
IDENTIDADE NACIONAL,
MODERNIDADE E
TROPICO

o tema desse artigo nos remete a uma reflexao e isto
por varias razoes. Primeiro pela profundidade implicita em toda e
qualquer abordagem sobre a identidade; segundo, por ser esta
nao apenas 0 "eixo" do proprio SER, como tambem da persistente
crise que amea9a a civiliza9ao ocidental. Crise iniciada, ao nosso
ver, com 0 Renascimento, a Reforma e 0 Cogito Cartesiano, todos
posteriormente considerados como modemos. Terceiro, pela
dimensao social inerente a uma problemMica suscitada quando
pensamos sobre identidade nacional. Por conta da terceira razao,
gostaria que a reflexao nao ficasse circunscrita a minha
subjetividade, mas fosse dividida com meus compatriotas, ou
seja, se transformasse numa reflexao coletiva. Exprimo essa
intensao, nao apenas como sujeito pensante e cidadao, mas
tambem como homem de partido que sou.

Reflexao coletiva com pretensoes a
intersubjetividade, nao transcendental, como postulara Husserl,
distanciando-se do real, mas social, convergindo em significados
weberianos. Pois se as reflexoes sac imperativas nos momentos
de crise, devemos reconhecer que elas sac espreitadas pelo
solipsismo dos idealismos subjetivistas, E pel a via reflexiva que a
consciencia se fortalece enquanto fonte doadora de senti dos, mas,
paradoxalmente, e atraves dela que 0 homem pode divorciar-se
totalmente de sua natureza e meio, enclausurando-se em
abstra90es estereis ou fantasias patogenicas. Em qualquer dos



casos importa ficar atento a aliena9ao, seja esta psicologica,
politica ou existencial. Assim, e consciente desses "riscos
reflexivos" que consideramos 0 problema da identidade 0
problema maior da Filosofia, constitutivamente conelato ao da
possibilidade do conhecimento humano.

Parmenides, mestre dos metafisicos gregos, nos
legou, mesmo contraditado dialeticamente pOI' Heniclito, uma
teoria e doutrina da identidade, adotadas posteriormente pOl'
Aristoteles, cuja logica teria, com duplo sentido logico e
antologico, 0 Principio de identidade como fundamento. A
identidade pode, pelo exposto, ser visualizada sob varios
aspectos, 0 antologico, 0 logico, 0 psicologico, cultural, etc. Aqui
nos importa ve-la sob angulo cultural, pois a Na9ao e cultura
dentro e dependente de urn espa90 e condi90es naturais. Uma
reflexao sobre a identidade em geral nao pode marginalizar 0 nao-
ser e as contradi90es.

Sobretudo estas por se constituirem tambem
fundamento do SER, em devil', ou seja: "serlsendo" como expos
Hegel no seu ciclopico sistema, paradigma dialetico em que se
baseou, como sabemos, 0 Marxismo. Identidade e contradi9ao se
excluem ou complementam, em fun9ao do tratamento dado ao
problema do movimento enquanto sujeito de mudan9as ou
suporte da historicidade. 0 tempo, e ja numa visao heideggeriana,
constituiria 0 proprio fundamento do SER; explicito e
singularizado pOI'sua constitui9ao humano-existencial. .

E reconendo descritivamente a dimensoes historicas
que pretendemos fixar reflexivamente urn conceito de identidade
nacional para 0 Brasil. Atraves dos conteudos tematicos de uma
memoria coletiva e que tentaremos detectar os dados residuais
emergentes de nossa fenomenologia cultural. Nesse sentido
focalizaremos inicialmente cinco linhas interpretativas do nosso
fato-nacional que sac: Os Pioneiros; 0 Modemismo e nele a
Semana de Arte Modema de 1922; Instituto Superior de Estudos
Brasileiros (lSEB); a Escola Superior de Guena (ESG) e 0 que foi
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--:rrojeto de Reconstru9ao Nacional (PRN) do govemo Collor.
~alientamos que dentro dos limites desta exposi9ao os enfoques
nao serao exaustivos.

Iniciando com 0 Nativismo, diriamos que 0 mesmo
sempre esteve presente em nossa forma?ao, merce das expulsoes
dos holandeses, franceses e constantes blnas .com os portug~ese.s.
o gesto da Independencia, precedido p.or Tuadente.s" ~ontnbulU
para fortalecer a afirma9ao nacio~al, aSSlm como a vltona so?re 0
Paraguai. A Republica, se consohdou urn novo Estado, e~alzou-
se pouco na na9ao pois, no dizer de Aristides Lobo, refermdo-se
ao 15 de novembro, "0 povo a tudo assistiu, bestializado, atonito,
surpreso, sem conhecer 0 que significava", deixando entrever que
e antiga a dissocia9ao entre Estado e Na9ao entre nos, gerando
dois brasis: urn formal, das leis, burocratico e estatal; outro real,
do povo, sofrido, miseravel e estrangeiro em seu proprio
tenitorio. Apesar da vacuidade popular da Republica, ate porque
ela foi logo assaltada e ocupada pelas oligarquias do cafe paulista
e leite mineiro, esb09aram-se em nosso pais varias tentativas de
compreensao, quando nao explica9ao ou descri9ao, do que somos
e queremos. 0 territorio, a composi9aO racial, religiosa e
lingliistica, foram temas presentes numa literatu~a que,
objetivando divorciar-se da literatura portuguesa, escolhla 0 fato
nacional como referencia de afirma9ao, tanto social quanta
literario. 0 Indigenismo romantico de Jose de Alencar; 0
Ufanismo de Afonso Celso, Olavo Bilac e Raul Pompeia; as
presen9as de Gra9a Aranha, Euclides da Cunha com seu "Os
Sertoes", alem do nacionalismo explicito de Lima Baneto, atraves
do seu "Policarpo Quaresma", configurou, sem esquecer a
gera9ao de 1870 nem Monteiro Lobato, uma inquieta9aO, melhor
dizendo, preocupa9ao com nossa identidade e destino. 0
modemismo europeu ja estava em curso, quando eclode a
Primeira Guerra Mundial, epoca em que Alberto Tones lan9ava
seu "0 Problema Nacional Brasileiro", isto em 1914. A vitoria
francesa ampliou as luzes de Paris e de la nos chegaram as
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novidades. A Semana de Arte Modema de 1922, influenciada
pelo Futurismo, Dadaismo, Espiritonovismo e Surrealismo, iria
atraves de Conferencias, Manifestos e Editoriais se posicionar
sobre a maneira brasileira de ser. 0 "Tupy or not Tupy, that is the
question" de Oswald de Andrade no seu Manifesto
Antropofagico, exprime 0 tom do Movimento Modemista.
Modemismo que, diferentemente do atual proposto pelo
presidente da Republica, nao reivindicava transformayoes
tecnicas em larga escala nem tampouco reformas administrativas
ou privatizayoes. 0 modemismo dos anos 20 envolvendo a
"Semana", apesar de, como referimos, ter sido influenciado pelo
Movimento europeu, adota "antropologicamente" nossa
problemcitica intema no que tange ao ser brasileiro. Manifestos
como 0 da "Poesia do Pau-Brasil" (1924); "Regionalista", aqui no
Recife, em 1926; "Grupo Verde" (1927); "Antropologico" (1928);
"Nhengayu Verde-amarelo" (1929), alem de editoriais de evistas
como "Klaxon", "Festa" e "Orfeu" e de Conferencias como a de
Graya Aranha sobre "A emoyao estetica na Arte Modema",
inaugurando a "Semana" de 1922, ou livros como 0 "Macunaima"
de Mario de Andrade, foram perpassados pe1a preocupayao com
nossa identidade, preocupayao artistico literaria, e verdade, mas
nem por isso menos importante, haja vista que foi atraves da
literatura que a "inteligentzia" nacional primeiro se expressou,
inclusive filosoficamente. Os temas centrais do Modemismo
brasileiro, numa epoca onde os tenentes pegam em armas no
Forte de Copacabana (1922) e Prestes percorre com sua Coluna
cereca de 30.000 km em tres anos (1924-1926), sac 0 meio
(territorio, a fauna e flora, 0 clima), 0 popular, ausente na
"Republica" e a regiao singular em contraste com as visoes
intemacionalistas entao vigentes. 0 tropicalismo de Gilberto
Freyre ja se prenunciava, mas 0 Modemismo avanyou em varias
direyoes, inclusive a metropolitana, com Sao Paulo agitando-se,
ou a sertaneja de Catulo da Paixao, sertoes descritos por Euclides
da Cunha. A beleza e a vitalidade do meio, temas proprios de urn

Ufanismo minimizado ora pelo "Drupes" de Monteiro Lobato, ora
pelo "Macunaima" de Mario de Andrade. Neles, Jeca Tatu e
Macunaima nao se enquadram numa visao otimista do meio e
homens brasileiros; 0 "popular" porem era reconhecido, bem ou
mal, como parte integrante do universo de nossas inquietayoes
fundamentais. Pelo Modemismo, pois, 0 vazio popular existente
na Republica passava a ter conteudo. Conteudo que a Revoluyao
de 30 iria valorizar enquanto 0 Integralismo de Plinio Salgado,
pela dire ita, promoveria, com simbolos, cores e valores, teses
proprias de urn nacionalismo em construyao. No fundo e de fate,
o Modemismo contribuiu para a ampliayao de nossa consciencia
nacional e isso grayas as reflexoes efetuadas por seus
representantes.

o Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB),
retoma, questionando, a problemcitica da identidade nacional.
Getulio ja havia deixado urn legado controverso e saido da vida; a
redemocratizayao, conso1idada com Juscelino Kubitschek,
possibilitava a discussao sobre 0 desenvolvimento economico. 0
ISEB surge em meados dos anos 50 sob os auspicios do govemo
Juscelino, congregando estudiosos da estirpe de Helio Jaguaribe,
Roland Corbisier, Alvaro Vieira Pinto, Nelson Wemeck Sodre,
Candido Mendes e Guerreiro Ramos. Em conjunto, 0 grupo
discorre sobre 0 Ser Nacional, 0 ve, diferentemente das analises
precedentes, situado e em processo. Situado em determinadas
coordenadas mesologicas e "existenciais", pois 0 SER Nacional,
existe, antes de ser uma essencia ou substancia, como ensinavam
os existencialistas como Sarte e Kierkegaard.

Em processo porque a historicidade seria possuidora e
constituinte de uma ontologia especifica, a do Ser Nacional. Ser
Nacional postulado sob a otica da autenticidade, porem passivel
de desfigurayao pela alienayao, decorrente nao apenas da situayao
colonial, mas sobretudo pela ausencia de urn tratamento critico a
questao nacional.
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Os isebianos pensaram 0 Brasil, mas 0 fizeram
atrelando e dirigindo, redutoramente, seusesfors;os a urn pre-
requlSlto ideologico e circunstancial, 0 desenvolvimentismo
Juscelinista, 0 qual "esquecendo" a agricultura, "optou" pela
industrializas;ao como formula economica de salvas;ao nacional.
Apesar da presens;a de uma atitude filosofica, 0 grupo nao
conseguiu problematizar 0 conceito de desenvolvimento,
atualmente em discussao, nem tampouco 0 de ideologia. Tanto
aquele quanta este, entre os isebianos se implicam e isto os tolheu
de elevarem suas reflexoes a urn maior nivel de profundidade.

o ISEB foi fechado pelo golpe militar de 1964. No
poder qs militares trataram de elaborar urn corpus politico-
doutrimirio capaz de preencher 0 vazio programMico entao
existente em decorrencia da chegada deles ao poder. Para tal foi
acionada a Escola Superior de Guerra (ESG), que viu-se, assim,
imbuida da tarefa de pensar teorica e normativamente, urn projeto
politico para 0 pais. Ressalta, a primeira vista, na doutrina da
ESG, seu carMer sistemico, merce da coerencia intema existente
entre as divers as partes que 0 integravam. Seu nuc1eo sac os
Objetivos Nacionais Permanentes, secundados pelos Objetivos
Nacionais Atuais. E em tome dos ONP que gravitam 0 Poder
Nacional, a Segurans;a, 0 Desenvolvimento, a Integras;ao nas;ao-
estado, alem da Integras;ao da nas;ao consigo propria. Tambem 0

conceito de estrategia e parte integrante da doutrina, assim como
o de geoestrategia, 0 qual teve no general Golbery do Couto e
Silva urn dos seus formuladores para 0 Brasil.

Os Objetivos Nacionais Permanentes "exprimem os
desejos da nas;ao, constituindo a expressao dos seus anseios
duradouros", enquanto 0 desenvolvimento nacional, em seus
multiplos aspectos, visaria, comes;ando pelo aperfeis;oamento do
homem e do Poder Nacional, conquistar e manter os Objetivos
Nacionais, dentro de uma perspectiva de Bern Comum. A
segurans;a intema iria incidir preferencialmente sobre 0 processo
subversivo, sendo este, na conceituas;ao da ESG, "a seqUencia de
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atos normalmente com conotas;ao ideologica, de qualquer origem,
forma ou natureza, que se manifesta no ambito intemo do Pais,
atentando contra a conquista e manutens;ao dos objetivos
Nacionais Permanentes, seja, entre outras formas pOl' as;ao direta
contra as instituis;oes, seja pelo controle progressive da populas;ao
e pela destruis;ao dos valores da nacionalidade". Percebe-se na
doutrina da ESG certo zelo pela nacionalidade; uma preocupas;ao
com 0 homem e 0 desenvolvimento. Tudo, ao nosso vel', dentro
de panlmetros positivistas, existentes ja na "preparas;ao" da
Republica de 1889 e hoje ainda desprovidos de urn grau maior de
aprofundamento da problemMica em questao. Nao obstante, a
ESG desempenhou, a seu modo, urn papel nao apenas na politica
contemporanea como tambem no processo controvertido e
sinuoso de nosso autoconhecimento nacional. E isto, no seu caso,
atraves do Estado como sujeito de podel', 0 que levanta 0

problema das relas;oes fundadoras, melhor dizendo, geneticas,
existentes entre a Nas;ao e 0 Estado. Mas isso extrapola os temas
centrais de nossa reflexao.

Urn outro posicionamento sobre nossa identidade,
mesmo sem disso tel' consciencia, logo, involuntario, mas que
nem pOl' isso deixou de ser negativo, foi 0 "Projeto de
Reconstrus;ao Nacional", do govemo Collor de Mello.

Irresponsavelmente alheio ao passado modemista e
isebiano, 0 PRN atropelou a nacionalidade ao ignora-Ia e
violentou a Nas;ao ao privilegiar 0 Estado. E isto, para combater 0

subdesenvolvimento, atraves de urna serie de medidas, todas
discutiveis: desregulamentas;ao, desestatizas;ao, privatizas;ao e
competitividade economica. Tudo eficazmente e em nome de
uma modemizas;ao que colocaria 0 Brasil no c1ube dos paises do
primeiro mundo.

Sem bases de sustentas;ao etnologica, 0 Projeto do
govemo Collor se propos a uma serie de reformas, entre elas a
administrativa, e globalmente propos modificas;oes em varios
setores da vida publica nacional. Como em 1889 e 0 Brasil
--------------------------
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formal, impondo normas e medidas, de cima para baixo, atraves
das chamadas medidas provisorias, sem levar em conta ou
respeitar 0 Brasil real, aprendendo com ele e govemando para ele.
o "Projeto" inspirou-se no neoliberalismo que grassa no mundo
atualmente, tendo suas origens remotas no liberalismo burgues e
revoluciomirio dos tres ultimos seculos, e as origens proximas nos
pensamentos de Hayek, Ralf Dahrendorf e Milton Friedman,
herdeiros das Intemacionais Liberais que vem se realizando desde
1947. E enHio? Que dizer do PRN? Que suas proposiyoes sao
antinacionais, sobretudo as privatizayoes de empresas rentaveis e
configuradas como patrim6nio publico, para atender uma
economia de mercado, cujas leis capitalistas nao permitem uma
equilibrada e salutar competiyao democnitica, haja vista que a
logica do capitalismo e excludente e centralizadora. Mas ja agora
o que mostra a descriyao dessas cinco manifestayoes historicas
letradas e politicas por nos escolhidas sobre 0 fato nacional?
Quais os seus pontos comuns? as por nos chamados precursores,
pensaram isoladamente, 0 mesmo nao ocorrendo com os
Modemistas, ISEB, ESG e PRN. a elemento popular esta
presente em todos, porem de forma acentuada nos Modemistas.
Igualmente os fatores mesologicos. A tem<itica do
desenvolvimento nao e forte ate aos isebianos, prosseguindo na
ESG e PRN. As considerayoes artistico-literarias so existem nos
Precursores e Modemistas, enquanto os isebianos reconhecem
juntamente com a ESG e PRN a importancia do Estado. A
problem<itica econ6mica nao e notoria entre os modemistas tanto
quanta 0 e entre os isebianos, ESG e PRN. as dados etno-
antropologicos estao ausentes tanto no ISEB, quanta na ESG e
PRN. A dimensao politica e evidente na ESG e PRN, enquanto a
socio-historica e existencial 0 e no ISEB.

Nos cotejos por nos realizados entre os grupos
referidos acima evidencia-se por seus textos, que existe uma
identidade nacional. Todavia, argumentamos que uma identidade
nacional deve ser possuidora basicamente de dados etno-

antropologicos. Pois e impossivel se conceber uma identidade
social destituida dos costumes, raya, lingua, religiosidade,
liturgias, mitos e simbolos. E isso nos ja temos no Brasil, sem
secundarizar 0 meio fisico. Assim e que em termos de raya,
continuamos nos caldeando, na direyao de uma metaraya mestiya,
sintese de todas as rayas existentes no territorio. Do saci-perere
sulistas as amazonas, boiuna, bote, cobra norato amaz6nicos,
zumbi, caipora e quibungo nordestinos, sem esquecer 0 Jurupari
indigena, nossas lendas, mitos, monstros e assombrayoes alem de
alimentarem a imaginayao popular e 0 fabulario poetico e literario
em geral, sao, apesar de ignorados pelo Estado, referencias para
nossa identidade. 0 mesmo e valido para nossa culinaria tao
brilhantemente mapeada por Luis da Camara Cascudo no seu
"Historia da Alimentayao no Brasil" e ja em 1926 regionalmente
valorizada aqui no Recife, atraves do ja mencionado "Manifesto
Regionalista", ao citar as tapiocas, os angus e bolos caseiros.
Igualmente os doces. Acaraje, vatapa, pato no tucupi ou peixes e
sururus ao molho de coco, precedidos por batidas de frutas
tropicais, e sucedidas por licores caseiros ou cafezinho,
testemunham a existencia de uma cozinha brasileira. E 0 que nao
dizer da ceramica de Vitalino e Francisco Brennand, das
carrancas do rio Sao Francisco, das curvas de Oscar Niemayer,
dos tons fortes e elegantes da pintura baiana de Aldemir Martins,
ou 0 humor fino e sutil de J6 Soares? Na danya, atraves do passo,
capoeira e malabarismos de escola de samba, temos uma postura
e expressao corporal que, ja nacionais, diferem de posturas
europeias ou asi<iticas. 0 maracatu, 0 reisado e os caboclinhos
tambem integram 0 universo de nossas danyas, hoje folclorizadas
por desfiles camavalescos ou turisticos, promovidos por empresas
nem sempre comprometidas com os significados reais desses
eventos. Subsistem regionalmente as grandes festas populares tais
Como 0 camaval e 0 Sao Joao. E na musica, porem, onde a alma
popular se exprime, com matizes os mais diferentes e quase
nostalgicos, a lembrar que a Africa e parte integrante de nossa



maneira de ser. Do "Carinhoso" de Pixinguinha ao
sentimentalismo dolente de Cartola, Nelson Cavaquinho, Ataulfo
Alves, Dorival Caymi, Vinicius de Morais, Tom Jobim, Joao
Gilberto, Chico Buarque, Djavan e Milton Nascimento; 0

sentimento popular urbano se faz presente ao lado da obra
magistral de urn Luis Gonzaga, interprete telurico, ludico e
politico das miserias, anseios e grandezas da alma nordestina.

Mesmo quando tentativas eruditas a partir de temas
populares sac ensaiadas, a exemplo de Carlos Gomes, Vila Lobos
eo Armorial de Ariano Suassuna e Cussy de Almeida, 0 conteudo
sentimental popular resiste as formalizac;oes puras ou abstratas. 0
sincretismo religioso e outra face de nossa identidade. Aqui
somos catolicos, espiritas e protestantes simultaneamente. Nosso
olimpo e ocupado pelo orixas, santos e cabocios indigenas. Jansa,
Ogun e Jemanja mobilizam os devotos de Santa Barbara, Sao
Jorge e Nossa Senhora da Conceic;ao. 0 candomble e a macumba
sac igualmente freqiientados por brancos, negros, pobres, ricos,
politicos, eleitores, empresarios e trabalhadores. Difusa e
resistindo a secularizac;ao da tecnica, nossa religiosidade atinge
suas culminancias nas romarias a Nossa Senhora Aparecida,
Sirios de Nazare ou Juazeiro do Padre Cicero. A beatice,
popularizada no passado pelo Conselheiro, persiste em nossos
dias atraida por Frei Damiao, 0 qual, .por sua obra e apelo
carism<itico, se fez seguir e venerar por multi does desamparadas.
Crendices e superstic;oes sac cumplices da religiosidade
brasileira. Amuletos, simpatias, rezas e "despachos" sac
utilizados ou praticados.

A lingua e 0 cimento de nossa unidade nacional e 0

instrumento de uma literatura que assumiu 0 papel de discurso
fundador da nacionalidade ante 0 vazio de uma revelac;ao, gesto
ou ac;ao heroica, religiosa ou guerreira. Foi pela literatura, como
prosa ou poesia que comec;amos a ser codificados
semanticamente como nac;ao. Nela, como ja referimos, tivemos 0

indigenismo de Jose de Alencar, os "Sertoes" de Euciides da
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cunha, 0 "Canaa" de Grac;a Aranha, 0 Nacionalismo de Lima
Barreto, 0 "Retrato do Brasil" de Paulo Prado, 0 "Casa Grande &
Senzala" e a "Interpretac;ao do Brasil" de Gilberto Freyre, as
"Raizes do Brasil" de Sergio Buarque de Hollanda, assim como a
"Teoria do Brasil" de Darci Ribeiro. No Romantismo,
Modemismo e Realismo do Cicio da Cana-de-Ac;ucar, com Jose
Americo de Almeida, Jose Lins do Rego, Graciliano Ramos, de
perto acompanhados por Jorge Amado, Ariano Suassuna, Manoel
Bandeira, Carlos Drumond de Andrade e Joao Cabral de Melo
Neto, transparece 0 compromisso com a problem<itica de nossas
origens e natureza social.

Assentes os componentes gerais de uma identidade
nacional, cabe-nos agora problematiza-Ia, atraves da aproximac;ao
dos conceitos de modemidade e tradic;ao. Modemidade postulada
pelo Projeto de Reconstruc;ao Nacional do govemo Collor, e born
lembrar. A ideia de modemidade abriga no seu conteudo a noc;ao
de "novo" e atual, contrapondo-se, assim, ao arcaico, velho,
decadente e tradicional. E a prefigurac;ao do novo que vai
permitir, em varias culturas e religioes, pr<iticas litfugicas de
renovac;ao, renascimento ou ressurreic;ao. 0 batismo cristao
inscreve-se no ambito das pr<iticas de renovac;ao, com
significac;ao crista propria, a luz das "Boas Novas" dos
Evangelhos. Legitimado ainda por fatores biologicos pois os seres
vivos envelhecem e morrem, 0 charme das coisas novas esta
enraizado no inconsciente coletivo, nao sendo por acaso que as
revoluc;oes, quaisquer que elas sejam, habitam 0 imaginario
individual e popular, sempre acenando, quando nao as perfeic;oes
utopicas, ao menos 0 justo, 0 belo e 0 verdadeiro. Representando
o "melhor", 0 "novo" e qualitativamente autodiferenciado, ou
seja, ele e possuidor de uma autonomia ontologica. Suas
significac;oes sac hierarquicamente radicais, pois e no ambito do
qualitativo que elas, as significac;oes, assentam suas
legitimidades. 0 anseio pelo "novo" pode gerar tensoes, crises e
rebelioes, mudanc;as sociais enfim. Ate porque 0 niilismo
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nietzcheano, pos-kantismo, ao matar Deus, iria tambem matar a
alma para "salvar" 0 individuo, melhor dizendo, 0 corpo, do qual
se apossaria Freud e sua psicamilise.

Ao individuo foi "destinado" 0 direito natural de
Rousseau, assegurando-Ihe a igualdade civil ha tempos
reivindicada pelo liberalismo burgues e defensor da propriedade
privada, inclusive dos meios de produyao, entao acelerados por
uma Revoluyao industrial em cuja realizayao as ciencias naturais
tiveram, juntamente com 0 Capitalismo, uma participarayao
decisiva. A tecnica entra em cena, sendo utilizada, pragmatica e
positivamente pelo capitalismo para transformar 0 mundo. A
futurologia comeyava a ser presente; as utopias concretizadas. E
este 0 modemismo que 0 PRN propos para 0 Brasil e
convenhamos que 0 mesmo e bem diferente do modemismo
artistico-literario dos anos 20. A pergunta que lanyamos e: como
articular 0 modemo com 0 tradicional? 0 novo e passageiro com
determinados arquetipos imutaveis? A ESG estava certa ao
postular os Objetivos Nacionais Permanentes, pois sem
referencias estaveis e impossivel a construyao de uma identidade.
Platao, outro discipulo de Parmenides, ao cirar sua teoria dos
modelos perfeitos, as Ideias, fora e acima do mundo natural,
mutavel e ilusorio, teve consciencia do problema da
fundamentayao do Ser, isto e, da identidade. As dificuldades da
fundamentayao dialetica no Marxismo, tambem tern a ver com
estas aporias. Voltando a compatibilizayao de uma identidade
nacional brasileira com a modemidade ou modemizayao,
sustentamos que ela nao e estatica, apesar de tradicional, pois foi
edificada ao longo de urn tempo, possuidor de ritmos proprios e,
por isso, urn tempo brasileiro. Nas entrelinhas desta exposiyao
ressalta nossa rejeiyao, nao a mudanya, mas sim a modemidade
vaga, irresponsavel e ideologicamente tatica do PRN. A
modemidade deles nao nos convem enquanto povo. Ela e so
tecnica. Nao respeita a nacionalidade .. Nao dialogou com 0
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passado, nem fez indagayoes ao futuro, pois e nele e hoje que se
realizara nosso destino como povo e nayao.

Queremos a modemidade, pois respeitamos 0 "novo".
Todavia este nao deve atropelar ou destruir tradiyoes, a exemplo
do que ocorreu no Iram do Xa Reza Parlevi, nem muito menos
agredir nossa ja combalida memoria coletiva. Isto so beneficiaria
aqueles que, imbuidos de designios colonizadores ou
imperialistas estimulam mecanismos de dominayao coletiva.
Assim, proponho a inclusao no ambito desta reflexao de dois
dados por nos considerados importantes para a conceituayao de
nossa identidade nacional: 0 dado economico e 0 dado politico.
Sem querer aprofunda-Ios, sustentamos que qualquer analise,
reflexao, interpretayao ou explicayao, alem de descriyao, sobre
nossa identidade estara incompleta se nao incluir no seu amago 0

fato economico e 0 fato politico. Pensadores, etnologos,
antropologos, psicologos e historiadores, alem dos sociologos,
escritores e artistas, sao imprescindiveis ao estudo do fato
nacional. Eles porem nao decidem nada, politicamente e ao nivel
do Poder do Estado; muito menos controlam ou interferem, como
agentes economicos, nas leis do mercado. Suas ideias, como as
nossas, hoje, no debate que se seguira a este artigo, ficarao no
papel e em nossas cabeyas. Nao terao forya por elas mesmas para
serem postas em pratica.

A identidade nacional so existe com independencia
economica e soberania politica; quando menos com
interdependencia economica, voluntaria e autonoma, mas nunca
com dependencia e controles exercidos de fora, como ocorreu no
passado e persiste em ocorrer atualmente, merce das
vulnerabilidades e desacertos de nossa economia.

Gostaria ainda de ressaltar uma evidencia contida no
texto, que consistiu em dizer que a identidade nacional brasileira
existe identificada com 0 meio fisico que the da suporte natural.
Esse meio e 0 tropico.



Finalizo me referindo ao poeta Carlos Drumond de
Andrade, que, ao concluir seu "Hino Nacional", pergunta:
"Nenhum Brasil existe. E acaso existidio os brasileiros?"
Respondo-lhe dizendo que existe 0 Brasil assim como os
brasileiros; que nossa identidade nacional e urn requisito nao
apenas de afirmayao coletiva, mas sobretudo uma arma de
libertayao poHtica. E que esta arma deve ser empunhada pelos
partidos, sindicatos e associayoes, enfim, pelo povo em geral,
pois a defesa de nossa identidade e 0 requisito maior da afirmayao
de nossa liberdade e existencia como povo.
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