhada - da morada na
diaspora e do estranhamento na diaspora.
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NEGRO NAo MAIS

Estas questoes incomodas proporcionaram um cenario promissor para 0
primeiro romance de "fic9ao cientffica", escrito por um autor do Atlantico negro.
Trata-se de "Black No More" [Negro Nao Mais] de George Schuyler, uma exposi9ao
satirica sobre a era da Renascen9a do Harlem, publicado pela primeira vez em
1931. Nao ha alienigenas do espa90 ou viagens espaciais em sua novela futuristica.
Ao contnirio, a sua est6ria diz respeito aos efeitos na America da inven9ao de uma
maquina para transformar pessoas negras em brancas. Como se poderia imaginar,
as tecnologias eIetricas e quimicas para realizar esta transforma9ao surpreendente
eram trazidas de volta da Alemanha para os Estados Unidos pel0 inventor desviado
e cosmopolita, Dr. Junius Crookman. Eespecialmente significativo para os nossos
prop6sitos eticos que a primeira grande a9ao do protagonista, ap6s passar por sua
muta9ao de ra9a, e se alistar nas fileiras de uma viciosa organiza9ao de supremacia
branca, os Cavaleiros de N6rdica. Uma vez mais, a ciencia, a tecnologia e 0
progresso expandem 0 campo da imoralidade. Eles multiplicam as oportunidades
existentes para se cometer atos erroneos. Schuyler, um conservador na politica
que foi ativo anti-comunista, argumenta de um ponto de vista misantr6pico que os
negros e os brancos sao absolutamente iguais em suas incapacidades morais. 0
seu futuro imaginario nao oferece nenhuma pausa em rela9ao aquele cic10 etemo,
somente a sua intensifica9ao.

Os tropos da extraterrestrialidade reapareceram recentemente na era das
culturas e das rela90es economicas globalizadas quando a negritude alcan90u a
importancia a qual me referi acima. Desta vez, porem, esses tropos nao se associam
com a ideia de progresso cientifico ou de qualquer outro tipo de progresso. Eles
tem se manifestado numa encama9ao menos positiva como um potente elemento
na articula9ao do que se poderia chamar de "fundamentalismo da Nova Era" com
padroes perturbadores de irracionalismo autorihirio. Nao e preciso dizer que este
c6digo cifrado de uma cronica falta de poder nao e uma amalgama que se submete
a supostos limites inquebrantaveis da cor ou do fen6tipo.

Na decada de 1970, aquilo que podemos denominar invoca90es
liberalizadoras do arcaismo africano e da modernidade tecnocientifica era mantido
num equilibrio apropriado apesar de instavel. A musica, 0 discurso e a cultura
visual de grupos como Earth, Wind and Fire demonstravam isso c1aramente. A
tensao entre esses dois comprometimentos foi resolvida num apelo universalista a
espiritualidade de um lado e as caracteristicas humanas compartilhadas de outro.
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Este ultimo apelo, simbolizado acima de tudo pelos feitios do rosto humane,
infinitamente distintos, porem sempre semelhantes, foi inesperada e felizmente
revelado por meio do contraste explicito com 0 extraterrestre. A musica emoldurou
essas possibilidades ao criar espa~os de prazer e descoberta. Os anos entre "Outta
Space", uma extravaganza em clavinete de Billy Preston e "Planet Rock" de
Afrika Bambaataa tiveram seus saloes de dan~a tornados nao s6 pelo conhecido
trabalho de Clinton, mas tambem pelos inumeros produtos tributarios de Star Wars

e pedidos efemeros para que ET telefonasse para casa.
Vinte anos mais tarde, a cultura predominante americana parece ter

descoberto 0 valor dessa percep~ao, mas no que diz respeito it cultura negra este
equilibrio delicado dos anos 1970 e 1980 ja se perdeu. Ate certo ponto e
compreensivel encontrar urn sentimento anti-moderno nas tradi~oes inventadas de
uma comunidade constituida a partir da percep~ao de que 0 progresso e a catastrofe
nao poderiam ser separados em sua pr6pria hist6ria recente, mas ambos os lados
da equa~ao da identidade - arcaismo negro e hipermodernidade negra - parecem
estar fora de qualquer controle. A busca de urn espa~o nao contaminado, fora das
opera~oes de urn sistema comprometido e nao-democratico, a partir do qual urn
exame critico poderia ser conduzido e possibilidades de desenvolvimento mais
frutiferas seriam identificadas, ja foi quase abandonada. As pessoas ja nao apostam
na possibilidade de partida deste planeta naquele mesmo espirito com que seus
antecessores se entretiveram com a ideia de urn retorno a Africa. A Africa era
urn lugar mais receptivo no perfodo das guerras anticoloniais do que parece ser
atualmente, encerrada como esta na priva~ao p6s-colonial. 0 tradicional desejo
dos escravos de escapar precisou ser redefinido. A fuga e agora tanto uma jornada
interior, ou uma viagem curta ate 0 mercado. Atualmente os entusiastas mais
meticulosos da antiguidade africana buscam engajar os poderes extraterrenos dos
viajantes espaciais, ou outros imbuidos de uma percep~ao extraterrestre, a servi~o

de prop6sitos mais misticos e mais profanos. Os alienigenas nao representam
nenhuma esperan~a ou fuga, mas sim a frustra~ao humana basica diante do
crescente poder dos governos terrestres com os quais eles se aliam, alem da ira
cotidiana contra os Illuminati transnacionais que estao agora mesmo a conspirar
pela subordina~ao da humanidade racialmente dividida.

No perfodo inicial, a teologia da Na~ao do Isla relacionada as naves espaciais
foi satirizada sem grandes danos por George Clinton e sua tripula~ao de clones
bern vestidos. Atualmente pode-se dizer que 0 irracionalismo autoritario triunfou
sobre a carnavaliza~ao subversiva com a qual 0 Dr. Funkenstein 0 havia submetido.
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Da pesquisa de Stephen Lawrence em Londres as mas de Jasper, Texas, a estilo
militar e destituido de humor de homens negros rigidos e uniformizados confirma a
linhagem insipida da sua perspectiva politica. A sua disciplina recebe aplausos de
espectadores como se ela pudesse ser separada dos seus outros atributos
fotogenicos. E preciso que nos perguntemos como esse militarismo terreno
glamoroso pode prontamente coexistir com 0 interesse deles em alienigenas, naves
espaciais e numa reden,ao engenhada hi de cima. Hii um pequeno indicio quanto
a isso no modo como se apresenta a ciencia nos ensinamentos daqueles. Nessa
subcultura, a ciencia conseguiu escapar consistentemente da critica gra,as a sua
capacidade de negar a imagem do "Negro" infantil, estupido e ignorante. Hii uma
evidencia deste fracasso na est6ria do cientista rebelde Yacub a quem a Na,ao do
Isla atribui a inven,ao nao-natural da ra,a do diabo branco. Ele nao foi amaldi<;oado
pelos tipos de ciencia que praticava, mas sim devido a inspira<;ao ilegftima delas e
seus resultados catastr6ficos. Em outro nivel, as atividades deste cientista, apesar
de maJevolas, poderiam ser pensadas como confirmadoras do empreendimento e
do genio da sua ra,a como um todo. Nesta versao da est6ria de Frankenstein,
Yacub devia ser zombado por sua desobediencia, arrogancia e fracasso em
corresponder as demandas da piedade e da autoridade intergeracional, mas nao
pela imoralidade patol6gica de suas compuls6es cientificas. 0 crescimento da NI,
com as suas ramifica<;6es e 0 poder de seus companheiros de viagem, ainda envolve
a circula<;ao dessas est6rias futuristicas, as quais nao sao perifericas ao apelo de
seu rigido programa de regenera<;ao racial. A sua popularidade atual e apenas um
sinal de que hoje a polftica negra democriitica enfrenta um ressurgimento do
ocultismo. As tendencias de conservadorismo revolucioniirio, arciiicas e inventoras
de tradi<;6es, estao sendo modificadas, atualizadas e parcialmente substituidas par
altas doses de uma fantasia tecnocientifica irracional que e reveladora de novos
abismos para os negros em materia de falta de poder e pauperiza<;ao. 0 trabalho
gn6stico de Richard King se aproxima dos piniiculos dessas evolu<;6es deprimentes:

A negritude, 0 solvente universal de lodos, era vista como a unica realidade de
code 0 tear da vida tirava as sellS fios. Todas as cores, tadas as energias vibrat6rias
nao eram mais do que uma tonalidade do preta. Preta era a cor do Cell notumo, do
oceano primitivo, do espa~o externo, do Jugar de nascimento e ventre dos planetas,
estrelas e galaxias do universo; buracos negros foram encontrados no centro da
nossa gahixia mesma e num sem numero de Dutfas galaxias. Preta era a cor do
carvao, 0 atoma fundamental encontrado em tadas as coisas vivas. as alomos de
carvao se juntaram para formar a melanina negra, 0 primeiro elemento qufmico que
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pode capturar a lilz e reproduzir a si meSilla. Descobriu-se que 0 elemento qufmico
chave da vida e do proprio cerebra estava centrado em toma da neuromelanina
negra. A visao interior, a intuh;ao, 0 genio criativo e a iluminac;ao espiritual foram
todos percebidos como dependentes do sangue da glandula pineal; mensageiros
qufmicos ioatos que controlavam a cor da pele e abriam a porta escondida para a
escuridao da mente coletiva e inconsciente permitiram com que 0 antigo cientista
sacerdote visualizasse 0 conhecimento a partir dos bancos de memoria inconscientes,
coletivos e imemoriais da mente.24

Em minha tentativa de compreender como foi possivel este ressurgimento e
de esc1arecer 0 seu carMer autoritario, cheguei atraves de amincios do jomal Final
Call da NI ao livro Observem um Cavalo Pdlido, produzido e publicado em 1991
pelo teorico da milicia William Cooper.25 Cooper e natural do estado de Oklahoma
e dec1ara ser de "sangue Cherokee". Ele acentua 0 carMer "constitucional" da
sua cruzada politica pela verdade e tambem chama a aten~ao para 0 fato de ele ter
uma esposa chinesa, provando assim que a supremacia branca nao faz parte de
seu sistema de cren~as. Ao que parece, Cooper ganhou urn numero substancial de
leitores negros com base nessas estrategias. 0 capitulo inicial de seu livro intitula
se "Silent Weapons for Quiet Wars" [Armas Silenciosas para Guerras TranqUilas].
Segundo ele nos diz, este e 0 titulo de urn importante documento secreta descoberto
significativamente numa maquina copiadora do govemo, adquirida em uma liquida~ao

de estoques excedentes. A mesma frase ja foi incorporada pela banda de hip-hop
uniformizada, Killarmy, urn bra~o militar de Wu Tang Clan, que a usou, por seu
tumo, como titulo de seu CD de 1997.

Cooper construiu uma elaborada teoria conspiratoria que abarca 0 assassinato
de Kennedy, as opera~6es de urn govemo mundial secreto, a vinda de uma idade
do gelo e diversas outras atividades c1andestinas associadas com a dec1ara~ao de
guerra ao povo da America pelos Illuminati. As suas explica~6es elaboradas e
irrefutaveis sao escavadas de antigos veios do "estilo paranoico" americano. Se 0

livro dele conseguiu chamar alguma aten~ao, isto se deu ate aqui sobretudo por
inc1uir uma reprodu~ao de grandes trechos do texto de urn notorio panfleto anti
semita, Protocolos do.\' Anciiios de Sion. No texto de Cooper, 0 capitulo que
contem esses excertos abre-se com uma nota do autor advertindo os leitores de

24. Richard King, M.D., African origin of Biological Psychiatry (V.B. and U.S. Communications
Systems, 1994), pp. 13-14.

25. Milton William Cooper, Behold a Pale Horse (Light Technology Publishing, 1991).
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que "qualquer referencia aos "judeus" deveria ser substituida pela palavra
"Illuminati", assim como a palavra "goyim" [nao-judeus] pela de "gado''''. Menos
digno de nota tern sido 0 fato de que a capa lUgubre do livro projeta Cooper como
"0 maior especialista do mundo em 6VNIs". Ele parece indeciso quanta a se os
alienigenas constituem uma ameac;a real, ou se foram manufaturados pelos Illuminati
como urn meio para forc;ar a humanidade a unificac;ao nao desejada, resultante da
sua reac;ao com base nos melhores recursos militares da Terra contra 0 poder

alienigeno.
Vma cuidadosa conspirac;ao em que alienigenas e naves espaciais figuram

em terrnos proeminentes como adjuntos do poder cosmopolita e como prova da
perfidia governamental constitui parte essencial da lingua franca que vincula a
Nac;ao do Isla e sua cultura periferica a perspectiva e as ac;oes das organizac;oes
autoritlliias e fraternais que falam em nome de uma branquitude militarizada. Essa
fantastica ligac;ao fraternal por cima da linha de cor nao e apenas resultante do
modo como alguns grupos ultranacionalistas negligenciam estrategicamente a
"rac;a". 0 "multiculturalismo" de Cooper sugere que 0 racismo anti-negro pode ter
de fato se tornado bern menos importante em sua composic;ao ideol6gica, perdendo
terreno nos assuntos de teor anti-elite e anti-governo nos quais tambem aos negros
pode-se conceder urn papel de vitima ate certo ponto - por exemplo, como alvos
infantis dos neg6cios em drogas pesadas operados pelo governo, ou como vitimas
do HIV introduzido em suas comunidades como parte de urn esquema genocida

para livrar 0 planeta da rac;a negra.
Os representantes negros e brancos desse fundamentalismo podem discordar

quanta ao status ic6nico do General Colin Powell que aparece como 0 ator-chave
na constituic;ao da Ordem do Novo Mundo, mas convergem em maior profundidade
quanta ao valor dado por eles a fraternidade, violencia e guerra. Enquanto os
Illuminati encontram-se preparados de uma maneira simulada para permitir 0

ingresso de mulheres em seus exercitos, a velha cultura marcial, que se opoe as
ambic;oes ilicitas delas, perrnite que os homens verdadeiros se liguem uns aos outros
em um amor primordial capaz de crescer somente na medida da exclusao das
mulheres. Este repert6rio militarista nao conhece linhas de cor ou de cultura.

Os membros de Frutos Militares do Isla de Khallid Muhammad demonstraram
a sua forc;a annada nos dias que se seguiram ao brutal assassinato de James Byrd
em Jasper, Texas. Reunidos a apenas alguns metros dos homens brancos da Klan
que haviam chegado a cidade em missao poJitica similar - homens que compartilham
das mesmas ansiedades sobre a pureza de "rac;a" e a degenerac;ao, e que poderiam
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em outras circunstancias ser de fato aliados - eles tomaram claras as implica~6es

politicas de sua postura anti-politica ao transformar uma lista conhecida de queixas
em antigas reivindica~6es por dinheiro e por territ6rio soberano. A possibilidade de
que os direitos politicos pudessem fazer parte da solu~ao para esses conflitos
racializados foi explicitamente repudiada. Como explicou 0 seu comandante General
Omar AI-Tariq:

Nunea hayed paz oeste pais ate que 0 homem negro seja separado e que terra lhe
seja dada. Nao estoll interessado em direitos civis. Queremos repara~5es e rumar
para a nossa propria terra. E se voces nao perceberem isso, hayed lim tempo em que
n6s, 0 homem negro, tomaremos as vidas dos homens, mulheres e bebes caucasianos.
Nos os mataremos, mataremos todos voces. Voces verno 0 homem negro explodir e
ja estamos pr6ximos disso - esse dia ja esta a cair sabre vOCeS. 26

Por meio desta cita~ao podemos perceber que a questiio do contato efetivo
com a elite e da colabora~ao tecnol6gica com alienfgenas e importante, mas enfim
secundiiria. Bem mais significativo e 0 modo como 0 segredo de govemo sobre os
6VNIs emerge como um significante extremamente forte em materia da duplicidade
e corrup~ao geral de toda uma ordem polftica ilegftima. Cooper iniciou-se na perigosa
trilha que 0 conduziu para as opera~6es do governo mundial secreto na epoca em
que servia no Vietna, onde a presen~a dos 6VNIs e a sua participa~ao relatada
em combates parece ter sido um evento corrente. a fato de ele lembrar
continuamente de seu status de veterano de guerra prova mais do que as suas
credenciais patri6ticas. Com isso se estabelece a profundidade da trai~ao perpetrada
pelo govemo dos Estados Unidos, apontando-se para outro indfcio maiorem termos
do poder do irracionalismo cego a cor e do militarismo. A amea~a imaginaria
representada pelos alienfgenas, suas tecnologias amea~adoras, e sua colabora~ao

secreta com governos fraudulentos tornaram-se meios para gerar e legitimar
respostas paramilitares. as extraterrestres colocam a vida humana em risco. A
unica resposta apropriada para 0 seu poder desmesurado e a guerra. A amea~a

alienfgena e acima de tudo uma oportunidade para instigar as regras marciais capazes
de repudiar todos os processos politicos e substitui-los por uma hierarquia natural.
Isto poderia ser mudado de fato somente por meio de um respeito fraternal
beligerante.

26. Ed. Vulliamy, "Face-off in Jasper", Guardian Weekend, 11 de julho de 1998, p. 14.
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Na epoca de sua triste vivencia na California, Adorno escreveu urn ensaio
celebrado e polemico intitulado "Stars down to Earth" [As Estrelas aqui na Terra].
Neste ensaio, ele fez comentarios causticos sobre a se~ao de horoscopo entao
publicada pelo Los Angeles Times. Suas observa~oes contnirias sobre a rela~ao

entre 0 outro mundo e 0 desenvolvimento do irracionalismo autoritario tornaram-se
uma vez mais interessantes no contexto contemporaneo. Embora Adorno negasse
que 0 seu pequeno estudo sobre aquela se~ao pudesse ser generalizado, ele tentou
identificar as variedades de desencantamento e opacidade que fomentam a
necessidade de acreditar que 0 poder sublime das estrelas e dos planetas e 0 guia
de toda a atua~ao humana. Ele menciona a hipostasia~ao da ciencia, a vontade
desesperada de quebrar 0 encanto limitador de tudo quanto existe e 0 desejo ardente
de encontrar urn atalho para sair das trevas rumo a algo melhor, algo alem deste
mundo. Vimos que todas estas tendencias estao vivas na obsessao contemporanea
por alienigenas, naves espaciais e conspira~oes de govemo. Elas tambem operam
melhor naquilo que ele denominou urn clima de "agnosticismo desiludido". Aqui,
tambem neste ensaio sobre a se~ao de astrologia, os fatas, apesar de encobertos
pelas a~oes secretas de governo, constituem a questao principal e inescapavel.

Se este capitulo passar a impressao de que se arrisca a se tornar mesmerizado
por assuntos marginais, as observa~oes de Adorno demonstram a obriga~ao de
tratar das versoes cotidianas, visfveis, sobre os mesmos temas ocultos:
"institucionalizados, objetivados e, em larga medida, socializados". Estes temas
tern sido articulados de maneira mais clara e obvia em filmes de sucesso como
Independence Day e Men in Black em que as narrativas no estilo ur [de origens]
de unioes heterosexuais e reconstru~ao familiar tern sido momentaneamente
deslocadas por outras preocupa~oes urgentes. A familia burguesa esta agora
aparentemente perdida no espa~o e ha, suponho, alguma medida pequena de
progresso envoIvida na imagem altemativa de salva~ao planetaria que se esta
vendendo para 0 mundo, forjada nao por Buck Rodgers ou Dan Dare, mas atraves
dos irreprimiveis estereotipos americanos encamados na inteligencia cerebral de
JeffGoldblum e na fisicalidade adolescente de Will Smith. Mas 0 multiculturalismo
empresarial tern seus limites. Embora os mecanismos da conexao sejam pouco
claros, a prolifera~ao de filmes nos quais os homens se unem em termos transetnicos
perante perigos maiores representados por alienigenas, invasoes, cometas e
conquistas planetarias amea~adas afirmam de fato algo da condi~ao radical de
falta de poder, produzida por uma inabilidade cronica em reduzir a saliencia das
divisoes raciais na vida social, econ6mica e cultural. Esta mesma tendencia esta
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aberta a ser lida como urn resultado das mudan~as funestas que alimentaram 0

crescimento do militarismo e do absolutismo etnico.

Contudo, ha outra saida mais esperan~osa para aqueles que se abrigam it
sombra do modemismo fascista interpretarem 0 modo como Hollywood colocou
estes temas extraterrestres em primeiro plano em tempos recentes. Deixando de
lado as considera~6es sobre a destina~ao dos rendimentos, e impossivel passar par
cima do fato de que esta safra de filmes expressa uma fome real e difusa por urn
mundo nao mais dividido pelas pequenas diferen~as que mantemos e inflamos ao
chama-las de raciais. Estes filmes buscam celebrar 0 fato de que a vontade de
manter esses principios de diferencia~ao ultrapassados regride ao ser confrontada
com variedades mais substanciais do Outro e formas de vida verdadeiramente
extra-mundo. Com isso a fabrica global de sonhos parece afinal ter se equiparado
com 0 melhor conteudo das correntes mais dominantes do pensamento polftico
negro. 0 nosso desafio agora deveria ser trazer vis6es ainda mais poderosas da
humanidade planetaria do futuro para 0 presente, religando-as com as tradi~6es

democraticas e cosmopolitas que quase foram apagadas do atual imaginario polftico
negro.
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