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Resumo: Segundo a gramática da modernidade ocidental, sociedades periféricas como 

o Brasil adentraram o mundo moderno sob a inscrição do signo do atraso. O presente 

trabalho busca apresentar como o pensamento social brasileiro fez a leitura dessa 

inserção a partir da aceitação do estigma da incompletude de nossa modernidade. Nesse 

sentido, busca-se perceber dois momentos distintos de fabricação da identidade 

nacional. O primeiro, período em que a miscigenação que se operou nos trópicos era 

lida como a causa maior da continuidade do atraso brasileiro. O segundo, momento em 

que se concebe a identidade a partir do elogio da miscigenação. Seja na sua versão 

depreciativa do miscigenado, seja na elogiosa, a identidade nacional brasileira 

constituiu-se fundamentada no binarismo discursivo ocidental que impede a composição 

de outra forma de ser senão aquela que a gramática da modernidade canônica permite 

existir. A conclusão do artigo caminha no sentido de sugerir uma conjugação de 

esforços entre estudos pós-coloniais e pensamento social brasileiro como forma de 

descolonizar o imaginário da brasilidade. 

Palavras-Chave: Modernidade; Pensamento social brasileiro; Miscigenação; 

Identidade nacional; Descolonização; Imaginário. 

Abstract: According to grammar of western modernity, peripheral societies such as 

Brazil have entered the modern world under the inscription of “backwardness”. This 

article aims to present how Brazilian social thought has perceived this inscription by 

accepting the stigma of the incompleteness of Brazilian modernity. Thus two different 

moments of fabrication of national identity will be discussed. Firstly, the moment in 

which the miscegenation that has taken place in Brazil is seen as the main cause for the 
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continuity of Brazilian backwardness. Secondly, the moment in which Brazilian identity 

is conceived from the standpoint of the “praise of hybridity”. Whether in its 

depreciative version of the mestizo, or in its flattering version, Brazilian national 

identity is imagined from a western binary discourse framework that impedes the 

drawing of a different way of being modern but that which the canonical grammar of 

modernity allows to exist. The conclusion of this article suggests that an articulation of 

post-colonial studies and Brazilian social thought will provide a decolonization of 

Brazilian national imaginary.  

Keywords: Modernity; Brazilian Social Thought; Hybridity; National Identity; 

Decolonization; Imaginary. 

...tudo neste mundo, e talvez em outros, é crível, provável, verossímil. Todos os dias a 

imaginação humana confere seus limites, e conclui que a realidade ainda é maior do 

que ela. 

Carlos Drummond de Andrade 

A ruptura com os racionalismos colonizadores é a única saída. 

Glauber Rocha 

O presente artigo é resultado de um desconforto com a semântica sociológica do termo 

atraso. Ao se fazer um percurso pelos principais autores do pensamento social 

brasileiro, percebe-se a apresentação de um problema que poderia ser, de forma bastante 

sucinta, resumido como “dilema brasileiro do atraso”. Desde Joaquim Nabuco e 

Euclides da Cunha, ainda no século XIX, perpassando pelo período do ensaísmo de 

padrões científicos de Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Gilberto Freyre, 

até a constituição plena de uma sociologia institucional, que se iniciou com a escola 

sociológica paulista cujo grande expoente foi Florestan Fernandes, a questão que se 

coloca como pano de fundo a todas as análises sobre a vida social brasileira está 

relacionada com nossa inserção incompleta e imperfeita no mundo moderno.  

Homi Bhabha cunhou um termo que me parece apreender a essência daquilo que 

pretendo explicitar ao mencionar uma ideia de inserção imperfeita na modernidade. Ele 
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fala em povos, culturas, nações situados em uma posição na qual se encontram 

otherwise than modernity. Países periféricos como o Brasil, tantas vezes referidos como 

atrasados ou de modernidade tardia, estariam, de certa forma, aquém da modernidade ou 

e tendo-se constituído de outra forma que não a moderna. O atraso, portanto, seria um 

fato dado. Caberia-nos pensar formas de entendê-lo a fim de superá-lo. Foi o que a 

sociologia brasileira se propôs a fazer ao longo de sua curta existência. 

Nesse sentido, parece-me que aquilo que há de mais essencial no pensamento social 

brasileiro está, de alguma maneira, relacionado com o problema da constituição de 

nossa modernidade. De certa forma, todos os nossos intérpretes abordaram a questão de 

como ter-se-ia constituído o mundo moderno em uma sociedade tão peculiar, tão 

perceptivelmente não clássica, tão ocidentalizada, mas ao mesmo tempo não ocidental, 

tão influenciada pela civilização ibérica, mas ao mesmo tempo renitentemente marcada 

pela conservação de fortes traços indígenas e negros. 

Percebe-se, ademais, que atrelado ao nosso dilema do atraso está o problema da 

mestiçagem. Havendo-se constituído no imaginário nacional como duas faces da mesma 

moeda, a reflexão sobre o significado de ambas – modernidade imperfeita e mestiçagem 

– acompanha todo o percurso realizado pelo pensamento social brasileiro desde fins do 

século XIX. Dada a necessidade de constituirmos uma identidade nacional, dada a 

inexistência aqui de uma civilização própria e original aos moldes daquelas que se 

desenvolveram no continente europeu, era preciso encontrar aquilo que nos 

caracterizaria mais particularmente a fim de “inventar a nação”. Essa procura mobilizou 

tanto intelectuais e escritores quanto o Estado durante as últimas décadas do século XIX 

e as primeiras do século XX. 

Em um primeiro momento, a mistura que se processou em solo brasileiro era vista como 

um problema a ser resolvido. Autores como Nina Rodrigues, Arthur Ramos, Silvio 

Romero e Oliveira Vianna apresentam a mestiçagem e o sincretismo a partir de uma 

perspectiva pessimista, algo que se colocava como um entrave ao desenvolvimento 

intelectual, social e econômico do país. Essa geração de intelectuais, da transição do 

século XIX para o XX, estava marcadamente influenciada pela antropologia 

evolucionista e pelas concepções racialistas, que categorizavam as raças e as inseriam 
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num esquema histórico teleológico. 

No que se refere à questão da identidade nacional, essas posições redundavam em um 

grave problema. Como se poderia criar uma nação e um povo, algo que há décadas se 

desenhava, afirmando-se que o elemento central que nos define é negativo? Em outras 

palavras, o problema da identidade era que não tínhamos identidade. Nossa mestiçagem, 

aquilo que nos constitui, era justamente a razão de nosso atraso. Como afirma Renato 

Ortiz, era preciso transformar a negatividade em positividade. Foi o que Gilberto Freyre 

fez. 

A década de 30 é o período histórico no qual se consubstanciam as questões de 

identidade que se desenhavam, pelo menos, desde os anos 1870. A mestiçagem 

brasileira, sempre vista até então como um problema, transforma-se na obra de Gilberto 

Freyre em valor. O autor pernambucano faz de sua construção teórica um elogio da 

mestiçagem e dá voz ao mito das três raças que, antes dele, ainda era uma espécie de 

sussurro discreto. O lançamento de Casa-grande & Senzala coincide, ainda, com o 

período do Varguismo, momento institucional de valorização do nacional. Nesse 

momento, o Estado estava intensamente comprometido com a fabricação de uma 

identidade para o Brasil.  

Não cabe aqui neste trabalho adentrar na complexidade da discussão do mito das três 

raças e de suas consquências para a forma como se pensam as relações raciais no Brasil. 

Obviamente essa “fábula”, para utilizar a expressão de Roberto DaMatta, impõe o sério 

problema, ainda persistente, da invisibilidade do preconceito de cor. A dificuldade em 

se discutir o racismo no Brasil coloca-se em razão da constatação de Florestan 

Fernandes de que o brasileiro tem preconceito de não ter preconceito. A convivência 

harmoniosa entre raças no Brasil é ideal de conduta e, nesse sentido, preconceito e 

democracia racial conciliam-se como prática e norma social. O que me interessa por 

ora, para este exercício de reflexão a que me proponho, é ter em mente que o elogio da 

mestiçagem cumpriu um papel histórico, que foi o de dar os contornos para uma 

identidade nacional brasileira. 

Antes de falarmos mais detalhadamente sobre o elogio da mestiçagem que constituiu o 
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cerne da imaginação nacional a partir da década de 30, vou retroceder algumas décadas 

para mostrar como uma certo imaginário sobre o negro – e, consequentemente, sobre a 

mestiçagem – se constituiu no Brasil a partir da recepção e apropriação das ideias 

racistas e cientificistas da Europa de fins do século XIX. Vou delimitar-me a discorrer, 

essencialmente, sobre os dois autores brasileiros mais importantes que se dedicaram a 

estudar o negro brasileiro a partir de um referencial científico. Esses dois autores são 

Nina Rodrigues e Arthur Ramos. 

A constituição de um campo científico cuja proposta seria o estudo sistemático do negro 

brasileiro iniciou-se com os empreendimentos de Nina Rodrigues que foi o primeiro a 

dedicar-se metodicamente ao estudo do negro com base nos pressupostos da ciência 

vigentes em sua época. Nina foi professor de medicina legal na Bahia na transição do 

século XIX para o XX e sua obra permanece como um reflexo do pensamento racialista 

de seu tempo. Seus estudos, que transitaram entre a medicina e a etnologia, carregam 

em si a força de uma antropologia biologizante e evolucionista, que procurava respostas 

para questões da humanidade “não ocidental” a partir de um olhar “científico” sobre a 

alteridade, sobretudo sobre os negros. 

O pensamento de Nina estava estruturado, essencialmente, em uma concepção de 

determinismo racial amparada na tese da desigualdade das raças de Gobineau. 

Somavam-se a essa noção determinista a utilização de argumentos poligenistas e uma 

vigorosa vinculação ao evolucionismo como verdade inquestionável. Esses argumentos 

reunidos faziam com que ele acreditasse firmemente que um indivíduo está 

necessariamente preso à herança racial que o molda. É a conclusão a que ele chega ao 

fazer a análise do crânio de Antônio Conselheiro. Nina inferiu que se tratava de um 

“crânio de mestiço” e que os caracteres que o informavam explicavam os 

comportamentos do líder espiritual de Canudos. 

A adesão ao argumento evolucionista fazia com que Nina acreditasse que o 

desenvolvimento humano estaria estruturado em distintas fases e que as diferentes raças 

humanas situar-se-iam, historicamente, em cada uma dessas fases. Os negros seriam 

representantes de uma fase anterior à moderna e estariam, nesse sentido, atrasados em 

relação aos brancos. A raça negra conservava certas tendências inatas que não podiam 
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ser apagadas nem mesmo com o contato com os brancos. Os negros são, para Nina, 

inferiores e assim estão propensos a permanecer. Qualquer possibilidade de progressão 

poderia ser mensurada apenas em uma escala temporal bastante longa. 

É nesse enquadramento teórico e temporal que se coloca a questão do “problema do 

negro”. O atavismo da raça negra colocava um inconveniente fundamental a ser 

solucionado, a impossibilidade de modernização de um país amplamente formado por 

negros, negroides e mestiços em geral. Trata-se, portanto, de averiguar cuidadosamente 

o impacto e a influência da presença do negro na sociedade brasileira com o objetivo de 

atenuar ambas. Nesse sentido, a composição do mestiço detinha papel fundamental no 

processo de embranquecimento da população, o qual era visto como o única forma 

possível de se alcançar o progresso. 

Na década de 30, os argumentos de Nina Rodrigues são recuperados por Arthur Ramos 

e reinterpretados a partir das concepções teóricas mais aceitas na época. Talvez as ideias 

que mais influência tiveram sobre o médico alagoano foram as de Lévy-Bruhl, que se 

constituíram uma espécie de filtro e lente por meio dos quais ele peneirou e releu os 

ensinamentos do maranhense Nina. A partir da teoria do pensamento pré-lógico pensada 

e desenvolvida por Lévy-Bruhl, sobretudo, em suas obras La mentalité primitive, de 

1922, e L’âme primitive, de 1927, Ramos refuta o postulado da inferioridade do negro e 

propõe a influência do pensamento mágico e pré-lógico como causa do seu atraso. 

Causas essas que, importante ressaltar, podem se apresentar em qualquer grupo étnico. 

Com ele, as raízes do atraso migram da raça para adentrar à esfera da psiquê. O 

necessário, portanto, não é embranquecer, mas sim conduzir o negro a fases mais 

adiantadas do pensar. 

O estudo da religiosidade negra tornou-se um tema bastante profícuo no campo da 

investigação “científica” do negro.  Nina Rodrigues, por exemplo, enquadrou a 

pesquisa do sentimento religioso do negro em uma moldura médico-antropológica que 

propunha uma compreensão ampla do estado mental da raça. Para ele, as práticas 

fetichistas e animistas afrobrasileiras resultavam de uma disfunção mental atávica que 

deveria ser estudada como um fenômeno de ordem clínica. As danças e rituais sagrados 
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em que se engajavam os negros não seriam mais do que formas de se reviver fenômenos 

perfeitamente normais em fases primitivas da evolução social. Novamente, soma-se 

aqui o argumento de ordem evolucionista sempre presente nos estudos de Nina. 

O desenho que Arthur Ramos deu aos estudos da religiosidade negra enquadrou-se em 

diferente perspectiva uma vez que ele percebia os negros não como possuidores de uma 

disfunção mental, mas sim como mentalmente atrasados. Eles estariam ainda em uma 

infância mental pré-lógica que poderia ser revertida. Esse argumento explicaria, ainda, a 

forma particular que o sincretismo desenvolveu no Brasil. Ramos afirma que a fusão 

das diferentes matrizes religiosas afrobrasileiras com o catolicismo teria sido algo 

natural visto que, como é comum aos povos em sua infância, os negros abraçavam a 

superstição e, por essa razão, buscaram também proteção em santos católicos como 

forma de defenderem-se das moléstias da vida. Ademais, a incapacidade psicológica de 

abstração fez com que as populações africanas, por não compreenderem a lógica do 

monoteísmo, simplesmente adptassem-no às suas próprias crenças. 

O problema da religiosidade afrobrasileira ganha densidade ao se inserir  nessa reflexão 

as contribuições teóricas de Roger Bastide. Há inúmeras nuances no pensamento desse 

autor francês que suscitam uma série de importantes reflexões, mas teremos de nos ater 

a questões bastante pontuais, que nos interessam mais, em razão da limitação deste 

pequeno ensaio. Bastide olha para a América Latina e a percebe como um local em que 

houve a justaposição de espaços e épocas. Nesse sentido, a identidade brasileira, para 

ele, tem de ser pensada a partir de uma dualidade entre o tradicional e o moderno. Em 

nenhum outro lugar esse antagonismo revela-se mais do que na moral e na religião.  

Roger Bastide aponta para o fato de que a principal forma de negros de classe média 

marcarem sua “aculturação” aos valores brancos e modernos é o distanciamento da 

religiosidade negra, considerada de classe baixa, e a adesão a valores puritanos. Ele 

percebe a existência de uma linha de cor que, no entanto, poderia ser cruzada com o 

cultivo de condutas moralmente aceitáveis. Seria preciso, portanto, tornar-se “um negro 

de alma branca”. 

Ao se debruçar sobre esse tema, Roger Bastide foi influenciado pelo pensamento de 
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Gilberto Freyre e, sobretudo, pela noção de democracia racial. Em um primeiro 

momento, ao empreender sua primeira viagem ao nordeste brasileiro, Bastide forma 

suas primeiras percepções sobre a realidade racial do Brasil a partir da leitura de 

Gilberto Freyre. Posteriormente, especialmente após as pesquisas com Florestan 

Fernandes, o francês irá complexificar a compreensão que tem do conceito de 

democracia racial. Mais do que uma realidade social, essa convivência harmoniosa entre 

as raças é um ideal de conduta de um brasileiro que tem preconceito de não ter 

preconceito. Nesse sentido, preconceito de cor e democracia racial conciliam-se como 

prática e norma sociais e podem, dessa forma, coexistir. 

Nesse momento também coloca-se a questão fundamental da nacionalidade, já discutida 

desde a obra de Nina Rodrigues e que, como mencionei no início deste ensaio, parece 

colocar um ponto de inflexão em todo o pensamento social brasileiro. Por mais que se 

possa dizer que as crenças e ritos religiosos dos negros brasileiros são de origem 

africana, é preciso ter em mente que são especificamente e essencialmente brasileiros. 

Sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, adaptação simboliza e sintetiza o processo de 

miscigenação que caracterizou a formação da nacionalidade.  

O sincretismo religioso brasileiro é filho de nossa mestiçagem, resultado dessa mistura 

entre animismo fetichista africano que se mescla com a superstição branco-católica e 

que se refoça no animismo incipiente indígena. É desse solo – fertilíssimo para o 

surgimento de toda sorte de manifestações ocultistas, segundo Nina Rodrigues – que 

emerge a população brasileira. A mestiçagem e o sincretismo, portanto, colocam um 

problema fundamental na vida moderna, o da antítese de mundos contrários, de tempos 

distintos que se encontram e entrecruzam no mesmo espaço. Eis o dilema da 

modernidade brasileira. 

A mesma década de 30 em que Arthur Ramos escrevia era também um momento 

profícuo de produção imaginária da nação. Gilberto Freyre publicou seu Casa-Grande 

& Senzala em 1933, apenas 3 anos após Ramos ter lançado O negro brasileiro. Essa 

proximidade nos dá a saber como teses distintas sobre o valor da mistura que se 

processou nos trópicos brasileiros conviviam e enfrentavam-se. É possível perceber, no 
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entanto, um movimento parecido com aquele que a própria teoria antropológica fez em 

sua progressiva mudança na forma de perceber a alteridade. Ramos estava, como já 

disse aqui, influenciado pelas noções de teor evolucionista de Levy-Bruhl. Já Freire, que 

havia estudado com Franz Boas na Universidade Columbia, propunha uma interpretação 

da miscigenação a partir da escola culturalista norte-americana cuja grande 

contribuição, pelo menos para aquele momento histórico, foi a concepção de relativismo 

cultural. 

Para não ficar preso ao debate intelectual travado nesse momento no Brasil, proponho 

pensar a identidade nacional e o elogio da mestiçagem, que tão fortemente ocupa o 

imaginário da brasilidade, a partir de uma reflexão sobre a umbanda, religião que surgiu 

no Brasil exatamente nesse momento histórico de constituição de uma narrativa única e 

hegemônica sobre a nacionalidade. A relação entre a umbanda e a identidade nacional 

brasileira pode ser pensada, fundamentalmente, a partir da ideia de sincretismo, que 

representa, no campo religioso, o que a mestiçagem significa no campo das raças. 

Ambas as noções remetem a uma concepção de mistura que seria constitutiva do gene 

brasileiro. A marca específica de ser brasileiro seria, portanto, a mistura cultural que 

aqui se produziu. Mistura essa que gerou uma simbiose de raças que ganha significados 

particulares em cada um dos diferentes níveis da sociedade. Mestiçagem e sincretismo 

são, portanto, movimentos análogos. 

O momento histórico em que se forja essa concepção do brasileiro é também o do 

nascimento de uma nova religião: a Umbanda. Renato Ortiz nos lembra que não é 

possível precisar exatamente o momento de origem dessa crença, pois ela está 

relacionada com todos os processos sócio-econômicos que atravessaram o Brasil desde 

as últimas décadas do século XIX até as primeiras do século XX. Pode-se dizer, 

portanto, que a Umbanda teve uma longa gestação e que seu aparecimento concreto 

ocorre nos anos 30. 

Se a identidade brasileira consistiria na mistura, a Umbanda seria, portanto, a 

cristalização da brasilidade. Como afirma Renato Ortiz em excerto cuja citação na 

íntegra me parece importante para deixar evidente o argumento que quero aqui 

apresentar: “A Umbanda é uma religião endógena que se situa na encruzilhada de três 
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raças que contribuíram para a formação do povo brasileiro: o negro, o índio e o europeu. 

Neste sentido pode-se dizer que ela é uma religião nacional, isto é brasileira”. Assim, 

ela se situa exatamente na fronteira das três raças, contendo elementos característicos 

das religiões de todas, mas não sendo nenhuma. Ortiz nos dá a saber que a desagregação 

da memória coletiva negra produz um novo tipo de culto, a macumba. Com a 

consolidação de uma sociedade de classes do tipo urbano-industrial estão dadas as 

condições para que da macumba floresça uma nova religião: a Umbanda.  

Faz-se importante destacar aqui como Ortiz entende que se agregaram os elementos que 

forjaram a nova crença. Ele entende que a Umbanda se constitui a partir de uma 

reinterpretação que uma camada de espíritas kardecistas dá às práticas afros, então em 

estado de desagregação na macumba. O dogmatismo espírita os impedia de continuar 

com práticas comuns de recebimento de espíritos de caboclos e pretos velhos. Os cultos 

negros, reinterpretados por esses espíritas, configuram novas práticas que irão fornecer 

as bases para um novo cosmo religioso, o da Umbanda. Ortiz afirma que em 1941 essa 

nova prática já estará consagrada. 

Nesse sentido, a Umbanda é uma religião essencialmente sincrética e, por essa razão, 

essencialmente brasileira. Maria Isaura Pereira de Queiroz destaca que o fato de essa 

crença ter conseguido se impor e ter adquirido fiéis em vários segmentos sociais e 

étnicos é indicador da valorização unânime que se estabeleceu em torno da civilização 

sincrética brasileira. A mistura cultural produzida no Brasil, portanto, é reconhecida por 

todas as camadas sociais, mesmo as hegemônicas, como a marca específica da 

identidade nacional. A autora faz, ainda, um paralelo interessante sobre a afirmação da 

individualidade brasileira, da especificidade que nos constitui e nos confere identidade, 

e a difusão de uma consciência aguda da posição de inferioridade econômica ocupada 

pelo Brasil. 

É importante destacar o percurso histórico que os cultos aborígenes e afrobrasileiros 

perfazem. Maria Isaura nos lembra que, incialmente, eles representavam grupos parciais 

e não a sociedade brasileira como um todo. Os brancos não estavam afetivamente 

ligados a esses cultos como os grupos oprimidos. A noção de identidade daqueles 
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passava por outros canais como, por exemplo, a ideia de superioridade biológica e 

cultural da raça branca. Com a Umbanda, abre-se a possibilidade de superação dessas 

divisões, uma vez que a própria mestiçagem havia alcançado o status de valor 

identitário. Dessa forma, consolida-se um cosmo religioso que pode representar toda a 

“cultura nacional”. Esse movimento histórico pode se fazer perceber também no 

pensamento de Bastide que, se inicialmente pensava ser a umbanda uma especie de 

culto afro-brasileiro, posteriormente a concebeu como uma religião nacional do Brasil.  

É nesse sentido que Renato Ortiz afirma que mesmo a Umbanda estando relacionada 

com o espiritismo, com o catolicismo, com os espíritos dos caboclos e com a tradição 

africana, ela não pode ser considerada, essencialmente, nenhuma delas, mas todas ao 

mesmo tempo, ou seja, uma religião tipicamente brasileira. A mistura cultural, portanto, 

processa-se no plano do sincretismo e da mestiçagem. A ressignificação da mistura 

racial opera concomitantemente com a disseminação de uma religião sincrética que 

passa a representar a identidade que resulta dessa mistura.  

Como nos lembra Ortiz, toda identidade é uma construção simbólica. Não importa ao 

cientista social, portanto, pensar sobre sua veracidade ou falsidade, mas sim as 

implicações que dela decorrem. Aquela que nos parece mais fundamental para este 

artigo é a reflexão do povo enquanto identidade coletiva moderna. Uma das 

preocupações centrais do pensamento social brasileiro refere-se à como teria-se formado 

o povo brasileiro, esse sujeito coletivo que confere substância à nação. Octavio Ianni 

atenta para o fato de que o que está em pauta nas discussões raciais travadas ao longo da 

história do pensamento social brasileiro é justamente o problema da nação. As raças, a 

nação, o povo, a mestiçagem, enfim, todos esses temas seriam uma permanente 

obsessão do pensamento brasileiro. Nossa busca por uma identidade própria na 

modernidade passaria pela resolução dos problemas relacionados à nossa mestiçagem. 

Até este momento, tentei perfazer sucintamente um percurso por dois dos momentos 

históricos fundamentais na definição do imaginário da brasilidade. Um primeiro 

momento em que a miscigenação é vista, a partir de um racismo colonial tout court, 

como um entrave à modernização e um problema a ser resolvido. Em um segundo 

momento, a hibridez destes trópicos torna-se um atributo civilizacional que não apenas 
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funda a nação brasileira, mas também lhe confere uma certa vantagem moral. Acredito 

que os estudos pós-coloniais podem contribuir de maneira fundamental para 

complexificar essa discussão sobre a identidade brasileira. 

Tomo aqui um trecho de artigo de Sérgio Costa cuja reprodução na íntegra parece-me 

ser importante para explicitar a forma como entendo serem os estudos pós-coloniais 

fundamentais para um repensar da identidade brasileira: “a releitura pós-colonial da 

história moderna busca reinserir, reinscrever o colonizado na modernidade, não como o 

outro do Ocidente, sinônimo do atraso, do tradicional, da falta, mas como parte 

constitutiva essencial daquilo que foi construído, discursivamente, como moderno”. 

Seja na sua versão depreciativa do miscigenado, seja na elogiosa, a identidade nacional 

brasileira constituiu-se fundamentada no binarismo discursivo ocidental que impede a 

composição de outra forma de ser senão aquela que a gramática da modernidade 

canônica permite existir. O imaginário da brasilidade parece, nesse sentido, não 

conhecer outra forma de se ver senão como um espelho imperfeito de uma Europa 

hiperreal. 

A modernidade é, para nós brasileiros, frequentemente pensada como algo que vem de 

fora e que deve ser admirada e adotada. Partha Chatterjee aborda a questão de uma 

forma que me parece ter relação com a forma como se constitui o imaginário do 

brasileiro sobre si próprio: “a modernidade é para nós como um supermercado de bens 

importados, dispostos nas prateleiras: pegue e leve o que você quiser. Ninguém aqui 

acredita que possamos ser produtores de modernidade. A verdade amarga sobre nosso 

presente é a nossa sujeição, nossa inabilidade em sermos sujeitos de nosso próprio 

direito”. 

Descolonizar a imaginação do nacional é, portanto, descolonizar o imaginário, essa 

necessidade de ser moderno segundo um padrão imposto pela modernidade canônica. 

Uma proposta que coloque em questão a descolonização implica, portanto, numa 

abertura aos traços culturais subalternizados em razão da necessidade de se construir 

uma identidade nacional única capaz de inserir e situar o brasileiro no mundo moderno. 

Talvez apenas essa abertura possa nos ajudar a pensar a continuidade do racismo, do 
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imobilismo social baseado em relações sociais racializadas, como parte de uma lógica 

moderna de segregação, na qual aquilo que é chamado de arcaico está intrincado ao 

moderno de maneira indissociável, não se constituindo em um símbolo do atraso ou um 

impedimento para que alcancemos uma ordem moderna igualitária, mas um fato 

concreto da própria ordem moderna. Fazer isso pode nos ajudar a compreender melhor a 

longa e detestável persistência do preconceito de raça na sociedade brasileira. 

Falta-nos no Brasil, parece-me, um esforço intelectual sistemático para recepcionar as 

críticas dos estudos pós-coloniais dirigidos à episteme hegemônica das ciências sociais. 

Meu esforço no presente artigo foi tentar apontar como a configuração da identidade 

nacional brasileira deu-se a partir de movimentos que tomavam o binarismo atraso-

modernidade como modelo. O pensamento social brasileiro teve nesse processo uma 

dimensão tanto descritiva quanto prescritiva. Se a leitura que intelectuais fizeram da 

sociedade estava baseada numa apreensão de categorias ocidentais a priori, as propostas 

que decorreram dessa análise não poderiam, obviamente, escapar do engessamento que 

o uso de tais categorias acarretava. Superar o atraso, portanto, era a única proposta que 

se poderia advir de quem acreditava no atraso e se via nessa posição. 

O autor Kabengele Munanga observou, com bastante clareza e lucidez, que “o exemplo 

de alguns países ocidentais construídos segundo o modelo Estado-Nação, que passavam 

a imagem de que havia uma unidade cultural conjugada com a unidade racial e onde 

ressurgem hoje os conflitos étnicos e identitários, iluminaria o processo brasileiro e, 

sobretudo, a ideia de que existe uma identidade mestiça. Uma tal identidade resultaria, a 

meu ver, das categorias objetivas da racionalidade intelectual e da retórica política 

daqueles que não querem enfrentar os verdadeiros problemas brasileiros”. 

A dificuldade que os movimentos negros enfrentam para obter legitimidade no Brasil 

parece-me ter uma relação bastante estreita com essa constatação feita por Munanga. Da 

mesma forma, o problema do reconhecimento indígena perpassa por essa intrincada teia 

de significações em que consiste a imaginação identitária brasileira. As resistências 

culturais existem, obviamente. As múltiplas identidades brasileiras manifestam-se das 

mais variadas formas; no entanto, quando adentram a arena do embate político, são 

sistematicamente inibidas por uma cultura nacional que, inteligentemente, integrou e 
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continua a integrar muitos símbolos dessa própria resistência. 

O que gostaria de enfatizar, para concluir, é que o palco das relações étnico-raciais, no 

qual se apresentam as ideias aqui elucidadas, constitui-se como material bastante rico 

para o pesquisador que deseja estudar e entender o Brasil. Para além do debate político 

acerca da adoção ou não de medidas concretas, como as ações afirmativas, para inclusão 

de negros e outros grupos étnicos subalternizados, parece-me fundamental estudar e 

entender a maneira como esses grupos reivindicam seu pertencimento à nação. Parece-

me, no entanto, que a forma como apreendemos a identidade está embaçada por lentes 

eurocêntricas, que não nos permitem enxergar para além dos binarismos da gramática 

da modernidade canônica. 

Elucidar essas questões é, sem dúvida, um desafio complexo e espinhoso, para o qual, 

no entanto, acredito ser possível encontrar as melhores ferramentas numa conjugação 

entre pensamento social brasileiro e estudos pós-coloniais. No intrincado tecido cultural 

no qual se desenvolvem as relações étnico-raciais, torna-se fácil a naturalização de 

posições consolidadas. Mais fácil do que desatar os nós é tomá-los como resultado do 

defeito do tecido. Parece-nos que um pesquisador que se coloca o desafio da 

descolonização do saber possui os recursos e as habilidades para desfazer os nós e 

mostrar que o tecido pode ser olhado de outra forma. 
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