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[...] a limitrofia, eis aí pois nosso tema. Não apenas porque se 

tratará do que nasce e cresce no limite, ao redor do limite, mantendo-se 

pelo limite, mas do que alimenta o limite, gera-o, cria-o e o 

complica. Tudo o que direi consistirá sobretudo em não apagar o 

limite, mas em multiplicar suas figuras, em complicar, em espessar, em 

desfazer a linearidade, dobrar, dividir a linha justamente fazendo-a 

crescer e multiplicar-se. 

(Jacques DERRIDA. O animal que logo sou, p. 58). 

 

 

 

 

Em nome do Pai-Hegel [...]: pelo sonho da Razão em Tudo descrever, 

compreender, fruir e transfigurar das criações humanas. Sonho da 

racional totalidade através da Beleza. [...] 

Pela libido, ou melhor, libidinagem desterritorializada. Pela paixão 

do pé cru. Sem adocicada culinária. 

(JOMARD Muniz de Britto. Outros Orf´eus, p. 10 e 52). 

 

 

 

 

Falar, escrever, significa: falar contra, escrever contra. 

(Silviano SANTIAGO. O entre-lugar do discurso latino-americano, 

p. 19). 
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RESUMO 

O presente trabalho trata das interfaces entre estudos literários e estudos culturais 

no estágio atual de discussões acadêmicas na área de Teoria da Literatura, a partir do 

ponto de vista da América Latina, mediante análise textos oriundos de diversas tradições. 

Apesar de dar conta preponderantemente de textos narrativos no formato “livro”, não 

deixa de contemplar textos mais caracteristicamente culturais, tais como canções em CD, 

poemas ditos “marginais”, bem como textos da tradição oral. Dessa forma, o trabalho 

questiona categorias epistemológicas da tradição filosófica ocidental — como, p. ex., a 

noção de identidade e diferença na linguagem mesma, grafocentrismo, representação, 

territorialidade —, contrastando-as com outras categorias colocadas em evidência nas 

discussões em torno dos estudos culturais — como, p. ex., identidade e diferença cultural, 

limite e fronteira simbólica, hibridismo, antropofagia, entre-lugar. Ao constatar que o 

texto literário-cultural está cada vez mais a serviço de estratégias político-discursivas, seja 

no interior do “contexto” em que ele surge e é primeiramente significado, seja no interior 

de contextos alienígenas, aos quais chegou por intermédio dos processos de 

desterritorialização e reterritorialização patentes do estágio atual de interconexão 

informacional em nível global, seja ainda a serviço de poderes hegemônicos locais, 

nacionais ou globais, o trabalho defende a tese de que o texto literário-cultural serve como 

elo de ligação entre as singularidades de grupos culturais intrinsecamente diferentes entre 

si ao encenar e figurativizar contradições e tensões sócio-culturais. Para tanto a 

argumentação lança mão do tropos da ponte sobre o abismo das alogeneidades: o texto como 

articulação sígnico-cultural capaz de dar passagem ao ser por sobre conflitos e tensões 

presentes no mundo da vida das culturas humanas. Todo o esforço epistemológico-

argumentativo se orienta para essa premissa, acreditando assim inscrever a prática 

hermenêutico-crítica do texto literário-cultural como forma válida para a contribuição por 

um mundo em que as diferenças estejam democraticamente em diálogo umas com as 

outras, inter e intraculturalmente, local e globalmente. 

Palavras-chave: estudos culturais; teoria literária; identidade; diferença; alogeneidade. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Die Brücke über den Abgrund der Alogeneität: Literaturwissenschaft und Cultural Studies 

Gegenstand der vorliegenden Arbeit sind die Kontaktpunkte zwischen Literaturwis-

senschaft und Cultural Studies im heutigen Stand der akademischen Debatte der Litera-

turwissenschaft aus lateinamerikanischen Perspektive, wobei Texte aus verschiedenen 

Traditionen analysiert werden. Obgleich hauptsächlich erzählerische Texte in der Er-

scheinungsform “Buch” untersucht werden, sollen aber auch Texte eher kultureller 

Prägung herangezogen werden, wie z. B. Lieder, sogenannte “marginale” Gedichte, sowie 

mündlich überlieferte Texte. In disem Sinne werden epistemologische Kategorien der 

abendländischen Tradition — wie z. B. Identität und Differenz, Grafozentrismus, Repre-

sentation, Territorialität — hinterfragt und mit aus den Cultural Studies stammenden 

Kategorien — wie z. B. kulturelle Identität und kulturelle Differenz, symbolische Grenze, 

Hibridismus, Antropofagie, Zwischenraum (“entre-lugar”) — konfrontiert. Indem die 

Arbeit die Feststellung trifft, dass der kulturell-literarische Text immer mehr politisch-

diskursiven Strategien unterzogen wird, sei es in seinem eigenen Entstehungskontext, 

oder in fremden Kontexten, die er mittels Desterritorialisations- und Reterritorialisation-

sprozesse durch die globale Informationsvernetzung erreichte, sei es nicht zuletzt im Di-

enste der lokalen, nationalen oder globalen hegemonischen Kräfte, so wird die These ver-

treten, dass der kulturell-literarische Text als Bindeglied zwischen kulturell innerlich 

differenzierten Gruppen dient, indem er Kontradiktionen und Spannungen darstellt und 

sie figurativisiert. In diesem Sinn wird der Tropos der Brücke über den Abgrund der Alo-

geneität vorgeschlagen: der Text als Kultur- und Zeichengebilde, das dem Sein die Pas-

sage durch Konflikte und Spannungen der menschlich-kulturellen Lebenswelt ermöglicht. 

Die ganze Arbeit orientiert sich epistemologisch an dieser Prämisse, wodurch die Hoff-

nung hinsichtlich der kritisch-hermeneutischen Tätigkeit des kulturell-literarischen Textes 

als eine gültige Form zur Errichtung einer Welt bestätigt wird, in der Differenzen demok-

ratisch im inter- und intrakulturellen Dialog sowohl auf lokaler als auch auf globaler 

Ebene miteinander stehen. 

Keywords: Cultural Studies; Literaturwissenschaft; Identität; Differenz; Alogeneität. 
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INTRODUÇÃO 

 

Alguns questionamentos que se colocam poderiam ser formulados da seguinte 

forma: como tratar do ponto de vista da literatura a produção textual tradicionalmente 

excluída e marginalizada? Como tratar do ponto de vista da literatura o texto oral? 

Como funciona o “agenciamento” em tais textos? Como ocorrem as articulações entre 

as diferentes séries nesses textos? Que identidade esses texto estético-literários 

“diferentes” podem arrecadar para si e conceder a nós enquanto leitores? Como isso 

funciona, como o signo funciona neles? Qual o estado geral dos signos que proporciona o 

seu surgimento? Em última instância, quais as condições necessárias para que a leitura 

realmente ocorra? 

Como certamente sói fácil de divisar, nosso empreendimento se apresenta cheio 

de riscos. O primeiro deles, talvez o mais “monstruoso”, é o risco de subverter o 

objeto de estudo para adequá-lo à teoria1. Acerca disso, é necessário explicitar que o 

nosso intento é reconstruir sentidos, jamais fazer uma hermenêutica do tipo “camisa 

de força”. 

                                            

1 Risco bem conhecido ao se tratar da literatura latino-americana: v. POLAR, Antonio Cornejo. O 
começo da heterogeneidade nas literaturas andinas: voz e letra no “diálogo” de Cajamarca. In 
Idem. O condor voa: literatura e cultura latino-americana. Organização: Mario J. Valdés. Trad. de Ilka 
Valle de Carvalho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000, p. 219-285, v. tb. SANTIAGO, Silviano. O 
entre-lugar do discurso latino-americano. In: Idem. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: 
Perspectiva, 1978, p. 11-28. 
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Outro risco diz respeito à própria instabilidade do texto e da situação de leitura 

do texto literário. Com respeito a isso, primeiramente é necessário que haja um texto. 

Colocando de outra forma: o texto só existe se lido, não só decodificado, mas 

relativamente “lido” no que concerne aos seus vários “sub-textos” entrecruzados, bem 

como à rede de signos que lhe possibilitam significar de uma certa forma num 

contexto dado A e de outra forma num contexto dado B. Aqui se tangencia a delicada 

pergunta pelo papel desempenhado pelos textos, bem como a forma como eles 

simbolizam e como são utilizados para a produção de sentido pelos diversos grupos 

neles envolvidos ou neles interessados. 

E o que dizer do texto oral, do texto ainda-não-escrito, ou do texto ainda-por-ser-

escrito, ou do texto que talvez jamais vá gozar do status-de-ser-estar-escrito? Aquele texto 

transportado até nós por sobre a frágil ponte das gerações: überliefert2. Poderá ele 

receber o status de texto literário? Caso a resposta a essas arriscadas perguntas seja 

negativa, este trabalho já se encontra de pronto fadado ao fracasso... 

Ora, se estamos falando envoltos pela névoa de uma velha paisagem conhecida 

meio que como oniricamente, em verdade névoa negra nominada por razão iluminista 

que a tudo pretende envolver, que crê que tudo seja possível ao ser humano na 

construção de sua auto-instrução, domínio de si, do “outrem” e do mundo 

circundante, também é certo que há posições outras a partir das quais seja possível 
                                            

2 Termo usado por Gadamer, na esteira de Heidegger, para se referir à inter-relação dialética entre a 
tradição e o novo (v. GADAMER, Hans-Georg. Vom Zirkel des Verstehens. In: NESKE, Günther 
(Ed.). Martin Heidegger zum siebzigsten Geburtstag. Festschrift. Pfullingen: Verlag Günther Neske, 1959, 
p. 24-34). 
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construir o compreender, seja enquanto investimento significativo para compreensão do 

mesmo local, quanto para a do outro mais distante. Antes das fronteiras culturais, há que 

colocar em curso um processo de demarcação, remarcação e diluição das fronteiras 

epistemológicas, pois o limite, a fronteira é “o lugar a partir do qual algo começa a se fazer 

presente”3. Se o compreender, segundo nos ensina a tradição, acontece num movimento da 

parte para o todo, sendo o todo dado pela soma das partes, na concorrência pela 

primazia da representação das diferenças culturais pelos diferentes grupos e 

comunidades interessadas em auto-afirmação discursiva, ocorre mesmo um 

contingente excedente na soma das partes: excedente de sujeitos localizados nos 

interstícios, nos “entre-lugares”. Trata-se de um exercício de limitrofia, cremos. 

Nesse sentido, os ditos estudos culturais e estudos da pós-colonialidade que se 

queiram literários não podem se esquecer de contemplar apropriadamente a intrincada 

questão da tradição — ou das tradições —, à qual estão atados, para não dizer, em 

íntima promiscuidade. Se há uma configuração conjurada como um “embate cultural”, 

a diferença não pode ser depreendida reflexamente de traços culturais ou étnicos já 

desde sempre “inscritos na lápide fixa da tradição”4, pois tradições também são criadas 

e recriadas constantemente segundo necessidades as mais variadas, como teremos 

oportunidade de ver. Essa é uma falácia muita vez encontradiça nos estudos acerca 

dos textos oriundos das camadas marginalizadas de nossa sociedade, dos textos 

gestados nas culturas ditas populares. 
                                            

3 BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila et al. Belo Horizonte, UFMG, 2001, p. 24, 
grifo do autor. 

4 BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila et al. Belo Horizonte, UFMG, 2001, p. 20-21. 
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O reconhecimento que a tradição outorga é uma forma parcial de 
identificação. Ao reencenar o passado, este introduz outras temporalidade 
culturais incomensuráveis na invenção da tradição. Esse processo afasta qualquer 
acesso imediato a uma identidade original ou a uma tradição “recebida”. Os embates 
de fronteira acerca da diferença cultural têm tanta possibilidade de serem 
consensuais quanto conflituosos; podem confundir nossas definições de 
tradição e modernidade, realinhar as fronteiras habituais entre o público e o 
privado, o alto e o baixo, assim como desafiar as expectativas normativas de 
desenvolvimento e progresso5. 
 

Esses estudos também não podem ser meramente temáticos. Há que ter algo 

mais. Daí que o lastro da tradição filológica se torna defensável: por um lado ela foi uma 

reação à razão iluminista, a essa ilusão essencialista da representação do real na fala e 

deste na escrita; por outro, ela justamente incorpora esta tradição que foi a condição 

para o surgimento da moderna racionalidade dita iluminista. 

Nesse sentido, os estudos literários de orientação cultural têm que ser uma 

“coleção”: têm que ilustrar, comprovar a identidade pertinente ao texto — tradicional 

ou não — mediante o seu cotejamento com outros “textos” não-grafados ou não-

grafológicos (p. ex., vídeos, instalações, fotografias, música, dança, etc.). Não fará mal 

ao estudioso cultural “iniciar-se” em outros “alfabetos” (linguagens). Cremos que ele 

não terá o problema apontado por Moreiras6, a saber, a falta de especialização nas 

outras áreas, pois ele estará falando de uma determinada perspectiva que será tão 

válida quanto qualquer outra. 

                                            

5 BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila et al. Belo Horizonte, UFMG, 2001, p. 21, 
grifo nosso. 

6 MOREIRAS, Alberto. A exaustão da diferença, a política dos estudos culturais latino-americanos. Belo 
horizonte, UFMG, 2001. 
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Se durante as discussões em torno da pós-modernidade o romance se tornou a 

forma literária por excelência — papel que ele ademais ainda continua a desempenhar 

—, com a difusão dos novos posicionamentos, novas formas literárias, assim como 

formas antigas relegadas a um segundo plano — a uma espécie de esquecimento 

forçado — passam e ser contempladas. Nosso objetivo aqui nesse trabalho é articular 

a teoria literária e a crítica cultural vinculada em menor ou maior grau aos estudos 

culturais com textos ficcionais em suas formas mais propriamente fragmentárias, bem 

como envolver outras manifestações culturais, argumentando para conceder-lhes um 

status de literariedade que eles ainda não possuem, ou, caso o possuam, reunindo 

esforços para uma reorientação do (re)conhecimetno possível desses textos. 

Objetivo maior do trabalho certamente será voltar a crítica e teoria literária para a 

investigação da experiência sócio-estética brasileira — e por extensão latino-americana 

— levantando aqueles momentos, aqueles “entre-lugares”, lugares de fraturas 

discursivas, encruzilhadas, lugares por excelência limítrofes entre formas, gêneros, 

estéticas e topologias onde ocorre o processo de desterritorialização e 

reterritorialização entre as forças exercidas pelo tradicional, moderno e pós-moderno 

dentro da produção estético-textual e contrastá-los, comparativamente, uns com os 

outros. Apesar de comparecerem autores de rincões espacialmente longínquos, isso não 

nos impede de termos o pé firmemente cravado no local de onde escrevemos. 

Objetivo específico será a articulação sistematizada de aparato analítico-

hermenêutico, a partir dos estudos literário, dos estudos culturais e pós-coloniais, 
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adequado à leitura de objetos culturais arranjados sob a forma textual, para além da 

coleção textual canônica. Pensamos assim argumentar por uma pauta mais abrangente 

que inclua novos textos e discursos nos elencos programáticos norteadores da reflexão 

sobre o texto literário em nosso ensino. É de se realçar, contudo, que não descartamos 

os conjuntos conceituários com que se tem tratado textos desde as mais remotas eras, 

nos mais distintos locais. 

Nossa hipótese de trabalho central, a partir do exposto até aqui, poderia ser 

externada da seguinte forma. A diluição da relação antes natural do âmbito literário-

cultural com o território geográfico e social ocorre por conta do processo de 

desterritorialização e é concomitante com uma relocação territorial relativizada e 

parcial da produção simbólica antiga e nova, ou seja: com o processo de 

reterritorialização. No Brasil (e na América Latina), a produção literário-estético-

cultural, a partir dos anos 70, passando pelos 80, mas principalmente a partir dos anos 

90 do séc. XX, ocorre dentro do entrecruzamento desses dois vetores processuais. No 

que ocorre esse descolamento entre espaço geográfico e o esforço mais abrangente de 

fundação de uma nação simbolicamente fundada — empreendimento tipicamente 

moderno — assomam várias noções de nacionalidade e de nação dentro de um único 

espaço nacional, local ou ainda supranacional. Em um primeiro momento constatamos 

assim um abismo. Os textos literário-estético-culturais colocam-se assim como as pontes 

possíveis por sobre esses abismos reais ou simbólicos frente à caducidade crescente das 

expectativas universais de nacionalidade. 
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Além disso, constatamos que o texto literário-cultural está cada vez mais a 

serviço de estratégias político-discursivas, seja no interior do “contexto” em que ele 

surge e é primeiramente significado, seja no interior de contextos alienígenas, aos quais 

chegou por intermédio dos processos de desterritorialização e reterritorialização 

patentes do estágio atual de interconexão informacional em nível global, seja ainda a 

serviço de poderes hegemônicos locais, nacionais ou globais. É nesse sentido que o 

trabalho defende a tese de que o texto literário-cultural serve como elo de ligação entre 

as singularidades de grupos culturais intrinsecamente diferentes entre si ao encenar e 

figurativizar contradições e tensões sócio-culturais. Para tanto a argumentação lança 

mão do tropos da ponte sobre o abismo das alogeneidades: o texto como articulação 

sígnico-cultural capaz de dar passagem ao ser por sobre conflitos e tensões presentes 

no mundo da vida das culturas humanas. Todo o esforço epistemológico-

argumentativo se orienta para essa premissa, acreditando assim inscrever a prática 

hermenêutico-crítica do texto literário-cultural como forma válida para a contribuição 

por um mundo em que as diferenças estejam democraticamente em diálogo umas com 

as outras, inter e intraculturalmente, local e globalmente. 

O trabalho se divide em duas partes. Na primeira tratamos mais propriamente de 

questionamentos norteadores da análise e crítica literária de ordem mais geral, 

colocando algumas perguntas com respeito à noção de história literária calcada no 

conceito de nação (seção 1), à identificação da personagem com os entes reais — 

característica observada em aportes críticos recentes — (seção 2), bem como 

esclarecendo os diferentes usos do conceito de identidade, enquanto conceito 
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filosófico ou antropológico, no sentido de verificar a sua pertinência para os estudos 

literários de orientação culturalista (seção 3). É nessa primeira parte que propomos o 

conceito de alogeneidade como uma construção teórica que se presta mais, segundo 

nossa argumentação, à compreensão da situação literário-estético-cultural da América 

Latina. Ao longo do presente trabalho, a proposição do conceito de alogeneidade, 

ademais, está direta ou indiretamente em diálogo com outros paradigmas propostos 

por críticos latino-americanos. 

Na segunda parte procuramos nos ater mais especificamente à redefinição 

empreendida nas duas últimas décadas dos conceitos tradicionais da teoria literária. 

Tratamos os estudos literários como estando diante de uma “encruzilhada”, em que se 

encontram textos, formas textuais arranjadas de modo “diferente”, posições teóricas 

comezinhas, tradicionais e novos posicionamentos (seção 4). Nossa ênfase recai aqui 

sobre conceitos preponderantemente oriundos da teoria e crítica latino-americana ou 

dos discursos críticos sobre obras latino-americanas. Além disso, analisamos as 

intersecções entre formas textuais consideradas marginais — especificamente, a poesia 

marginal recifense — ou formas em geral desconsideradas no âmbito literário — tais 

como as toadas dos maracatus — duas formas extremamente marcadas pela oralidade e 

pelos imbricamentos entre culturas tradicionais de diferentes origens (seções 5 e 6, 

respectivamente). Na análise empreendida, concentramo-nos nesses textos encarando-

os também como formas discursivas que manifestam ou procuram dar conta dos 

movimentos de avanço, recuo e choque entre as distintas configurações culturais da 

urbe em que são gestados, notadamente da “cidade mais multicultural do país” — o 
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Recife. Trata-se de um exercício de “crítica cultural” em um sentido mais amplo, 

dando conta das discursividades oficiais contrapostas, ou em seu diálogo nem sempre 

amistoso com os diferentes grupos urbanos criadores ou detentores desses textos. 

No nosso empreendimento trabalhamos muito com tropologias. Conceitos, 

ademais, sempre são formas metafóricas de descrição de dada situação real, ao mesmo 

tempo em que também sempre são versões sobre o real. Não podemos negar a radical 

singularidade do âmbito cultural, sob risco de cairmos em algo que poderíamos 

nomear por heterofobia — a fobia à alteridade irredutível de tudo que seja humano. 

Cremos, assim, que o homem abstrato parece ser o grande empecilho rumo ao 

estabelecimento do diálogo intercultural. Acaso creiamos no homem abstrato, 

estaremos adotando uma simplificação redutora da natureza humana, da vida social e 

da ordem política. A modernidade, em suas discursividades universais, 

[...] descompromete o homem em relação à sua comunidade de origem, à 
qual deve sua diferença histórica, arranca-lhe as raízes, das quais depende 
sua vida pessoal, que é social e é civil. [Essa] violência [...], legitimada pela 
teoria, é a conseqüência lógica de uma filosofia abstrata que tira do coração 
do homem os sentimentos mais elementares de compaixão, os laços 
identitários, as raízes comunitárias, a parceria ‘não só com os que estão 
vivos, mas entre os que estão vivos, os que morreram e os que vão nascer’, 
parceria que, além de intergeneracional, ‘conecta o mundo visível com o 
mundo invisível’7. 
 

Estamos, pois, vivendo uma situação de câmbio da sensibilidade dos sujeitos em 

relação ao homem abstrato. E isso gera o abismo num primeiro momento. É frente a 

                                            

7 Pierucci, na esteira de Hannah Arendt e Edmund Burke, PIERUCCI, Antônio Flávio. Ciladas da 
diferença. In Idem. Ciladas da diferença. São Paulo: Ed. 34/USP — Curso de Pós-Graduação em 
Sociologia, 1999, p. 14-57, aqui p. 23-4. 
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esse abismo que vivem grandes parcelas de sujeitos. Para se defenderem e erigirem uma 

ponte possível por sobre esse abismo, eles somente têm a sua sensibilidade estética, a 

qual, ao entrar no terreno reivindicatório, transforma-se em discurso político, 

participando das batalhas discursivas na construção social. 

O homem abstrato, universal é o “homem nu”, de que fala Hannah Arendt. Assim 

como não existe uma “razão nua”, também não existe a “abstrata nudez” do homem. 

É nesse sentido que caracterizamos a nossa realidade cultural, mais do que 

transcultural, híbrida, mestiça, mesclada ou heterogênea, acima de tudo como marcada 

por alogeneidade. E as textualidades culturais que daí surgem estão locadas em um tropos 

que poderíamos chamar de encruzilhada, mantendo nesta figura tudo o que há de 

contraditório e culturalmente marcado. 

Pai Tomás levanta a cuia 
Com incenso de fulô. 
 
Preta velha atiça o fogo 
Que o trabalho começou: 
 
Vem arriar nessa casa8. 
 

A tarefa está proposta, que o trabalho se inicie. 

                                            

8 CORDEL do Fogo Encantado. Chamada dos Santos Africanos. 1 CD. 



 

 

 

PARTE I 

O SALTO SOBRE O ABISMO: 

IDENTIDADE E DIFERENÇA NA CULTURA OCIDENTAL 



1 ABISMOS E (DES)TERRITÓRIOS DA IDENTIDADE: UMA PONTE, POR KAFKA 

 

Abyssus abyssum invocat. 

[Abismo chama abismo]. 

(Provérbio latino). 

 

Eu não sou eu nem sou outro, 

Sou qualquer coisa de intermédio: 

Pilar da ponte de tédio 

Que vai de para mim para o Outro. 

(Mário de Sá Carneiro, de A queda). 

 

1.1 DELINEANDO O ABISMO 

Nossa tarefa aqui nesta seção será tentar algo deveras difícil, senão mesmo 

perigoso. Para indicar os rumos de nossa investigação lancemos mão de um pequeno 

esforço imaginativo. Simbolizemos o nosso obstáculo: imaginemos um abismo. Mas o 

que é um abismo? Observemos a etimologia da palavra “abismo”, para ver se 

conseguimos uma ajuda para melhor definir aquilo que nos dispomos a imaginar. Do 

ponto de vista da origem, a palavra abismo vem do grego ábyssos através do latim. Para 



os gregos, ábyssos tinha o sentido de “sem fundo”. Os latinos designavam com a 

palavra abyssus, além das várias acepções do abismo1, o mar, o tártaro e o inferno. 

O abismo: uma imensa fenda encravada nas entranhas da terra. 

O abismo separa. Fisicamente, separa duas porções de terra, seja por intermédio 

de uma imensa fenda na terra, seja por uma grande porção de águas — mar, oceano. 

Psicologicamente, separa na alma, no espírito as profundezas daquilo que nele está na 

superfície. No âmbito interpessoal, o abismo separa colocando uma grande distância 

ou grande diferença entre os sujeitos. Além disso, abyssus teve, entre os gregos e 

latinos, o sentido de “Tártaro” — “o lugar mais profundo do Inferno” —, bem como 

ainda o sentido de “Orco” — “a região dos mortos”, o Inferno. A partir desses dois 

últimos sentidos, podemos reconhecer que a palavra abismo tem uma conotação 

poeticamente negativa, senão mesmo trágica, desde as mais priscas épocas da cultura 

ocidental. 

Imaginados os diferentes abismos, devemos agora nos concentrar nos limites do 

abismo. O que faz do abismo ser abismo, é que ele justamente possui duas bordas, 

duas margens. O abismo se encontra entre as duas margens, apartando-as. As margens 

são o seu limite. O próprio abismo se transmuta, assim, em limite. 

                                            

1 Segundo AURÉLIO: “abismo [Do gr. ábyssos, ‘sem fundo’, pelo lat. abyssu e pelo lat. vulg. *abyssimu.] 
1. Abertura, sulco natural, quase vertical, de fundo praticamente insondável; voragem, vórtice, 
sorvedouro, abissal. 2. Precipício, despenhadeiro. 3. P. ext. Fig. Profundezas da alma, do espírito. 
4. Fig. Tudo que é imenso, incomensurável; coisa assombrosa, insondável. 5. Fig. Grande distância 
ou diferença. 6. Fig. O último grau; o extremo. 7. Fig. Situação difícil; posição insustentável. 8. Fig. 
Oceano, mar. 9. Fig. Os Infernos. 10. Hist. Filos. Caos. [F. paral.: abisso.]”. 



Destarte, nosso problema se coloca da seguinte forma: como chegar de uma 

margem à outra margem? Como chegar da margem de cá do abismo à margem de lá do 

abismo? Como vamos empreender o movimento de ida e volta por sobre o abismo, 

que nos lembra o movimento do fort — da (para lá, para cá), identificado por Freud na 

criança que fazia afastar e voltar um objeto, movimento este tantas vezes citado nos 

mais diferentes contextos? 

 

1.2 CAINDO NO ABISMO 

Quem pode nos ajudar? Da tradição mais elevada do cânone da literatura 

ocidental, invoquemos Franz Kafka. Em um texto abismal, sim, abissal, cuja primeira 

dificuldade é o seu caráter fragmentário, de difícil classificação quanto ao gênero, 

intitulado A ponte, ele nos diz o seguinte: 

Eu estava duro e frio, eu era uma ponte, sobre um abismo eu estava deitado. 
Deste lado estavam as pontas dos pés, daquele lado estavam encravadas as 
mãos, na argila esfarelejante eu me prendi com a boca. As abas do meu 
casaco esvoaçavam para o meu lado. No fundo, o riacho gelado de trutas 
fazia barulho. Nenhum turista se desviava para essa altura intransitável, a 
ponte ainda não fora anotada dentro dos mapas. — Assim eu estava deitado 
e esperava; eu precisava esperar. Uma vez erguida, nenhuma ponte pode 
deixar de ser ponte, sem vir abaixo. 
 
Certa vez, era quase noite — era a primeira, era a milésima, eu não sei, — 
meus pensamentos sempre iam em um caos e sempre em círculos. Quase 
noite, no verão, o riacho murmurejava mais suturnamente, aí eu ouvi o 
passo de um homem! Em minha direção, em minha direção. — Estica-te, 
ponte, coloca-te a postos, viga sem corrimão, segura aqueles que confiam 
em ti. A insegurança de seu passo tinha um equilíbrio imperceptível, mas se 
ele cambalear, então manifesta-te e, como um deus da montanha, 
arremessa-o à terra. 
 



Ele veio, com a ponta de ferro de sua bengala ele bateu repetidas vezes em 
mim, com ela ele então levantou as abas de meu casaco e as ordenou sobre 
mim. No meu cabelo espesso ele mexeu com a ponta e deixou-a, 
provavelmente olhando selvagemente em torno, repousar aí por longo 
tempo. Mas então — exatamente no momento em que eu o seguia 
sonhando por sobre montanha e vale — ele pulou com ambos os pés sobre 
mim no meio do corpo. Eu estremeci em dor selvagem, totalmente 
ignorante. Quem era? Uma criança? Um sonho? Um salteador? Um suicida? 
Um tentador? Um exterminador? E eu me virei para vê-lo. — Uma ponte se 
vira! Eu ainda não me virara, aí eu já caía, eu caía, e já eu estava rasgado e 
espetado pelos pedregulhos pontudos que sempre tinham cravado os olhos 
em mim tão amistosamente da água furiosa2. 
 

Kafka — judeu de nacionalidade checa — escreveu, não em checo, mas em uma 

língua estrangeira do ponto de vista do espaço geográfico em que nasceu e viveu; 

escreveu na língua alemã. A biografia do escritor é um emblema para o que se pode 

hoje chamar de indivíduo oriundo de uma “zona instersticial” (inbetween). Seus textos 

são justamente um grito desesperado, um clamor para essa realidade de certa forma 

insuportavelmente asfixiante para o indivíduo localizado à beira do abismo cultural. — 

Devemos lembrar que na época em que Kafka escreve, o estado-nação europeu 

encontrava-se ainda jovem, em pleno vigor expansionista e, dessa forma, ancorava 

pilares maciços sobre o conceito de identidade nacional calcado em princípios de 

identidade simbólica. A comunidade judaica do leste europeu, da qual Kafka provém, 

vivia uma época de incertezas que, como sabemos, tentou ser resolvida, duas décadas 

depois, da forma mais brutal, inumana e catastrófica possível. 

 

                                            

2 KAFKA, Franz. Die Brücke. In HERMES, Roger. (Hrsg.). Franz Kafka Erzählungen und andere aus-
gewählte Prosa. Frankfurt am Main: Fischer, 1996, p. 264-5. — O texto, originalmente publicado em 
1917, foi traduzido por nós do alemão, inclusive para podermos entrar mais na sua intimidade. 



1.3 COMO LER K. HOJE? 

Estudos recentes procuram abarcar a situação intermediária, “intersticial”, 

inbetween da “experiência diaspórica” do judeu, a partir da literatura3. O mito do judeu 

errante, ademais, pode ser encontrado em várias literaturas, expresso em várias línguas. 

Se, como comumente se considera, que “na língua verdadeiramente reside a 

nacionalidade”4, temos uma fratura, um abismo, no momento em que, considerando 

nosso exemplo aqui, Kafka escreve em uma terceira língua: ele não escreve nem em 

iídiche — a língua da sua comunidade —, nem em tcheco — a língua oficial do espaço 

nacional em que ele cresceu e viveu —, mas sim em língua alemã. Poder-se-ia dizer 

que se trata aqui, através do texto literário, de “traduzir um esforço de aculturação”5. 

Tradicionalmente Kafka é lido e “interpretado” a partir de dois prismas: 1) como 

autor de textos que deram continuidade e se inserem dentro da vertente do “realismo 

fantástico”6 e 2) como autor de textos que denunciam a “coisificação” do indivíduo 

                                            

3 No Brasil, essa uma das vertentes que começa a compreender a obra de Moacyr Scliar — gaúcho 
de origem judaica — dentro desse contexto. 

4 A expressão é de Eça de Queirós (apud: HOLANDA, Lourival. Milton Hatoun e Raduan Nassar: o 
exílio interior. In JOACHIM, Sébastien; MONTANDON, Allain. (Org.). Migração & hospitalidade. Anais 
[do] Seminário Internacional Mitos e Migração, Recife, 17 e 18 de jun. 2002 [e do] Seminário 
Internacional Estudos das Interações Sociais, Recife, 18 a 22 de nov. 2002. Recife, 2003, p. 73-81, 
aqui p. 76) e reflete exatamente uma preocupação moderna, característica do período de 
estabelecimento do estado-nação moderno. 

5 Essa definição é utilizada por Holanda para caracterizar a experiência literária de Milton Hatoun e 
Raduan Nassar no Brasil. Ambos estes escritores provenientes do horizonte cultural oriental sírio-
libanês problematizam a experiência de estar entre duas culturas (HOLANDA, Lourival. Milton 
Hatoun e Raduan Nassar: o exílio interior. Loc. cit., p. 75). 

6 Chamamos de realismo fantástico a tradição iniciada por A. T. Hoffmannstal e A. von Chamisso 
— que escreveram em língua alemã —, pelo estadunidense E. A. Poe e seguida por autores 
franceses, tais como G. de Maupassat, e continuada, já no séc. XX por autores como o franco-
argentino J. Cortázar. — Dentro da tradição interpretativa da literatura fantástica, um texto 



pela sociedade capitalista, dentro de uma vertente interpretativa em menor ou maior 

grau vinculada à “crítica marxista”. Uma terceira vertente interessada nos textos 

kafkianos é a psicanalítica, que procura contemplar o texto do autor como um sintoma 

de sua experiência de vida. E, por último, há a vertente que lê Kafka de uma 

perspectiva cosmopolita, a partir dos, ou melhor: locado dentro dos movimentos de 

vanguarda do início do séc. XX. Nesse sentido, o autor estaria vinculado ao 

expressionismo, uma sorte de literatura voltada, sobretudo, para a experimentação no 

âmbito da estética, sem “compromisso” algum com o seu meio, com o mundo da vida 

em que o escritor se encontra inserido. 

Além desses dois aspectos problemáticos apontados (o de ordem lingüística e o 

cultural), há em Kafka outra dificuldade, caso se pretenda enquadrá-lo dentro de uma 

perspectiva de literatura nacional. A obra do autor não se ajusta dentro do tradicional 

conceito positivista (e europeu) de “literatura nacional”, que exige a) unidade, b) 

homogeneidade e c) sistematicidade dentro de um espaço nacional como condições de 

existência para uma literatura nacional7. Não podemos, portanto, ler este autor 

                                                                                                                                        

fantástico inicia com um “deslocamento da realidade” para um âmbito de percepção inusitado, 
incomum ou inverossímel do ponto de vista da realidade percebida como conhecida (v. 
TODOROV, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Paris: Editions du Seuil, 1970. [Trad. bras.: 
Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1975.]; ELIADE, Mircea. Mito e realidade. 4. ed. 
Perspectiva: São Paulo, 1994; WALTER, Roland. Magical Realism in Contemporary Chicano Fiction. 
Frankfurt am Main: Vervuert, 1993; SEIDEL, Roberto H. O fantástico e o realismo mágico na 
literatura infanto-juvenil. Revista Palavra Como/Vida — Agenda de Linguagem, São Leopoldo, v. 5, n. 
37 (Parte I) e n. 38 (Parte II), mar. e abr. 1996). 

7 Para uma redefinição do conceito de literatura nacional a partir do contexto latino-americano, veja: 
POLAR, Antonio Cornejo. La literatura latinoamericana e sus literaturas regionales y nacionales 
como totalidades contradictorias. In Idem. O condor voa: literatura e cultura latino-americana. 
Organização de Mario J. Valdés. Trad. de Ilka Valle de Carvalho. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 
2000, p. 123-132, aqui p. 124. — Ao falar de literatura nacional, não poderíamos deixar de referir a 
Introdução de CANDIDO, Antônio. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 8. ed. Belo 



segundo os critérios tradicionais de causalidade dentro de um espaço nacional, nem 

podemos lê-lo como proporcionando uma expressão mais ou menos aleatória da 

realidade dentro desse espaço nacional. 

Como alternativa se coloca entender tal literatura situada dentro da história 

social, entender esta literatura como parte constitutiva dessa história social específica. 

 

1.4 O TEXTO COMO TRAVESSIA 

Nesse sentido, sugerimos aqui uma releitura que não se identifica com nenhuma 

das alternativas anteriores, mas que, simultaneamente, é tributária de todas elas. Na 

falta de um nome adequado para nossa postura, denominemo-la, provisoriamente, 

“leitura culturalista” — um exercício de pluralismo metodológico. No “conto” em tela, 

entendemos, o próprio texto se transforma em uma ponte, ou seja: a linguagem artística 

entendida como aquele elo que possui em sua potencialidade servir de ponte por sobre 

a situação intermediária da cultura a partir da qual o indivíduo/artista/escritor fala, 

restabelecendo os seus vínculos com a história social daquele espaço humano, para 

além do espaço nacional. — Além disso, lembremo-nos de que, para os gregos, ábyssos 

tinha o sentido de “sem fundo” — sem fundamento, diríamos nós. Somente o texto 

poderá servir de fundamento à passagem dos sentidos reprimidos. 
                                                                                                                                        

Horizonte/Rio de Janeiro: Itatiaia, 1997, v. I, p. 23-37, que também, assim como Cornejo Polar, é 
um crítico do paralelismo típico da historiografia literária positivista, que arrecadava aos artefatos 
literários e culturais o status de uma mera decorrência dos fenômenos históricos. 



O poder simbólico da ponte já nos foi indicado por Heidegger: 

Sempre, e sempre de modo diferente, a ponte acompanha os caminhos 
morosos ou apressados dos homens para lá e para cá, de modo que eles 
possam alcançar outras margens... A ponte reúne enquanto passagem que 
atravessa8. 
 

Quando Kafka coloca o próprio indivíduo transformado em ponte, como no 

conto acima, e quando aquele que atravessa possui o poder de destruir a ponte, o autor 

está tentando nos dizer algo diferente do que costumamos ouvir. Se, como Heidegger 

diz, a ponte deve estar a serviço do homem para proporcionar a passagem, por que o 

“homem” que vai em direção à ponte, contrariamente à sua afirmação (“— Estica-te, 

ponte, coloca-te a postos, viga sem corrimão, segura aqueles que confiam em ti.”), 

destrói a ponte? No nosso entender, é justamente neste ato de destruição daquilo que 

tem a função de ligar que se encontra o cerne do conto. Kafka aqui afirma a fratura 

cultural de estranhamento do indivíduo localizado em um espaço intermediário (em um 

“entre-lugar”9), cujas fronteiras não são claramente delimitadas, mas cujos choques são 

perceptíveis pelo indivíduo nessa situação singular. Pode-se afirmar até que o lugar de 

onde se fala é um “lugar negado”, que dentro em pouco será um lugar destinado à 

não-existência, para não dizer “destinado ao extermínio”. — Lembremo-nos que a 

                                            

8 HEIDEGGER, Martin. Building, dwelling, thinking. In: Poetry, Language, Though. New York: Harper 
& Row, 1971, p. 152-53. Apud: BHABHA, Homi K. O local da cultura. Trad. Myriam Ávila et al. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 24. 

9 A expressão é de: SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In: Idem. Uma 
literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 11-28. — Conceitualmente, o “entre-lugar” 
quer abarcar o que em inglês procura ser descrito pela palavra “inbetween”. Alguns autores vêm 
utilizado ainda a palavra “intersticial” como conceito de semântica semelhante. 



cultura judaica nunca teve uma relação amistosa no centro-leste europeu, quando não 

perseguida, expulsa ou exterminada, ela era meramente tolerada. 

Se o texto se transforma em ponte, será nele que teremos que confiar ([...] 

“segura aqueles que confiam em ti.”). 

Isso é completamente perturbador. O texto é totalmente perturbador: esta seria 

uma definição exata após uma primeira leitura. Talvez tão perturbador quanto o fundo 

recalcado do complexo do qual ele nos fala. 

Neste conto, superficialmente, sabemos de uma ponte que se encontra encravada 

na terra. Realcemos: uma ponte normalmente não está encravada em “argila 

esfarelejante”, mas sim em terra sólida. Temos aqui a afirmação da fragilidade da 

existência daquilo que é o ser da ponte: estar firmemente erigida para segurar aqueles 

que porventura queiram passar por através dela por sobre o abismo e chegar allá, ao 

outro lado, empreendendo o movimento do da para o fort. 

O estar “duro e frio” também confirma esta fragilidade e impassibilidade da 

existência dessa ponte-linguagem. 

 



1.5 GEOFAGIA E LOGOCENTRISMO 

O ato de se prender na terra com a boca — de certa forma uma geofagia10 — 

remete a um dos primeiros instintos do ser humano: o de se alimentar. E de falar: 

como falar de boca cheia? Como usar do logos nessa situação insólita? 

Prender-se com a boca à terra — a essa grande Mãe — indica a íntima união da 

ponte com a terra, ao seio materno. Mas essa união é precária. Lembremos: a ponte 

está encravada na argila, não na rocha. Prender-se com a boca expressa também a 

necessidade de manter-se o mais próximo possível da mãe. Podemos também aqui 

divisar o medo de ser solto pela mãe-terra: prender-se com as mãos e os pés não basta. 

É necessário, além disso, prender-se com a boca. 

Ademais, a língua e a nação (pátria) são nossas mães, no que a simbologia de se 

prender à Mãe-Terra remete a esse conteúdo de que falávamos antes da necessidade 

premente de uma Pátria, dada a problemática posição do sujeito que fala, seja em 

relação a uma Pátria, seja com respeito à escolha de uma língua em que se expressar. 

Como acreditar numa escrita que não pode expressar a fala de um sujeito que não se 

identifica com nenhuma das línguas? Em Kafka mundo, escrita e fala parecem não 

corresponder, dada a conjunção hieroglífica de sua linguagem. 

                                            

10 Pereira (PEREIRA, Ruy dos Santos. O terrível holocausto. Suplemento Cultural do Diário Oficial, ano 
IX, nov. 1995, p. 3) fala que os escravos constantemente comiam terra. Explicação provável para 
tal fenômeno seria a forte pressão física e psicológica pelo qual eles passavam, a falta de sais 
minerais na alimentação e uma forma de suicídio (talvez uma forma de suicídio como retorno à 
Mãe-Terra, endeusada por muitas nações africanas). 



No segundo parágrafo do conto, ao se afirmar a indeterminação de tempo, 

afirma-se também a confusão típica do sonho ou da lembrança de um fato distante no 

tempo. Um fato temporalmente recalcado, sincrônico e diacrônico a um só, presente e 

ausente a uma só vez: recalque temporal. No espaço intermediário/intersticial coexistem 

temporalidades diversas, tantas quanto forem as culturas em processo de junção ou 

disjunção. — Mais tarde teremos oportunidade de verificar mais proximamente 

equações para a solução desse problema das assimilações e repulsões das culturas. 

Ao animar uma “coisa” — um ente inanimado —, Kafka utiliza uma técnica 

típica da fábula para ilustrar o local do sujeito intermediário, preso pelas/nas duas 

bordas do abismo. A expressão “certa vez”11 é indicadora da fabulação e também 

remete ao tempo mitológico, primordial, no sentido da gênese do sujeito. Estaria em 

busca de um tempo anterior livre de conflitos? Talvez o tempo seja secundário: a 

“presença” importante, o significante em questão é “o passo de um homem” se 

dirigindo em direção à ponte-linguagem exigindo guarida. A direção desse passo é o 

que atormenta: “Em minha direção, em minha direção”, o que vemos repetido no 

texto duas vezes, ampliando este sentido de medo e de iminência de perda. Mas por 

que então a indicação da “insegurança” do passo do homem? Por que esse passo tinha 

um “equilíbrio imperceptível”? Façamos o que tem que ser feito: há algo que pode 

servir de ponte, mas nem por isso nosso andar em sua direção será mais seguro! A 

linguagem pode ser a ponte — a ponte está disposta a não deixar cair aquele que nela 

                                            

11 Em alemão a palavra einmal (literalmente “uma vez”, “certa vez”) também é utilizada no início dos 
contos de fadas e das fábulas (“era uma vez”). 



confia. Mas nem por isso será menos precária. Um imperativo não será o suficiente: 

“— Estica-te, ponte, coloca-te a postos, [...] segura aqueles que confiam em ti.”). 

Um imperativo é uma segurança: indica um caminho a seguir, fecha 

possibilidades e abre uma só. Mas como poderia a mim mesmo ordenar a segurança? 

Ouve-se o eco da universalidade, mas não se pode mais nela confiar. Precisa-se de 

mais segurança: aquele que quer empreender a passagem precisa de um algo a mais. O 

passo é vacilante, o imperativo procura saná-la, mas isso não basta. O homem que vai 

em direção à ponte precisa de algo mais: carece da ajuda de uma bengala — 

subterfúgio para a falta da segurança. A presença da bengala é dado de relevância, pois 

que com ela o homem testa a ponte para ver a sua solidez. Por outro lado, também 

podemos ver a bengala como sinônimo da ordem e do poder de uma tradição 

logocentrada. Em um mundo organizado segundo certos princípios, a bengala-cetro-símbolo-

da-ordem-e-do-poder é o meio do qual o homem se serve para alinhar as abas do casaco da 

ponte, para verificar a sua solidez. Colocando a bengala no “cabelo” da ponte, o 

homem mostra seu afeto com a ponte. E a oração “provavelmente olhando 

selvagemente em torno”, intercalada no meio da que fala do afeto, é significativa de 

quão falsa e precária é a confiança do homem na ponte-linguagem. 

 



1.6 O DIZER E A REVOLTA DA LINGUAGEM 

No momento em que o homem pula no meio do corpo da ponte dá-se o ápice: 

no momento em que o homem encontra-se completamente à mercê da ponte, a 

oportunidade parece perfeita para a destruição do homem. A cumplicidade entre o ser 

e a linguagem é destruída. A destruição da relação de confiança causa a sensação de 

perda: impossibilidade de dizer, pois que se coloca a ilusão da presença daquilo que está 

ausente. E, principalmente, no caso do sujeito/escritor/Kafka a ilusão é maior ainda, 

já que a linguagem — tertium a princípio — está mais distante ainda de poder 

representar uma situação cultural intermediária: como ela poderá dar passagem ao ser, 

se o ser não possui uma situação claramente definida? Se o ser nem tem claro para si 

qual ponte utilizar? E isso vemos indicado pela oração “E eu me virei para vê-lo”. E a 

explicação que o texto nos dá, é que, no processo de “se virar”, de procurar uma 

explicação, se dá a transição para algo novo. 

A ponte quer se virar, num esforço sobrenatural para evitar esta aniquilação 

presente/ausente pela linguagem: revolta da linguagem contra o ser. O abismo sem a ponte 

pode ser o início de uma nova estrutura que não seria mais assemelhada com a de 

ponte atrelada aos limites do abismo. Esta nova estrutura poderia ser a liberdade de 

pedras que rolam ao sabor da forte correnteza, por exemplo. A tarefa, então, é erigir 

pontes e destruir pontes, num movimento incessante de construção, de(s)construção e 

reconstrução das vias sígnicas que possam levar o ser para as outras margens. 



Falemos um pouco do “método kafkiano” de narrar que consiste em deslocar 

para fixar. Esse processo implica em deslocar a aparência de normalidade do mundo 

para torná-lo louco e assim prosseguir narrando normalmente a realidade assim 

deslocada. Neste conto, o deslocamento se deu logo no início (“eu era uma ponte”) e 

permanece todo ele neste âmbito deslocado. Com esse efeito de estranhamento Kafka 

acaba por ser um realista que se esconde atrás das aparências que só disfarçam o real 

(tanto exterior quanto interior, entendemos). Dessa forma a narrativa se apresenta ao 

leitor de forma “estranha”: linguagem e sujeito são transmutados em estranhos, em 

estrangeiros em sua própria morada. 

 

1.7 UMA LITERATURA ESTRANHA 

O conceito de “estranho” vem a princípio de Freud, do livro Das Unheimliche12, 

de 1919, que estabelece algumas condições, às quais obedecem as obras genericamente 

chamadas de fantásticas. Uma destas é o conceito de “inquietação psicológica”13 

experimentado pelo leitor ao se deparar com uma obra desse tipo. 

                                            

12 Das Unheimliche, a princípio intraduzível, mas segundo Bellemin-Noël (BELLEMIN-NOËL, Jean. 
Psicanálise e literatura. São Paulo: Cultrix, 1983, p. 62-3) habitualmente entendido como A Inquietante 
Estranheza “seria tudo aquilo que deveria permanecer oculto mas que se manifesta” ou ainda 
“aquilo que nos surpreende, quando poderíamos sem dificuldade descobrir que é bem conhecido; 
aquilo que nos vem de fora e que fazia parte do dentro; em suma, um recalque que retorna de 
maneira súbita, tanto na vida cotidiana como na cena da arte”. 

13 Cf. TODOROV, Tzvetan. Introduction à la littérature fantastique. Paris: Editions du Seuil, 1970. [Trad. 
bras.: Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 1975]. 



A literatura de Kafka comumente é definida como expressionista, entendendo-se 

o expressionismo como um movimento que  

[...] in extreme reaction against realism or naturalism, presents a world violently distorted 
under the pressure of intense personal moods, ideas, and emotions: image and language 
thus express feeling and imagination rather than represent external reality14. 
 

Segundo tudo o que vimos de observar, entendemos que os textos de Kafka são 

mais do que isso. Entender o texto A ponte como um mero exercício imaginativo é 

perder de vista toda a riqueza de signos que gravitam em torno do texto e que 

precisam ser libertados e reconstruídos para que o mundo do qual eles falam possa 

nos dizer algo. 

Se Kafka, no texto acima, no que transforma o próprio indivíduo em ponte ou a 

própria linguagem em ponte — confundindo âmbitos que comumente mantemos 

separados (e eis aí o trace expressionista) —, afirma a primazia do ser que, imbuído de 

sua capacidade de linguagem, pretensamente teria condições de empreender a travessia. 

Mas a visão de Kafka é pessimista, porque a própria linguagem já é por empréstimo. 

Como usar de uma linguagem estranha, sim, alheia como ponte para dar passagem ao ser? Como 

dizer o mesmo através da linguagem do outro? Eis as questões que sempre nos serão 

apresentadas de forma renovada e inesperada nas páginas que se seguem. 

                                            

14 BALDICK, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. New York/Oxford: Oxford Univer-
sity Press, 1990, p. 78. 



Para evitar as ciladas dos essencialismos — e principalmente o essencialismo da 

metafísica da identidade — devemos prosseguir com cautela e identificar o que mais 

estaria em jogo, pois, como bem nos lembra Holanda: 

O discurso é o lugar privilegiado de fabricação e de encontro com o outro. 
Lugar de experiência de limites. Aqui se beira abismos: da compreensão ou da 
recusa, quando o outro, em sua diferença intrínseca, sua radicalidade, 
conseqüentemente, não cabe em nossos limites mentais. Resultando daí, a 
rejeição, a não-acolhida15. 
 

Além disso, como já dizia sabiamente o vulgo, o senso comum latino — e há 

quem defenda que a verdade justamente se localize no senso comum! — expresso na 

epígrafe desta seção, ao se tratar do abismo, deve-se estar preparado para lidar com 

outros abismos que presumivelmente poderão se abrir diante de nossos olhos 

incrédulos, pois que abismo puxa abismo... 

                                            

15 HOLANDA, Lourival. Loc. cit., p. 76, grifo nosso. 



2 ESTRANGEIRO EM TERRA ALHEIA OU ESTRANHO EM CASA 

 

Nel mezzo del cammin di nuostra vita 

mi ritrovai per una selva oscura, 

ché la diritta via era smarrita. 

(Dante Alighieri, do Canto I, de A Divina Comédia, Inferno). 

 

O teu ser é impronunciável 

e estou cercado de palavras, 

que procuram, a todo custo, 

passar à frente de teu nome. 

(Alberto da Cunha Melo, de Oração pelo poema). 

 

E agora José? 

(Carlos Drummond de Andrade, de José). 

 

2.1 PERSONA IDENTICA E FIGURA DRAMATIS 

Um dos conceitos clave para a teoria literária é o de personagem. A ação das 

personagens permite o afloramento dos mundos simbólicos e possíveis. Sem 
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personagem não há literatura, mas meramente descrição. Personagem, na história da 

literatura, pode ter vários sinônimos, de acordo com a época ou o lastro teórico, tais 

como, figura1, persona, dramatis personae2, ator, actante. Para o processo de constituir uma 

história, i. e., uma narrativa, os estruturalistas usavam o termo figurativização: trata-se de 

fazer funcionar um enunciado lógico do tipo “sujeito disjunto de objeto”, que é 

figurativizado no momento em que o objeto é investido semanticamente de forma a 

poder evocar pessoas, objetos ou cenários do mundo real. Figurativizar, então, 

significaria criar, através do texto, uma “ilusão referencial”, concretizando ações, que 

são sustentadas por agentes identificados e individualizados que se movimentam em 

um plano espacial e temporal particular3. 

Numa primeira mirada, a literatura das últimas duas décadas parece apontar para 

uma metafísica da identidade entre dramatis figurae e sujeitos históricos. Parece haver 

uma homologia entre o ficcional e o histórico. No entanto, o que parece estar em 

curso é algo bem mais amplo, uma plataforma bem mais complexa: 

Se estamos buscando uma “mundialização” da literatura, então talvez ela 
esteja em um ato crítico que tenta compreender o truque de mágica através 

                                            

1 Sobre figura, ver LIMA, Luiz Costa. Vida e mímesis. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1995, especialmente cap. 
1.6, p. 215-34. 

2 Sobre o conceito de dramatis personae — utilizado no âmbito da narratologia —, é interessante 
notar o uso de: GEERZ, Clifford. O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. Trad. 
de Vera Mello Joscelyne. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2001, p. 95, para designar um certo tipo de 
teatralidade observado pelo autor na sociedade de Bali dos anos 50 do séc. XX. Nessa sociedade, a 
ênfase na definição do papel social do sujeito não recai sobre as suas especificidades individuais, 
mas sobre o “[...] papel que ele desempenha no cortejo permanente, e, na visão dos balineses, 
imutável, que é a vida balinesa. São as dramatis personae, não os atores, que persistem; na verdade 
são as dramatis personae, e não os atores que realmente existem no sentido exato da palavra”. 

3 Cf. REIS, Carlos; LOPES, Ana Cristina M. Dicionário de teoria da narrativa. São Paulo: Ática, 1988, p. 
159, passim. 
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do qual a literatura conspira com a especificidade histórica, usando a 
incerteza mediúnica, o distanciamento estético, ou os signos obscuros do 
mundo do espírito, o sublime e o subliminar. Como criaturas literárias e 
animais políticos, devemos nos preocupar com a compreensão da ação 
humana e do mundo social como um momento em que algo está fora de 
controle, mas não fora da possibilidade de organização. Este ato de escrever o 
mundo, de tomar a medida de sua habitação, é captado magicamente na 
descrição que Morrison faz de sua casa de ficção — a arte como “a presença 
totalmente apreendida de uma assombração”4. 
 

Buscamos então figuras (figurae) que funcionem como assombrações, como 

sombras (umbrae) de alguma verdade meio que perdida. Se a verdade está na palavra, 

significa crer na franqueza da palavra; ou ainda, significa crer na verdade enquanto 

não-ocultação, e tal como Zeus disse para sua companheira Hera, implica em 

expressar: — No me engañes5. 

 

2.2 UMA LITERATURA TRANSITIVA E INTERVALAR 

Uma literatura com pretensões “mundializadas” busca seus signos obscuros ali 

onde os mundos simbólicos podem dizer mais sobre aquilo que estaria fora de 

controle. — Se a carruagem da história está desembestadamente fora de controle, a 

literatura representa uma possibilidade de conspirar outra disposição. No 

desvelamento daquele “truque de mágica”, através do qual a figurativização literária 

                                            

4 BHABHA. Homi K. O local da cultura. Trad. de Myriam Ávila. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001, p. 
34. Grifo do autor. 

5 Cf. GADAMER, Hans-Georg. Acerca de la verdad de la palabra. In: Idem. Arte y verdad de la palabra. 
Trad. de José Francisco Zúñiga García. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós, 1998, p. 15-48, 
aqui p. 17. 
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conspira contra o evento histórico, se nos dá o ato crítico, como nos dizia Bhabha na 

citação acima 

Uma tal literatura procura, pois, o momento e o local em que algo está fora de 

controle. Será dessa forma que alguns temas são mais recorrentes que outros. Se a 

mobilidade em suas várias formas é uma dessas umbras que rondam nosso mundo 

contemporâneo, a literatura — enquanto expressão da vontade humana de dizer, de 

escrever o mundo — se propõe a esse ato criativo, presentificador e crítico a um só, 

mesmo que a apreensão dessas sombras não seja sempre total. 

Desta feita, a transitividade dos sujeitos históricos nas diásporas, nas migrações e 

nas disseminações contemporâneas é tema recorrente. Moto — mobilidade, movimento 

—, ademais, é a pista inicial para encontrar os limens fronteiriços de nosso mundo 

multidemarcado. No mundo contemporâneo o movimento — fluxo de pessoas, 

economia global flexivelmente interconexa, capitais flutuantes, relativização do 

movimento físico por conta das redes de informações — afeta de forma diversa 

indivíduos e grupos humanos nos distintos locais. Esse processo gera 

imprevisibilidade, sendo possível ser traçado um paralelo entre certa “indecisão dos 

tropoi poéticos e discursos retóricos” — que mais precisamente poderia ser 

caracterizada como “the disruptive, transgressive, and transformative ambiguity of meaning 

captured by signs”6 — e as ambivalências da nova ordem mundial. 

                                            

6 WALTER, Roland. Narrative Identities: (Inter)Cultural In-Betweenness in the Americas. 
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No que a análise dessa literatura dita intervalar é encarada como refração de 

sistemas de crenças de uma ou várias culturas, ela epistemologicamente também 

coloca no nosso horizonte de possibilidades a tradução dessa cultura ou dessas 

culturas para a agência humana. E isso apesar e a despeito de qualquer identificação 

entre âmbitos que deveriam ficar separados. Gera-se assim, entendemos, o ato crítico. 

 

2.3 JOSÉ — O “ALÓTRIO” EM CASA 

Dentro da literatura brasileira a personagem tipo exemplarmente situada em 

frente ao abismo se personifica sob o nome de José. José é a persona que anda em 

círculos numa grande cidade latino-americana7, que tropeça nas pedras que se lhe 

apresentam no meio de sua via. José — o homo brasilis erraticus8 — é a figura arquetípica 

que perpassa as diferentes literaturas brasileiras9, seus diferentes gêneros e afiliações. 

                                                                                                                                        

Bern/Berlin/Bruxelles/Frankfurt/New York/Oxford/Wien: Peter Lang, 2003, p. 16. 
7 Em BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Zero. 12. ed. São Paulo: Global, 1993. — A saga da personagem 

José do romance Zero — que se passa “Num país da América Latíndia, amanhã” — teve percurso 
inusitado. A obra foi publicada primeiramente em italiano, em 1974, e só depois em português 
(1975). Em 1976 foi proibida pela censura e só liberada em 1979. Em 1992 foi levada ao palco 
como espetáculo de dança pelo coreógrafo Johan Kresnick, em adaptação feita por Henry Thorau, 
da Universidade Livre de Berlim, com o grupo Balé da Cidade. O espetáculo recebeu o nome de 
(ZERO)2. 

8 Ou o homo migrans, como o definiu HOLANDA, Lourival. Milton Hatoun e Raduan Nassar: o exílio 
interior. In JOACHIM, Sébastien; MONTANDON, Allain. (Org.). Migração & hospitalidade. Anais [do] 
Seminário Internacional Mitos e Migração, Recife, 17 e 18 de jun. 2002 [e do] Seminário 
Internacional Estudos das Interações Sociais, Recife, 18 a 22 de nov. 2002. Recife, 2003, p. 73-81. 

9 Note-se que entendemos a “literatura brasileira” como formada por um conjunto mais ou menos 
artificial de literaturas locais — estaduais, regionais ou étnicas. 
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José, aquele que anda num mundo que por vezes parece não mais lhe pertencer, que se 

lhe apresenta como alheio. 

Mas não é só na dita “alta literatura”, canônica, que José se faz presente. Vejamos 

como o “poeta popular” situa a personagem na canção José10: 

Não fique de boca averta, Zé 
Em cidade que for chegando 
Zé... 
Tem que tomar cuidado, Zé! 
Tem casa amarela 
Tem casa vermelha 
Tem casa com fome 
Tem casa na ceia 
Tem casa com florzinha na janela 
Tem cabra que eu não sei 
Que malvadeza é aquela 
Na rua do marmeleiro 
Na frente da casa do coveiro  
Tão te esperando, Zé 
 
Zé...  
Tem que tomar cuidado, Zé! 
 
Tem arma de bala, 
Tem faca e serrote, 
Punhal, cravinote, 
Soldado sem farda, 
Resóve, espingada 
No meio da cidade 
Vão te deixar nu 
E nesse lundu 
Sem querer razão 
Até com a mão 
Vão querer dar em tu 
 
Zé... 
Tem que tomar cuidado, Zé! 
Entrou pela frente 
Saiu por detrás 
Puxou por um lado 
Mexeu e lá-vái 
José não tem medo 

                                            

10 MESTRE Ambrósio. (Siba) José. 1 CD. 
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Nem do satanás 
Não fique de boca aberta Zé 
Em cidade que for chegando 
Terra alheira, pisa no chão devagar 
 

O que se evidencia de imediato na leitura desse texto é a tematização do sujeito 

em trânsito para uma “terra alheia”. Ficar de “boca averta” (i. e., de boca aberta) é o 

abismar-se com o diferente que se descortina diante dos olhos daquele que chega em 

outra cidade, em uma nova topologia, plena de promessas e riscos11. A cidade — 

símbolo de modernidade para aqueles que vivem nos rincões interioranos — 

“aparentemente” aparece mais como risco do que como promessa. Na primeira 

estrofe, a quantidade de casas, cada uma com suas peculiaridades próprias, indica a 

exigência de signos novos, de novos paradigmas para dar conta dessa “nova” realidade 

desconhecida, representada pelos dados físicos (casa amarela, vermelha), pelos sócio-

econômicos (casa com fome, com ceia), pelos sócio-sentimentais (“casa com florzinha 

na janela”12). Novos paradigmas, novos parâmetros de enquadramento do real 

colocam a insegurança e o risco no horizonte das expectativas. Essa primeira estrofe 

vai num crescendo, enumerando os riscos, até chegar à “malvadeza” do cabra, que pode 

estar esperando o estrangeiro, o forasteiro José em qualquer esquina, mesmo em uma 

cidade pequena. 

                                            

11 Essa “sensação” de risco e promessa com o novo e o diferente que o indivíduo vivencia com a 
cidade, especialmente em relação ao processo da experiência da modernidade e da formação de 
públicos, calcado principalmente na sensação de falta de repertórios adequados de 
“enquadramento do real”, já foi descrito de forma sagaz por BERMAN, Marshal. Tudo que é sólido 
desmancha no ar. A aventura da modernidade. 14. reimpr. São Paulo: Cia das letras, 1997. — Note-
se, no entanto, que relativizamos aqui que o indivíduo esteja completamente desmunido, sem 
referência para essa experiência. 

12 Florzinha (“fulozinha”) pode ser tanto planta ornamental, quanto uma jovem à janela esperando o 
namorado... 
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Seria de se perguntar até que ponto vai esse “desejo de (re)conhecimento” — no 

sentido de Erkenntnis —, até que ponto esse desejo de outro lugar e de outra coisa do 

José coloca um espaço de intervenção em uma realidade culturalmente em mutação. 

Dessa forma se colocaria a hipótese de uma encenação da centralidade do sujeito-

personagem, i. e., da sua identidade, como construída justamente através da sua 

recriação, da recriação do seu eu, no mundo da viagem, da migração. É nesse sentido, 

pensamos, que anda a “atividade negadora”13 que a personagem adota em relação ao 

discurso tradicional do narrador. Devemos verificar isso melhor. 

 

2.4 “AUTORALIDADE”, INVENÇÃO CRIATIVA E ESPAÇOS DE ENCENAÇÃO 

INTERMEDIÁRIOS 

Quando caracterizamos o autor como “poeta popular”, na verdade fazemos uma 

inferência sobre o sentido do poema. Estamos assim lançando mão de um pré-juízo, de 

um pré-conceito (de um Vorbegriff)14. Sempre que nos deparamos com textos, nossa 

subjetividade busca, a partir de nossa experiência e de nossa visão de mundo, formular 

hipóteses sobre o sentido. Nossas leituras de mundo também se baseiam nesse 

                                            

13 Conceito utilizado por Frantz Fanon, que vê o desejo de reconhecimento da presença cultural 
como uma “atividade negadora”, através do que se daria uma ruptura da barreira de um tempo 
enquanto “presente culturalmente conluiado” — este conceito é o equivalente de Bhabha a essa 
atividade negadora de Fanon (cf. BHABHA, H. K. Op. cit.). 

14 Conceito proposto por Heidegger e empregado por Gadamer dentro do contexto de sua 
teorização sobre o “círculo hermenêutico” (v. GADAMER, Hans-Georg. Vom Zirkel des 
Verstehens. In: NESKE, Günther. (Hrsg.). Martin Heidegger zum siebzigsten Geburtstag. Festschrift. 
Pfullingen: Verlag Günther Neske, 1959, p. 24-34). 
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princípio. Dessa forma, no momento em que classificamos o autor como “poeta 

popular”, na verdade estamos transformando o pré-juízo, o pré-conceito 

hermenêutico em preconceito (em um Vorurteil), em um juízo de valor acerca de algo 

sobre o que não se tem dados, informações ou conhecimento o suficiente. O receptor 

brasileiro de forma geral — consideremos a existência de um receptor médio — irá 

identificar essa canção como sendo filiada a um regionalismo oriundo do interior do 

Nordeste, provavelmente do chamado sertão. Mas o que dizer se o autor do texto é um 

acadêmico? Se o seu modo de grafar as palavras é desviante do padrão, não o é, nesse 

caso, por ignorância da norma padrão. Além disso, trata-se de um autor graduado em 

música. O texto ao som da rabeca — desse instrumento tradicional que o autor achou 

por bem aprender a tocar — possibilita um horizonte de expectativa hermenêutico 

que pode mais ainda confirmar a vinculação do texto/poema/canção a uma 

determinada tradição regional15. 

Coloca-se a hipótese de uma criação a partir de uma mitologia particular, 

justamente quando o autor se aproveita desses espaços vazios proporcionados pelos pré-

conceitos. Para a explicação de uma condição contemporânea, o trabalho criativo 

lança mão de condutas ético-morais tradicionais (überliefert)16. Condutas, tais como a 

desconfiança que o homem tradicional e interiorano tem em relação ao “de fora”, ao 

estrangeiro, bem como ao citadino, ao sujeito urbano — como expresso nesses versos: 

“No meio da cidade / Vão te deixar nu” —, ou ainda a importância que um mundo 
                                            

15 Com relação à musicalidade, coloca-se aqui o limite do texto impresso, que também pode ser 
expandido de forma geral para o artefato livro. 

16 Cf. GADAMER, H.-G. Vom Zirkel des Verstehens. Loc. cit. 
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totalmente conhecido e explicado — mitologicamente ou não — exerceu sobre o 

imaginário interiorano. Mitologiza-se um mundo em que se demarca as ruas pelo 

nome do ofício lá estabelecido (“Na rua do marmeleiro / Em frente da casa do 

coveiro”). Na verdade, essas condutas, a partir do texto, podemos ver, elas não se 

sustentam. São, portanto, mitos —, já que o próprio José arcaico, consegue, sim, ir 

para a terra alheia. Ao menos, ele não tem medo. 

Para a explicação de uma condição contemporânea do eu no mundo da viagem, 

o trabalho criativo lança mão de condutas ético-morais da tradição, no sentido de 

transmitidas pelas gerações anteriores, seja de que forma for — no nosso caso 

oralmente. Nesse sentido, a “autoralidade” — o discurso do autor — está fazendo 

uma formulação histórica, de cunho altamente utópico, porque reconstrói um passado, 

sugerindo assim uma determinada vinculação. Trata-se de perspicaz artimanha. O 

“autor-narrador” fala como que a partir de uma tradição, advertindo José. 

 

2.5 CRUZAMENTOS DE FRONTEIRAS E ESTRATÉGIAS POLÍTICO-DISCURSIVAS 

Não devemos esquecer que, para a teoria cultural contemporânea17, de forma 

geral, as estratégias identitárias e diferenciadoras estão intimamente atreladas a 

sistemas de significação, portanto, intimamente ligadas a sistemas de representação. 

                                            

17 É de se notar que a teoria cultural contemporânea — sinônimo de teoria mesmo — é deveras 
íntima da teoria literária. 



 

47

Além disso, segundo a teoria cultural contemporânea, o cruzamento de fronteiras 

pode ser literal ou metafórico. Pode tanto se tratar de um movimento migratório 

voluntário ou forçado, quanto uma movimentação entre territórios simbólicos — tal 

qual o faz o autor do nosso poema/canção (ou narrativa em versos, caso se queira). 

Embora menos traumática que a diáspora ou a migração forçada, a viagem 
obriga quem viaja a sentir-se “estrangeiro”, posicionando-o, ainda que 
temporariamente, como o “outro”. A viagem proporciona a experiência do 
“não sentir-se em casa” [...]. [...] mais do que a partida ou a chegada, é cruzar 
a fronteira, é estar ou permanecer na fronteira, que é o acontecimento 
crítico18. 
 

Caso se leia o texto como sendo uma reivindicação de cunho político, típica de 

grupos sociais, forças locais ou regionais (ou mesmo de povos) subordinados, no 

sentido “[...] de afirmar suas tradições culturais nativas e recuperar suas histórias 

reprimidas”19, haveria um risco muito grande de promover uma fixidez ou mesmo um 

fetichismo da identidade no interior de uma calcificação. Isso seria uma plataforma no 

rumo de uma radicalização que recomendaria que essas culturas lançassem 

fundamento meramente em suas “raízes”, no seu romanceiro celebrativo do passado 

ou, o que seria pior ainda, na homogeneização do presente histórico, da história do 

presente. Entendemos que esse risco é justamente quebrado quando José desafia a 

tradição — ou é levado a desafiá-la pelas suas circunstâncias históricas. 

                                            

18 SILVA, Tomaz Tadeu da. A produção social da identidade e da diferença. In HALL, Stuart; SILVA, 
Tomaz Tadeu da; WOODWARD, Kathryn. Identidade e diferença: a perspectiva do Estudos Culturais. Org. 
de Tomaz Tadeu da Silva. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 73-102, aqui p. 88-9. 

19 BHABHA, H. K. Op. cit., p. 29, na esteira de Frantz Fanon. 
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A atividade negadora é, de fato, a intervenção do “além” que estabelece uma 
fronteira: uma ponte onde o “fazer-se presente” começa porque capta algo 
do espírito de distanciamento que acompanha a re-locação do lar e do 
mundo — o estranhamento [unhomeliness] — que é a condição das iniciações 
extraterritoriais e interculturais. Estar estranho ao lar [unhomed] não é estar 
sem-casa [homeless]; de modo análogo, não se pode classificar o “estranho” 
[unhomely] de forma simplista dentro da divisão familiar da vida em esferas 
privada e pública20. 
 

José, mesmo estando fora de casa, não está sem casa. Isso vemos na última 

estrofe. Os versos confusos indicam a movimentação de quem está unhomed, mas não a 

tal ponto de estar completamente subjugado como homeless. O que lhe proporciona a 

possibilidade de superar seu medo, de construir a sua ponte rumo ao estado de auto-

presentificação é o estado de estranhamento. Este é o rito de passagem, a condição 

iniciática. 

 

2.6 DE ESTRANGEIROS E PSEUDO-ESTRANGEIROS 

A questão do estrangeiro na literatura, para quem se interessar por questões 

primeiras, pode ser verificada nos textos inaugurais da literatura ocidental. Na Odisséia, 

ficamos sabendo que na cultura grega mítica recebia-se muito bem o estrangeiro. Isso 

ocorria pelo fato de que os gregos criam que o estrangeiro, o sujeito desconhecido, 

poderia ser a corporificação de uma entidade divina. Nesse sentido, ao dar um 

tratamento diferenciado e receptivo ao estrangeiro, procurava-se evitar o risco de 

                                            

20 Idem, p. 29-30. 
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cometer um desrespeito a alguma divindade que acaso estivesse a trazer um presságio, 

um augúrio, uma mensagem, enfim, aos mortais. Nós hoje nos emocionamos frente a 

essa forma generosa de considerar o estrangeiro à altura de uma deidade. 

Não esqueçamos, contudo, que isso se passa no tempo mítico. Também não 

devemos perder de vista, principalmente, de que o estrangeiro de que se fala na 

Odisséia é o estrangeiro grego provindo de outra polis, de outra cidade. Nesse caso não 

se pode considerá-lo um estrangeiro de verdade. Trata-se antes de um desconhecido à 

população de determinada polis, ou seja, de um pseudo-estrangeiro. — Tal como no texto 

José, acima. 

 

2.7 OUTRIDADE, HETEROGENEIDADE E ALOGENIA 

A língua grega, ademais, possui uma série de termos qualificativos para 

estrangeiro, a saber: állos, o outro de qualidade diferente, em oposição a héteros, o outro 

da mesma qualidade; allogénes, estrangeiro, allótrios, alheio, estranho, estrangeiro; allófilos, 

estrangeiro, bárbaro21. 

                                            

21 αλλοσ, η, ον = outro de qualidade diferente; ετεροσ = outro da mesma qualidade; 
αλλογενησ, εσ = estrangeiro; αλλοτριοσ, α, ον = alheio, estranho, 
estrangeiro; αλλοϕφυλοσ, ον = estrangeiro, gentio. 
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Se pensarmos, p. ex., no uso que um Cornejo Polar22 faz do termo 

“heterogêneo”, ao defender que a heterogeneidade seria uma das características 

principais da cultura e da literatura latino-americanas, deveríamos sugerir o uso de 

termos como alogêneo, alogênico ou alogenético — como se queira —, já que a experiência 

da nossa “outridade” nos impele a ver o outro como sendo de qualidade diferente, em 

oposição ao outro da mesma qualidade. — Essa perspectiva já temos sugerida desde 

Paz, quando este sugere a outridade como sendo basicamente a percepção do distinto, 

porque “condicionada” por temporalidades distintas em contato entre si em diferentes 

graus. Em outras palavras, essa percepção se dá porque os sujeitos vivem 

temporalidades distintas em suas próprias culturas, dependendo do grau de sua alogenia 

ou heterogeneidade. 

No entanto, esse outro da mesma qualidade é o que se infiltra no discurso 

filosófico e vai alimentar o discurso metafísico — e isso a despeito da origem da 

filosofia se ter dado num ambiente fortemente caracterizado pela heterogeneidade, nas 

colônias gregas do mar Jônico, no Mediterrâneo oriental, principalmente em Mileto e 

Éfeso. Lembremos que essas colônias eram bastante tolerantes em relação à 

convivência com outras culturas, culturas como a dos povos da Mesopotâmia, da 

Pérsia, sim, talvez até da China e da Índia23. O que motivava a convivência dessas 

                                            

22 CORNEJO POLAR, Antonio. O começo da heterogeneidade nas literaturas andinas: voz e letra no 
“diálogo” de Cajamarca. In Idem. O condor voa: literatura e cultura latino-americana. Organização: Mario 
J. Valdés. Trad. de Ilka Valle de Carvalho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000, p. 219-285. 

23 MARCONDES, Danilo. Iniciação à história da filosofia; dos pré-socráticos a Wittgenstein. 5. ed. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 2000, p. 22. — Marcondes também nos chama a atenção para o fato de que as 
“colônias” gregas do séc. V a. C., tanto as “[...] do mar Jônico quanto [as] do sul da Itália não eram 
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culturas todas era o interesse comum no comércio. As caravanas traziam os produtos 

até essas cidades e os gregos, por sua vez, as transportavam pelo Mediterrâneo, 

entrando em contato com mais culturas ainda. A tolerância grega nesse sentido é afim, 

em certa medida, com o mito do estrangeiro da Odisséia. Essa tolerância teve que achar 

uma solução de diferenciação entre o sujeito grego de outra cidade independente do 

sujeito não-grego. E essa diferenciação mantém seu substrato na filosofia, de várias 

formas, como ainda teremos oportunidade de ver24. 

 

2.8 BÁRBAROS QUE NÃO AGEM COMO TAL 

Santiago nos traz a força simbólica do episódio o rei Pyrro abismado frente ao 

inimigo estrangeiro — agora realmente não-grego. Pyrro, perplexo, verifica que o 

estrangeiro também tem condições de organizar e produzir cultura e técnica, algo que 

somente poderia ser possível ao grego. Assim ao menos o presumia o venerando rei. 

Neste episódio, a cultura e técnica em questão são as da guerra. 

Quando o rei Pirro entrou na Itália, após ter examinado a formação do 
exército que os Romanos lhe mandavam ao encontro, disse: “Não sei que 
bárbaros são esses (pois os gregos assim denominavam todas as nações 

                                                                                                                                        

colônias no sentido do colonialismo moderno, que se dá com a colonização da América e da 
África pelos países europeus do séc. XVI em diante. Eram, na verdade, cidades fundadas por 
navegadores oriundos das cidades gregas, porém com autonomia política e econômica em relação 
às cidades de onde se originaram seus fundadores” (p. 278). 

24 Na seção 3. 
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estrangeiras), mas a disposição deste exército que vejo não é, de modo 
algum, bárbara”25. 
 

A explicação de Montaigne entre parênteses é elucidativa, pois afirma essa 

qualidade do “outro de outra qualidade”, do alófilos. A perplexidade do rei Pirro vem 

do fato “[...] de uma descoberta extraordinária: os bárbaros não se comportam como 

tal”26. A história mostrou, neste caso, que a presunção custou cara ao etnocentrismo 

grego: custou-lhe a derrota. 

Mas antes de jogar a pedra no etnocentrismo grego, não devemos olvidar que o 

contato do homem grego com as outras culturas mediterrâneas e asiáticas, na região de 

Mileto, é que propiciou o surgimento do que chamamos de filosofia, daquilo que em 

parte somos e não podemos deixar de ser. Localizar o etnocentrismo no princípio do 

tempo parece uma forma bastante perspicaz de camuflar as suas formas 

contemporâneas ou as de outras épocas. 

Mas essa referência de Silviano Santiago à história grega, filtrada através do 

discurso de Montaigne, teve o propósito de servir de mote para posicionar-se no 

centro do contexto das discussões acerca do lugar que o discurso literário latino-

americano ocupa no confronto com o europeu: 

[...] a metáfora em Montaigne guarda em essência a marca do conflito eterno 
entre o civilizado e o bárbaro, entre o colonialista e o colonizado, entre 

                                            

25 MONTAIGNE, Ensaios, cap XXI, apud SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-
americano. In: Idem. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 11-28. 

26 SANTIAGO, S. Loc. cit. 
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Grécia e Roma, entre Roma e suas províncias, entre a Europa e o Novo 
Mundo, etc27. 
 

 

2.9 COMUNITARISMOS OU SECTARISMOS? 

Nesse sentido, de acordo com a época, o discurso legitimador (metafísico) de 

juízos de valor sobre determinada cultura ou grupo cultural pode ter configuração 

distinta, mas o cerne parece estar num certo “processo de inversão de valores” que 

ocorre no contato entre civilizações ou grupos culturais reciprocamente ignorantes e 

estranhos uns aos outros. 

Caso se queira afirmar a primazia de cada cultura sobre a outra, então estaremos 

voltando à lei do mais forte. Nesse caso, o cumunitarismo, em suas versões 

pragmáticas, parece ser mais do que um convite tentador, podendo rapidamente 

descambar para sectarismo e fundamentalismo. Entre os gregos e latinos havia uma 

“questão étnica”, questão do tipo que também vai se manifestar contemporaneamente 

em conflitos como o dos Balcãs — basicamente fundado em questões étnicas 

justificadas em mitos arquetípicos, em construções através da retomada de certos 

discursos da tradição —, nos conflitos entre judeus e palestinos, entre os EUA e as 

culturas árabes, sem falar nas reivindicações “nacionalistas” de nossos povos indígenas 

em Roraima, no Mato Grosso, na Bahia ou em Pernambuco, ou ainda dos embates 

                                            

27 SANTIAGO, S. Op. cit., p. 12. 
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entre as diversas culturas urbanas... — Devemos perseguir isso de um ponto de vista 

mais propriamente filosófico na seção seguinte, até porque construir uma literatura 

mundializada requer que quebremos as barreiras de estranhamento recíprocas. 



3 AS METAFÍSICAS DA IDENTIDADE1 

 

A mudança, a mudança, 

eis o mais recente 

nome da pressa e da aflição. 

(Alberto da Cunha Melo, fragmento de Ponta Verde). 

 

Quando mudar é, simplesmente, 

ser no outro ser, sob a promessa 

de assustadora eternidade, 

(Alberto da Cunha Melo, fragmento de Yacala). 

 

3.1 UMA FÓRMULA BINÁRIA 

Limite e fronteira, identidade e diferença, mesmo e outro, igual e diferente, 

conhecido e desconhecido, eu e tu, conterrâneo e estrangeiro: muitas dessas 

                                            

1 Uma versão preliminar do presente capítulo foi publicada em: SEIDEL, Roberto H. Qual o 
“discurso do método” dos “novos” estudos literários? In: JOACHIM, Sébastien. (Org.). Migração & 
hospitalidade. Anais [do] Seminário Internacional: Mitos e Migração, Recife, 17 e 18 de junho de 
2002, [e do] Seminário Internacional: Estudos das Interações Sociais, Recife, 18 a 22 de novembro 
de 2002. Recife, 2003, p. 357-66. — Outra versão mais elaborada foi proferida em 10 de abril de 
2003 como palestra no I Fórum de Debates Transdisciplinares: Desenvolvimento Sustentável e 
Culturas Locais, na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. 



 

55

dicotomias — que muito nos lembram do modus operandi da “obsessão estruturalista”2 

— poderiam ser ainda enumeradas como caput para o “tema” que de uns anos para cá 

entrou na pauta das discussões políticas e culturais, perpassando desde as diversas 

séries acadêmicas até as discussões mais descompromissadas do sensus communis. Dessas 

oposições binárias exsurge, a nosso ver, o eidos capital da cultura ocidental, v. g., um 

dos primados “essenciais” da filosofia ocidental: notadamente a fórmula A = A, que 

pretende sumarizar o princípio da identidade e dá, por extensão, origem à diferença. 

Assim colocado, contextualizamos aqui a problemática dentro de uma 

perspectiva tradicionalmente chamada de filosófica, sem, contudo, deixarmos de 

ampliar a discussão, concomitantemente, para incluir o presente teórico — as 

perspectivas outras que não podem ser menosprezadas — sob risco de se operar com 

categorias envelhecidas e inoperantes —, rumo àquilo que tem recebido vários nomes, 

a saber: “ciências nômadas”, “transdisciplinaridade”, etc. Trata-se, dessa forma, de 

verificar em que medida a diferença é originada pela identidade e, mais, de olhar 

retrospectivamente para o contexto dentro do qual a identidade enquanto conceito 

emerge, notadamente: do âmago da metafísica ocidental, esta, por sua vez, 

determinada em sua constituição pela diferença. 

                                            

2 “Há um risco sempre essencial, fundamental, inefável em toda literatura: o do esoterismo 
estrutural”, segundo FOUCAULT, Michel. Linguagem e literatura. Anexo. In: MACHADO, Roberto. 
Foucault, a filosofia e a literatura. Trad. de Roberto Machado e Jean-Robert Weisshaupt. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 2000, p. 137-174, aqui p. 163. Tradução da transcrição do texto de conferência 
proferida em 18 e 19 de março de 1964 em Bruxelas. 
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O que é isto — a identidade? Se uma “[...] resposta consiste em darmos [um] 

nome a uma coisa que não conhecemos exatamente”3, a pergunta assim como 

colocada, estaria além de uma mera definição da “identidade”. Precisaríamos ir mais 

allá e perguntar também pela significação do “que” e, principalmente, do sentido a ser 

dado ao “é”. Dentro da tradição filosófica ocidental-européia, a quididade (aquilo que o 

“que” significa) e o “é” (o tí grego) se determinam de forma distinta nas diversas 

épocas, segundo o escopo teórico a que servem. 

Já desde há muito tempo costuma-se caracterizar a pergunta pelo que algo é, 
como uma questão da essência. A questão da essência torna sempre então 
viva quando aquilo por cuja essência se interroga, se obscurece e confunde, 
quando ao mesmo tempo a relação do homem para com o que é 
questionado se mostra vacilante e abalada4. 
 

Mas no que consiste, o que quer dizer a fórmula-princípio considerada a 

“suprema lei do pensamento” A = A? Antes ilustremos um pouco a nossa 

problemática com a força de exemplos. 

 

3.2 O “GRAU ZERO” DA LITERATURA LATINO-AMERICANA 

Quando Cortez aportou na costa do atual México, em 1519, os astecas fizeram 

uma operação de leitura do fato. O “invasor” estrangeiro, sob a forma de conceito, foi 

                                            

3 HEIDEGGER, Martin. Identidade e diferença. Trad. de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 
1978, p. 22. 

4 Idem, p. 24. 
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transformado em um outro idêntico. Dessa forma o conquistador espanhol Cortez 

pode ser identificado com o mesmo conhecido pelos astecas por Quetzalcoatl. Este 

deus que, segundo a escritura da tradição asteca, viria um dia do oriente, pode ser 

colocado em relação de igualdade com Cortez, gerando uma identificação positiva 

num primeiro instante. Um primeiro caso nas Américas, em que o texto da tradição 

gerou uma relação e uma leitura hermenêutica equivocada. Tal interpretação, como 

sabemos, teve final trágico. Melhor opção talvez tenham feito os tupinambás, que 

simplesmente degustaram o bispo Sardinha, mas igualmente sucumbiram. Com base 

nestes dois topoi, poderíamos, provisoriamente, responder a pergunta inicial (O que é 

isto — a identidade?), afirmando que ela poderá ter respostas teóricas várias, não só 

conforme ao todo teórico dentro do qual emerge, mas também conforme ao caso 

particular, principalmente quando se trata da identidade cultural: “hibridismo”, 

“antropofagia”, etc. 

Mas contemplemos um pouco mais detidamente o exemplo trazido por Cornejo 

Polar, por ele denominado “grau zero” da literatura latino-americana. Trata-se do 

diálogo de Cajamarca, travado entre o imperador inca Atahualpa e o padre espanhol 

Valverde, em 1532, no atual Peru. O final trágico deste diálogo de “incomunicação 

absoluta” marca o início simbólico do que Cornejo Polar chama de “‘grau zero’ da 
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relação entre uma cultura oral e outra escrita”5. Essa “cena primordial” torna-se assim 

“fato e símbolo da destruição não só de um império, mas da ordem de um mundo”6. 

No que esse episódio poderia nos ser de serventia aqui? Caso se observe de 

forma incauta, o entrevero nem teria uma relação direta com a literatura, à parte ter 

servido de referente para diversas crônicas de cunho antes mais histórico que 

propriamente literário. Então para que lançamos mão dele? Cornejo Polar nos 

apresenta duas razões que já seriam o suficiente para nós do lugar de onde falamos: o autor 

defende um “conceito ampliado de literatura”, que inclua 1) tanto o horizonte da 

recepção — a recepção do texto escrito provindo de uma outra cultura (no episódio 

em questão, a bíblia cristã, escrita não em espanhol, mas em latim), pelo povos 

autóctones —, 2) quanto contemple de forma séria a questão da oralidade — no 

âmbito da distinção entre a “voz” e a “letra”. Mas a razão principal 

                                            

5 POLAR, Antonio Cornejo. O começo da heterogeneidade nas literaturas andinas: voz e letra no 
“diálogo” de Cajamarca. In Idem. O condor voa: literatura e cultura latino-americana. Organização: Mario 
J. Valdés. Trad. de Ilka Valle de Carvalho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000, p. 219-285, aqui p. 
228 e 227, respectivamente. — Das várias versões dos cronistas (todos eles escrevendo a partir do 
ponto de vista do dominador) que Cornejo Polar nos traz, transcrevemos dois trechos de dois 
cronistas distintos: “[Atahualpa] perguntou ao Bispo como sabia ele ser verdade tudo o que havia 
dito, e por onde se lhe daria a entender. O Bispo disse que naquele livro estava escrito que era 
escritura de Deus. E Atahualpa lhe pediu o breviário ou Bíblia que tinha na mão: e assim que lho 
deu, abriu-o, passando as folhas uma após outra, e disse que aquele livro não lhe dizia nada a ele nem 
lhe falava palavra, e atirou-o ao chão” (ZÁRATE, Augustin de. Historia del descubrimiento y conquista del 
Perú, de 1555, apud POLAR, A. C. Op. cit., p. 229, grifo nosso). — “Só que tendo-lhe dito o padre 
Frei Vicente a Atahualpa que o que lhe ensinava o dizia aquele livro, e ele olhasse e folheasse para ouvi-
lo, e não lhe ouvisse palavra, desgostoso e enfadado por isso e por ver quão diferentes razões lhe 
propunham sobre o que ele havia esperado e concebido em seu entendimento dos mensageiros 
que pensava serem do ‘Hacedor’ e de ‘Viracocha’, arremessou o livro ao chão com desdém” 
(MURÚA, Martin de. Historia general del Perú y descendencia de los Incas, de 1590, apud POLAR, A. C. Op. 
cit., p. 229, grifos nossos). 

6 POLAR, Antonio Cornejo. O começo da heterogeneidade nas literaturas andinas: voz e letra no 
“diálogo” de Cajamarca. Loc. cit., p. 238 e 239, respectivamente. 
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[...] tem a ver com algo mais importante que continua marcando até hoje a 
textura mais profunda das nossas letras e de toda a vida social da América 
Latina: com o destino histórico de duas consciências que desde o seu 
primeiro encontro se repelem pela matéria lingüística em que se formalizam, 
o que pressagia a extensão de um campo de enfrentamentos muito mais 
profundos e dramáticos, mas também a complexidade de densos e confusos 
processos de imbricação transcultural7. 
 

Que “textura mais profunda” é essa de que nos fala o autor? Como se dá essa 

“repulsa lingüística” das duas consciências? Vejamos para onde o autor aponta para 

uma possível resposta: trata-se de entender o exemplo dialógico acima como 

emblemático para 

[...] uma pertinaz preocupação latino-americana: a da pertinência (ou não) da 
linguagem que se diz a si mesma, que bem se pode entender como uma 
variante da obsessão primária, relativa ao reconhecimento de uma 
identidade em cujas fibras mais íntimas sempre aparece, como força 
desestabilizante, mas não necessariamente negativa, a figura do outro8. 
 

Aqui aflora a questão da escrita, ou da escritura (ou mais propriamente: da leitura). 

Deslocando talvez a forma como colocada por Derrida9, não a “vontade de escrever”, 

mas antes a vontade de “ouvir” o que o texto está dizendo (a mera vontade de leitura), 

esta, sim, é que comparece. — Nos lembremos que no diálogo intercultural entre 

Valverde e Atahualpa, o texto em questão é o texto absoluto (a bíblia da tradição 

judaico-cristã) apenas para uma das partes, o texto de todos os textos, que por isso 

nem precisa ser lido, basta sabê-lo escrito, sendo enquanto escritura (e neste caso 

escritura que dispensa a leitura). 
                                            

7 Idem, p. 221. 
8 Idem, p. 222. 
9 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. de Maria Beatriz M. Nizza da Silva. 2. ed. São 

Paulo: Perspectiva, 1995, p. 27. 
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Compreendemos (ou ao menos: dever-se-ia fazer um esforço de compreensão!) 

qual não deve ter sido o espanto do imperador Atahualpa frente a tal sorte de 

escritura. 

 

3.3 APOLO OU DIONÍSIO? OU AMBOS? — MIMICRY NA ESCRITURA COLONIAL 

Nos ocorre, para citarmos um tema mais próximo de onde falamos: a Noite dos 

Tambores Silenciosos. Tradicionalmente, desde os tempos coloniais10, ocorre, na 

madrugada de segunda-feira para terça-feira, em pleno carnaval, o encontro das 

diversas nações de maracatus. Cada nação vem desfilando seus reis, rainhas — a corte 

toda —, ao som dos tambores característicos dos maracatus, pela rua até o pátio da 

Igreja do Terço, na parte antiga da cidade do Recife. Cada nação se aproxima do palco 

incorporando o seu mesmo e os seus dois ou três outros. O desfile se desenrola como 

escritura plena: discurso ambivalente, teatro, dança, mimicry11. A corte ao estilo colonial 

europeu tem neste momento uma função sintética: 

                                            

10 Se bem que aqui temos que relativizar, já que estamos tratando de eventos que se perdem no 
tempo, já que não há uma história ainda consensual acerca do momento exato desde que ocorrem 
esses encontros. Essa história ainda está sendo escrita por pesquisas recentes, tendo que ser 
levantada em arquivos e nas notícias dos jornais que de forma indireta referem os movimentos da 
cultura oral, enquanto que as versões oficiais sobre essa cultura muitas vezes têm que ser 
questionadas e reescritas com base nessas pesquisas. Acerca da história dos maracatus 
pernambucanos veja-se: FRANÇA LIMA, Ivaldo Marciano de. Maracatus-nação: ressignificando velhas 
histórias. Curso de História (Monografia de Conclusão de Curso). Universidade Federal de 
Pernambuco. Recife, 2003. 

11 BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. de Myriam Ávila et al. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2001, p. 
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a) encobrir a hierarquia social das diversas etnias africanas — elas próprias neste 

momento já sendo uma diferença em relação a si (e, por conseguinte, 

diferença gerando duplicidade12), já que as diversas nações reais tinham sido 

dispersadas quando do rapto pelo colonizador — mediante a simulação de 

uma corte ao estilo da metrópole colonial, mas não se restringindo a ela, pois 

há ainda outros ritos envolvidos e 

b) afirmar discursivamente uma nova hierarquia da nação particular, em oposição às 

outras ali presentes. 

Em a) pode-se achar nomes vários para o processo de imbricação entre o mesmo e 

o outro, processo em que o ato da escritura gera choques, num primeiro momento, 

entre significantes provenientes de diversos diálogos interculturais, dando a impressão, 

ao assistente desavisado (ao “cidadão do mundo” que acaso esteja ali naquele 

momento meramente contemplando uma manifestação do folclore regional), que há algo 

de deslocado naquele texto que está a se desenrolar frente aos seus olhos e que martela 

fundo nas entranhas pelo baque dos maracatus tambores. Nomes tais como: 

hibridismo, transculturalismo, antropofagia, etc. 

                                                                                                                                        

130. A mímica colonial é apresentada pelo autor como o “discurso ambivalente”, que promove um 
“acordo irônico”, que “para ser eficaz [...] deve produzir continuamente seu deslizamento, seu 
excesso, sua diferença”. 

12 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. de Maria Beatriz M. Nizza da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 1995, p. 146, a duplicidade como diferença no sentido heideggeriano. 
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Em b) temos que todo ano na mesma época a nação — nação aqui como 

significante da comunidade suburbana, subalterna, em parte favelada, 

preponderantemente de tez parda — pode mostrar à outra nação sua vizinha do que ela 

é capaz. Aqui a hierarquia das comunidades suburbanas — onde a presença do poder 

público está quase que completamente ausente — se apresenta e se desvela em seu 

potencial energético e criativo maximizado. 

Após essa entrada triunfal, parte do maracatu sobe no palco, parte permanece 

próxima ao palco. É o momento da loa. O líder, o puxador, o mestre-do-batuque desenreda 

o seu discurso. Na Noite dos Tambores Silenciosos do carnaval de 2002, a tônica foi dada 

ao fato de que o direito de estar ali, sob o peso da tradição de mais de dois séculos, se 

encontra ameaçada. Mas como ameaçada, justamente num momento em que a 

assistência não é só mais composta pelas diversas nações ali presentes, alcançando um 

público muito mais amplo? Num momento em que o maracatu adquire um status de 

legitimidade nunca antes nem imaginado? É que a rua em frente aos barracões de 

ensaios dos maracatus nos bairros serve de púlpito de prédica para as novas religiões 

cristãs que classificam o maracatu como manifestação do Demônio, denegrindo-o a 

uma condição inferior, devido a sua vinculação com o Xangô, com o Candomblé. O 

maracatu também é aberto ao outro de opção sexual distinta: a presença do 

homossexualismo e trans-sexualismo no maracatu tem uma história que remonta à 

própria mitologia do Xangô, do Candomblé, (o outro sempre negado dentro de nossa 

cultura). 
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Tradicionalmente, o próprio som dos tambores dos maracatus representava o 

texto que comunicava. A escritura se dava através de suportes que nos podem servir 

de equivalência à escritura literária, dado o seu caráter óbvio de misto de comunicação, 

celebração e deleite estético. E o fato dessa escritura ser reprimida a ferro e fogo pelas 

autoridades coloniais, imperiais e republicanas bem serve de índice de seu poder. O 

maracatu era até bem pouco tempo tratado como caso de polícia. Depois passou a ser 

rotulado de folclore: mais uma daquelas variações do mesmo, visto o caráter intensa e 

declaradamente elitista de sua visão, não sem referir o caráter fascista, já que os maiores 

folcloristas nacionais estavam vinculados ao verde-amarelismo dos anos 30 do séc. XX. 

Mas repentinamente, notadamente a partir de meados da década de 80 do séc. XX, 

essa forma de escritura encontra-se novamente legitimada, concorrendo de novo com 

as outras. O que aconteceu, podemos nos perguntar? Antes de aventar uma resposta 

para tal questionamento, vale lembrar por que o maracatu seria uma forma a ser tratada 

pela teoria literária. Perguntemo-nos: por que seria “[...] necessário escolher entre a 

escritura e a dança”13? Somos obrigados a preferir Apolo a Dionísio? Quem nos 

obriga a tal? 

Não estamos falando aqui de um estudo marcado por tendências 

“antropologizóides” — para sugerir um termo classificatório para certas análises ainda 

com forte ranço do “folclorismo” —, mas de darmos seriamente um status de 

existência cultural para aquilo que somos, para além da mera descrição. No momento 

                                            

13 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. de Maria Beatriz M. Nizza da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 1995, p. 51. 
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em que tivermos condições de levar seriamente a cabo tal tarefa, estaremos realmente 

tentando responder sinceramente àquela questão acima colocada de Cornejo Polar, 

acerca de se a nossa “linguagem” ter realmente a capacidade de dizer a si mesma, ou se 

ela somente poderá dizer o outro. 

Veja-se como a diferença na escritura é colocada por Derrida: 

A escritura é a saída como descida para fora de si em si do sentido: 
metáfora-para-outrem-em-vista-de-outrem-neste-mundo, metáfora como 
possibilidade de outrem neste mundo, metáfora como metafísica em que o 
ser deve ocultar-se se quisermos que o outro apareça. 
 

Mas mesmo em se colocando assim, ela não deixa de ter abertura para o mesmo, 

apesar de isso ter os seus riscos: 

Escavação no outro em direção do outro em que o mesmo procura o seu 
veio e o ouro verdadeiro do seu fenômeno. Submissão na qual sempre se 
pode perder. Niedergang, Untergang14. 
 

Derrida convocou Nietzsche. Este por sua vez chamou Zaratustra, que desceu a 

montanha e foi ao vale carregando as “novas tábuas” — tábuas estas em parte 

“quebradas” ou “meio gravadas”. Mas eis que Zaratustra se deu conta de que estava só 

com as tábuas, sem ninguém para ajudá-lo a carregar as tábuas. 

 

                                            

14 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. de Maria Beatriz M. Nizza da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 1995, p. 52, grifos do autor. 
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3.4 ESSENCIALISMOS FRONTEIRIÇOS 

De nossa parte resta saber que temos dois outros a encontrar, a saber: um outro 

representado no tropos do padre Valverde, o outro outro no tropos do imperador 

Atahualpa. Nesse sentido nossos riscos também são inflacionados. 

Por que de uns tempos para cá, notadamente nos últimos 40 anos, ao mesmo 

tempo em que certas afiliações teóricas têm afirmado que os textos não têm mais 

nenhuma necessidade de estabelecer identidade, que eles são independentes do 

contexto e mais: que nem mesmo o próprio contexto existiria mais15, tem-se 

justamente colocado a premência, em escala largamente difundida, da prioridade da 

identidade cultural nos textos literários? 

Nunca houve tanto medo do extermínio. Da própria nação, do desaparecimento 

da própria cultura, dos valores próprios, não sem referir o medo do desaparecimento 

da própria espécie. — Esse um dos medos que atualmente perpassa a discussão em 

torno dos avanços da genética, especificamente, da clonagem humana. O medo faz 

com que se seja encurralado dentro de fronteiras bem delimitadas, e assim também se 

excluindo de dentro delas tudo o que represente uma ameaça, real ou imaginária. 

Mediante a delimitação do “dentro” e do “fora”, torna-se possível aos indivíduos se 

reconhecerem como iguais ou como diferentes, demarcando claramente o “espaço”. 

                                            

15 Veja-se: RORTY, Richard. Investigação enquanto recontextualização: uma avaliação antidualista da 
interpretação. In: Idem. Objetivismo, relativismo e verdade: escritos filosóficos, v. I. Trad.: Marco Antônio 
Casanova. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997, p. 131-53. 
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Talvez tenhamos que “passar para o outro lado do limite”, e reconhecer que na crítica 

da metafísica da diferença há uma cumplicidade: o desejo de presença plena será 

sempre o desejo de não-diferença16. 

O que podem a literatura e a teoria literária frente a isso? Alguém certa vez 

respondeu a essa pergunta. Livros, certamente, não mudam o mundo, antes são o 

alimento para o espírito crítico — para este que faz frente aos novos obscurantismos 

globais, contra os quais somente temos nossa habilidade hermenêutica e capacidade 

comunicativa. Mas o que dizer da literatura latino-americana, levando-se em conta seus 

impasses entre a oralidade e a escrita, quando sabemos que “o triunfo inicial da letra é 

[...] a primeira derrota da voz” ou quando “O livro [...] é muito mais fetiche que texto, 

e muito mais gesto de domínio que ato de linguagem”17. Na América Latina, de forma 

geral, a vontade de escrita, de escritura e de leitura foi por muito tempo negada e ab ovo 

foi problemática. — Problemática ainda não solucionada, apesar dos crescentes 

esforços. Por causa dessa vontade de escrita por muito tempo e para muitos setores ainda 

negada, bem ou mal, desenvolveram-se (ou fomos obrigados a desenvolver) formas 

outras de escrita — ou de escritura. 

Muito se tem falado em local: location, localização, em entre-lugares, em 

territorialização, desterritorrialização, reterritorialização e em transterritorialização — 

                                            

16 DERRIDA, Jacques. A escritura e a diferença. Trad. de Maria Beatriz M. Nizza da Silva. 2. ed. São 
Paulo: Perspectiva, 1995, p. 147. 

17 POLAR, Antonio Cornejo. O começo da heterogeneidade nas literaturas andinas: voz e letra no 
“diálogo” de Cajamarca. In Idem. O condor voa: literatura e cultura latino-americana. Organização: Mario 
J. Valdés. Trad. de Ilka Valle de Carvalho. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000, p. 237. 



 

67

todos eles topoi que nos informam de uma “retórica das fronteiras”, hodiernamente 

colocada como um novo ethos18. 

Nós, que nos encontramos em um local que é menos local (antigamente se falava 

em periferia, terceiro mundo, subdesenvolvido, atrasado, colônia, etc.), ou talvez mais 

acertadamente em um pós-local, visto que o locus ille locorum ou o locus amoenus atribuído 

ao nosso espaço pelo outro de forma utópica não se confirmou. Inicialmente éramos 

repositários para a projeção de uma utopia — e toda utopia resguarda a identificação de 

sua língua original: ela é antes de tudo um não-local. Mas logo em seguida, já no século 

XIX vemos uma nuvem negra pairar sobre nossas cabeças: agora já nem temos mais o 

direito a uma existência em um não-local, o direito ao espaço utópico, assim como nos 

tinha sido legado por “empréstimos”, também nos é retirado19. 

Alguém já definiu a América Latina como o Grande Hotel da Desilusão. Um 

hotel, que foi erigido para o colonizador passar alguns momentos, e depois ir-se 

embora. Hotel que restou para nós em escombros. Não nos sentimos mais em casa, se 

é que em algum dia estivemos. — Esse, ademais, o dilema sempre de novo renovado 

que se coloca ao intelectual periférico. — Mas, é certo, momentos houve em que se fazia 

premente a busca e a delimitação da nossa fronteira. Antes que tivéssemos tido 

condições de levar a cabo tal tarefa, descobrimos que não devemos mais fazer isso. 

Que isso é irrelevante. Que fronteiras não mais existem ou não mais importam. 

                                            

18 Poderíamos nos interrogar se não se trataria antes de um eidos, uma nova “essência” que se coloca 
no centro da ressureição da metafísica. 

19 Nos referimos aqui à célebre declaração de Hegel sobre o novo mundo. 
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3.5 QUERELLES ACADÊMICAS 

Na querela entre os estudos culturais e a literatura20, quem realmente sai 

ganhando? Qual a importância da “identidade” enquanto conceito relevante para a 

nossa área? Frente à vastidão da produção teórica dentro dos estudos culturais e da 

amplitude das manifestações culturais que se pretendem tratados teoricamente pelos 

estudos culturais, resta saber se de fato há um espaço real para a literatura dentro dos 

estudos culturais ou se, ao contrário, não mais sobra espaço — por motivos de ordem 

temporal — para a literatura. 

Se se faz assim nos departamentos de literatura das universidades dos EUA, nós, 

obviamente, também temos que fazer assim. Mas contra essa hipótese de um “neo-

mimetismo teórico”21 dentro dos estudos literários pode-se colocar que desde há 

muito houve uma preocupação genuína com a problematização da situação identitária 

                                            

20 Essa querelle já é uma adolescente púbere. Como já se encontra devidamente historicizado (v. 
MOREIRAS, Alberto. A exaustão da diferença, a política dos estudos culturais latino-americanos. Belo 
horizonte, UFMG, 2001), o entrevero saiu do âmbito da intimidade relativamente recalcada dos 
corredores acadêmicos e se mostrou publicamente de forma mais escancarada em 92/93 no 
congresso da ABRALIC no Rio de Janeiro. Aliás, não deixa de ter seu lado ironicamente peculiar, o 
fato dessa querela ter aflorado justamente dentro dessa associação dedicada, principalmente, aos 
estudos comparativos da literatura produzida dentro de distintos espaços nacionais, num 
momento em que exatamente a noção de “espaço nacional” se encontra sob forte suspeita. — 
Mais recentemente a ABRALIC novamente se debruçou sobre o tema, colocando a pergunta sobre a 
relação entre a literatura comparada e os estudos culturais, v. ABRALIC. Literatura Comparada = 
Estudos Culturais? Congresso Abralic, 6. Anais... Florianópolis, 1998. Núcleo de Estudos Literários 
e Culturais NELIC/UFSC, 1998. 

21 Para lançar mão de um tropos atenuado, pois que o acertado seria chamar tal postura de “neo-
colonialismo teórico” ou, como ocorre em determinados ambientes acadêmicos, de “o mesmo 
colonialismo teórico de sempre”. 
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dentro dos estudos literários a partir do “local” América Latina22. Essa discussão gerou 

muitos frutos e, certamente, é marcada por traços específicos da “nossa” forma de 

representar e pensar a América Latina23. Poder-se-ia argumentar, contra a hipótese do 

neo-mimetismo, que na verdade vem ocorrendo, desde o boom do realismo mágico — 

segundo alguns —, ou desde a década dos anos 80 do séc. XX —, a partir das trocas 

empreendidas dentro do contexto da discussão em torno do pós-modernismo 

(discussão que na América Latina também gerou, a partir da década dos 80 do séc. 

XX, uma reavaliação da “nossa modernidade”), um processo inverso de mimetismo: o 

nosso lastro teórico vem sendo usado e ampliado em outras plagas, já que os 

tradicionais centros de gestação teórica voltam-se para nós. Alguns argumentam que 

este “voltar-se para o outro” latino-americano seria, na verdade, um voltar-se pseudo-

interessado, por assim dizer, carregado por interesses de auto-reconhecimento, e, além 

disso, movido por um sentimento de culpa pelo passado colonial e de dominação imposto 

a nós pelos centros. Queremos, no entanto, crer que essa fase já tenha em grande parte 

se extinguido, que, ao menos, nossos “conceitos” ganham o mundo e paulatinamente 

se impõem, formando um novo escopo de análise, o qual não tem a pretensão de ser o 

único, vindo antes para somar-se a outros escopos de origens as mais diversas — e 

não somente os originados nos tradicionais centros — visto que nossa tradição mostra 
                                            

22 Haja visto: Euclides da Cunha, Sarmiento, Mati Fierro, Simões Lopes Neto, Oliveira Vianna, só 
para citar alguns. 

23 É igualmente certo, não podemos deixar de reconhecer, que também houve frutos podres no 
cesto, os quais contaminaram aqueles em estado já apetecível e, em grande parte, são responsáveis 
por muitos dos “complexos” de diferentes feições de que sofremos ainda hoje. Veja-se, p. ex., 
sobre a discussão em torno dos racismos, positivismos e da aparente impossibilidade de um 
“estilo” apropriado aos trópicos do final do séc. XIX: VENTURA, Roberto. Estilo tropical: história 
cultural e polêmicas literárias no Brasil (1870-1914). São Paulo: Cia. das Letras, 1991; ou ainda: 
SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-
1930). 3. reimpr. São Paulo: Cia. das Letras, 2001. 
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que conseguimos trabalhar aliando diferenças numa atividade de cooperação. Se a 

filosofia ocidental se baseia no princípio da identidade A=A, nós tivemos outros 

princípios de reconhecimento, que de qualquer forma não foram propostos fora do 

âmbito cultural ocidental, tais como: a antropofagia, o transculturalismo, o hibridismo, 

mestizagem. Conceitos esses que, em menor ou maior grau, foram elevados a um status 

acadêmico ao longo do séc. XX, e somente reconhecidos como tal a partir de há 

pouco. Ainda teremos oportunidade, nas seções subseqüentes, de nos deter mais 

proximamente a esses conceitos, ao seu contexto de surgimento, bem como 

investigando a sua pertinência epistemológica. 

 

3.6 O ABISMO COMO O SEM-FUNDAMENTO 

Dentro desse contexto, para que nos pode servir a fórmula acima colocada: A = 

A? 

Heidegger já havia apontado o caráter de duplicidade da diferença: a identidade 

iguala os diferentes na medida em que os duplica, gerando dois mesmos. Mas nesta 

duplicação cria-se um abismo (o sem-fundamento: Abgrund), no qual o significado é 

eternamente diferido. Pois, como bem nos lembra Bhabha, 

A razão pela qual um texto ou sistema de significados culturais não pode ser 
auto-suficiente é que o ato de enunciação cultural — o lugar do enunciado — é 
atravessado pela différance da escrita. Isto tem menos a ver com o que os 
antropólogos poderiam descrever como atitudes variáveis diante de sistemas 
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simbólicos no interior de diferentes culturas do que com a estrutura mesma 
da representação simbólica — não o conteúdo do símbolo ou a sua função 
social, mas a estrutura da simbolização. É essa diferença no processo da 
linguagem que é crucial para a produção do sentido e que, ao mesmo 
tempo, assegura que o sentido nunca é simplesmente mimético e 
transparente24. 
 

Trata-se de termos essa premissa em mente. O estado-nação que necessita do 

fator “identidade simbólica” não se extinguiu; as fronteiras geográficas e simbólicas 

não ruíram. Temos novas formas, novas conjunturas, novas maneiras de nos 

relacionarmos, novas formas de mercados, novos modos de nos comunicarmos 

globalmente. Mas o cerne — sim, apesar da apologia ao fragmentário, ainda há o cerne 

— do nosso mundo continua o mesmo, v. g., ele ainda é “idêntico a si mesmo” ou, 

caso se queira, ele apresenta-se em tonalidades lúdicas do “sempre igual” (des 

Immergleichen)25, porque o processo mesmo da linguagem ainda é esse que Bhabha nos 

mostra. 

Além disso, ainda necessitamos reconhecer nossos próprios vínculos de pertença 

para só depois estabelecer os limites e os “circuitos”, através da nossa forma de dar 

sentido ao mundo. O que se pleiteia é que estas novas formas também exigem novas 

posturas teóricas para “formar” os novos cidadãos preparados para essas “novas 

realidades”, sem esquecer de participar-lhes, com a devida ressalva, de que eles 

continuarão vivendo no mesmo mundo em que seus (e nossos) pais e avós viveram, já 

                                            

24 BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. de Myriam Ávila et al. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2001, p. 
65, grifo do autor. 

25 Para usar um termo tão querido por W. Benjamin, autor que era tão fascinado pelo novo, mas que 
não deixou jamais de reconhecer esse caráter circular como trace central do movimento da 
modernidade ocidental. 



 

72

que “[...] as transformações são a garantia para o parentesco no mesmo”26. E para isso 

a ampliação do leque de temáticas27, bem como a conexão do novo com as diferentes 

tradições28 sob novos prismas certamente será imensamente produtiva a médio prazo. 

A literatura encarada em sentido estrito será antes um lugar de refúgio — uma 

espécie de compartimento para onde o sujeito acorre para fugir de uma realidade 

adversa —, do que, se encarada em sentido mais amplo, um local de produção de 

sentido — uma espécie de seara, na qual, em se adentrando, abre-se a possibilidade do 

encontro com o mesmo e com outro, com o mesmo estranho de si e com o outro 

estranho de si, encontro com o dito e/ou escrito, servindo de “ponte” por sobre o 

abismo-sem-fundamento (Abgrund) da identidade. A escolha de um ou outro refletirá 

antes uma opção ideológica que metodológica. Caso se escolha o segundo caminho, 

deve-se levar em conta, como nos lembra Heidegger29, “[...] que a penetração na 

origem essencial da identidade pelo pensamento [não] se deixa realizar num dia”, que 

essa penetração — que exige de nós um salto — é um processo que “precisa de seu 

tempo, o tempo do pensamento”. 

                                            

26 HEIDEGGER, Martin. Identidade e diferença. Trad. de Ernildo Stein. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades, 
1978, p. 31. 

27 Tema, assunto, matéria, tarefa, objeto — no sentido de Sache, de coisa. 
28 “Que quer que pensemos e qualquer que seja a maneira como procuramos pensar, sempre nos 

movimentamos no âmbito da tradição. Ela impera quando nos liberta do pensamento que olha para trás 
e nos libera para um pensamento do futuro [...]. Mas somente se nos voltarmos pensando para o já 
pensado, seremos convocados para o que ainda está para ser pensado” (HEIDEGGER, M. Op. cit., 
p. 68, grifo nosso). — Eis que o princípio da identidade nos convoca a repensarmos a nossa 
tradição e a reconhecermos os nossos vínculos, antes que abracemos novas tradições alheias... 

29 HEIDEGGER, M. Op. cit., p. 68. 



 

 

 

PARTE II 

O TEXTO EM MEIO A 

SIGNOS MARCADOS E MERCADOS SÍGNICOS 



4 ALGUNS MOTIVOS FUNDANTES DOS ESTUDOS CULTURAIS NA  

AMÉRICA LATINA 

 

Todo fenômeno cultural sofre uma evolução espontânea. Na 

verdade, ela é imune à manipulação e às ameaças do inferno. 

(Rubem Fonseca, O som e a fúria). 

 

4.1 O LOCUS DE ONDE SE FALA 

A partir do último quartel — e mais especificamente a partir de meados da 

década dos 80 — do séc. XX se coloca um consenso internacional com respeito à 

definição de cultura para o qual convergem tanto os estudos sociológicos sobre a 

cultura quanto os estudos antropológicos sobre a modernização cultural, a saber: 

cultura como o âmbito de produção, circulação e consumo de significações. A cultura 

designa, dentro dessa perspectiva expandida, segundo Canclini, “[...] la dimensión sim-

bólica presente en todas las prácticas del hombre, con lo cual a la vez que se afirma su imbricación en 

lo económico y social se crea la posibilidad analítica de distinguirla”1. 

                                            

1 CANCLINI, Néstor García. Los estudios culturales de los 80 a los 90: perspectivas antropológicas y 
sociológicas en América Latina. In: HERLINGHAUS, Hermann; WALTER, Monika. (Org.). Posmoder-
nidad en la periferia. Enfoques latinoamericanos de la nueva teoría cultural. Berlim: Langer, 1994, p. 111-133, 
aqui p. 123. 



Naquele contexto de fim de século e de milênio — que assistiu também ao fim 

de uma série de projetos sociais — e de início de uma pretensa “nova era”, falar sobre 

a problemática envolvida nas noções de tradição, modernidade, pós-modernidade ou 

vanguarda, dentro do contexto dos estudos culturais, implicava em precisar o lugar a 

partir do qual se fala. Tratava-se menos de precisar uma localização geográfico-cultural, 

mas muito mais de localizar a posição do sujeito e o modo da enunciação — ou a 

modalidade de sua escrita, de sua “fala” (daquilo que se costuma chamar de escritura). 

Desde então, a ênfase na localização do sujeito, antes de declinar, ainda recebeu muita 

atenção, por exemplo, através da obra do indiano Homi Bhabha O local da cultura2. 

Discorrer, no Brasil e na América Latina, acerca dessas noções, implica em questionar 

o que elas representam em relação ao sujeito da enunciação alocado em uma situação 

ainda e desde sempre periférica3. Em outras palavras, para além de meramente apontar 

para o contexto cultural de qualquer saber, trata-se de contemplar o sujeito, o modo como ele 

fala e o lugar de onde ele fala. 

 

4.2 IGNORÂNCIA RECÍPROCA COMO LIMITE 

Não podemos aqui deixar de fazer a relação com o contexto de surgimento do 

pós-moderno — da forma como o conhecemos da discussão desde o fim dos anos 80 

                                            

2 BHABHA, Homi. O local da cultura. Trad. de Myriam Ávila et al. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2001. 
3 Cf. ACHUGAR, Hugo. Fin de siglo: reflexiones desde la periferia. In: HERLINGHAUS, H.; WALTER, 

M. (Org.). Op. cit., p. 233-255. 



—, que se encontra intimamente ligado à contra-cultura dos anos 60 e 70 na América 

Latina, aos movimentos de resistência às ditaduras, ou seja, com movimentos de busca 

de alternativas contra a hegemonia capitalista ou contra hegemonias totalizadoras, 

apesar de que essa relação possa ser encarada como conservadorismo4, já que também 

há uma vertente deveras celebrativa e desvinculada de lutas e reivindicações de cunho 

mais social dentro do contexto da discussão sobre o pós-moderno5. Apesar dos 

estudos culturais terem uma perspectiva pronunciadamente interdisciplinar, a 

literatura, a crítica e a teoria literária possuem papel decisivo, na medida em que, sendo 

âmbitos tradicionais de discussão da realidade latino-americana, são áreas em que toda 

essa discussão tem seu ponto alto. 

Apesar do desenho do mapa regional do Brasil ser quase tão grande quanto o 

mosaico do outros países independentes, o espaço que ele ocupa na discussão cultural 

ou literária fora de suas fronteiras é ainda sensivelmente menor que o que ocorre com 

outros países vizinhos. Desde a década dos 90 do séc. XX, as trocas começaram a 

ocorrer paulatinamente. Lembramos a forma como João Ubaldo Ribeiro se expressou 

quando de sua permanência como escritor convidado na Europa em meados dos anos 

80: “Todos aqui acham que no Brasil se fala espanhol”. Pudera, naquele momento o 

país estava como que na periferia da periferia! Muitas respostas seriam possíveis para a 

pergunta acerca do porquê de tal situação. Mas não podemos esquecer que o que 
                                            

4 V. RICHARD, Nelly. Neovanguardia y postvanguardia: el filo de la sospecha. In: BELLUZZO, Ana 
Maria de Moraes. (Org.). Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina. São Paulo: 
Memorial/UNESP, 1990, p. 185-199. 

5 Sobre os movimentos pós-modernos veja SEIDEL, Roberto H. Do futuro do presente ao presente 
contínuo: modernismo vs. pós-modernismo. São Paulo: Annablume, 2001, especialmente o cap. 2, p. 49-
84. 



projetou a literatura latino-americana de língua espanhola para o nível internacional foi 

o boom do realismo mágico6. Se o realismo mágico não encontrou terreno fértil no 

Brasil, isso se deve mais ao desconhecimento da produção dos países vizinhos do que 

a qualquer outro motivo. As trocas culturais entre os “dois grandes blocos” 

lingüísticos da América Latina — ou entre as “duas Américas Latinas” — só 

começaram em meados dos anos 90. Até então reinava 

[...] o desconhecimento e desinteresse mútuos. Quase nunca se via citados 
teóricos brasileiros nos trabalhos de seus pares hispano-americanos e vice-
versa. O universo cultural contemporâneo de cada uma dessas Américas 
Latinas parecia, com raras exceções, excluir a outra, ignorar a outra, sem 
nenhum motivo aparente além da evidente fronteira lingüística. E na esfera 
teórica, este estado de ‘quase’ ignorância recíproca se intensifica7. 
 

Segundo Prysthon, essa morosidade na absorção mútua dos textos entre as duas 

“Américas Latinas” seria resultado da nossa velha conhecida e sempre renovada busca 

de novidade e atualidade nos modelos metropolitanos. Mas a questão parece mais 

complexa — e deve talvez ser reconstruída desde o séc. XIX. — do que simplesmente 

afirmar uma tendência ao mimetismo. Nos trabalhos de pensadores do séc. XIX, e mesmo 

ainda no séc. XX, é muita vez possível de encontrar uma certa “má consciência” em 

relação ao mimemetismo, visto que se creditava a ele o nosso atraso, bem como ainda 

                                            

6 Sobre a distinção entre realismo mágico, realismo maravilhoso, realismo fantástico e literatura 
fantástica, v. SEIDEL, Roberto H. O fantástico e o realismo mágico na literatura infanto-juvenil, 
Revista Palavra Como/Vida — Agenda de Linguagem, São Leopoldo, v. 5, n. 37 (Parte I) e 38 (Parte 
II); mar. e abr. 1996; ver também WALTER, Roland. Magical Realism in Contemporary Chicano Fiction. 
Frankfurt am Main: Vervuert, 1993; e, ainda, sobre o fantástico na literatura brasileira: BASTOS, 
Hermenegildo José. Literatura e colonialismo: rotas de navegação e comércio no fantástico de Murilo Rubião. 
Brasília: EdUNB/Plano Ed./Oficina Editorial do Instituto de Letras da UNB, 2001. 

7 PRYSTHON, Angela F. América Latina e pós-modernidade: as idéias em trânsito. In: Idem. 
Cosmopolitismos periféricos: ensaios sobre modernidade, pós-modernidade e estudos culturais na 
América Latina. Recife: Bagaço, 2002, p. 76-92, aqui p. 88. 



se lhe imputava a responsabilidade pela falta de originalidade e estilo próprios. As 

teorias do mimetismo, na verdade, serviam antes ao estabelecimento de “critérios 

diferenciadores de cidadania”8 entre grupos dominantes e as massas subalternas em 

nosso sub-continente. 

Mas voltando ao realismo mágico, certamente que ele representou um 

movimento de auto-afirmação que fazia parte de uma reterritorialização da 

modernidade em termos culturais na América Latina, mas ainda de forma bastante 

idealista. E este foi um movimento que ocorreu de forma bem restrita no Brasil. Mas a 

situação se modificou a partir da passagem da década dos 80 para os 90 justamente 

com o advento dos estudos culturais. A própria abertura crescente dos centros 

universitários tradicionais de pesquisa9 especificamente para a cultura brasileira 

demonstra maior interesse e crescente importância de nosso papel em um mundo 

globalizado. 

Além disso, a partir deste contexto da discussão em torno dos fenômenos 

culturais que se intensificou desde o início dos anos 80 do séc. XX, surge ainda uma 

outra série de conceitos de importância não menos capital. Ao estudioso dos 

fenômenos culturais se impõem, assim, questões tais como identidade10, o papel dos 

                                            

8 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-
1930). 3. reimpr. São Paulo: Cia. das Letras, 2001, p. 18 

9 Pensamos aqui no aumento de centros e institutos de pesquisas da cultura brasileira em 
universidades européias, norte-americanas e, inclusive, com a instituição e ampliação dos 
leitorados brasileiros por todo o mundo, durante os anos 90. 

10 “Hoy, las identidades atraviesan procesos de ‘balcanización’: viven un presente desestabilizado por la desaparición 
de certidumbres tradicionales y por la erosión de la memória [...]” (SARLO, Beatriz. Escenas de la vida 



meios de comunicação de massas; a necessidade de escolhas metodológicas entre 

noções binárias antigas, como, p. ex., “centro” e “periferia” — expressões abstratas de 

um sistema imperial idealizador antigo — e novas, p. ex., “circuito” e “fronteira” — 

mais adequadas ao desenho de uma nova cartografia social que dê conta das novas 

formas de dominação imperial —, ou ainda a adoção de novos termos, p. ex., espaços 

“entre-fronteiras”, “entre-lugares”, dentre outros, mais condizentes com a 

relativização desses novos “territórios” em um espaço discursivo de demarcação e 

remarcação do real e do acesso a esse real11. 

 

4.3 MODERNIDADE E ENQUADRAMENTO 

Essas noções “demarcadoras” e “remarcadoras”, amplamente difundidas, devem 

ser encaradas não só desde o ponto de vista do entrecruzamento do tradicional, do 

moderno e do pós-moderno — o que ademais já foi feito intensamente na América 

Latina —, mas principalmente a partir do significado da modernidade em si para os 

países latino-americanos. Se os movimentos pós-modernos tinham a sua pertinência 

para nós precisamente por terem empreendido a reformulação desses vínculos, o seu 

desdobramento em novas posições é a tarefa que se coloca agora. — E se entre nós 

uma parte das pesquisas nessa área ainda se encontre ancorada sobre princípios do 

                                                                                                                                        

posmoderna. Buenos Aires: Emicé, 1994, p. 113). 
11 Sobre questões de ordem mais epistemológica, v. seção 3 supra. 



século XIX — p. ex., com relação ao mimetismo, tanto maior precisa ser nosso 

empenho. 

No estágio imediatamente anterior ao nosso da discussão das relações entre 

modernidade e pós-modernidade — que, diga-se de passagem, gerou uma vasta 

produção teórica —, muitos equívocos se colocavam12. Se, num primeiro momento, o 

conceito de pós-moderno era evitado por boa parte dos críticos latino-americanos13 

pelo fato dos avanços modernos ainda não haverem chegado de todo nem para todos 

na América Latina, outra boa parte encampava o conceito fervorosamente. Aqui vale 

lembrar que nem o progressismo evolucionista nem o racionalismo democrático 

foram causas tão populares entre nós: sempre eram antes formas discursivas 

justificadoras de determinadas atitudes de conformação e enquadramento do real. Outro 

mal-entendido em que se incorria com freqüência era a compreensão de que a pós-

modernidade iria suplantar totalmente a modernidade14: ela era a grande chance 

histórica que se apresentava e que teria que ser aproveitada. A partir desta posição se 

jogava no lixo da história toda a tradição — reconhecendo nela o sinônimo do nosso 

                                            

12 Cf. CANCLINI, Néstor García. La modernidad después de la posmodernidad. In: BELLUZZO, Ana 
Maria de Moraes. (Org.). Modernidade: vanguardas artísticas na América Latina. São Paulo: 
Memorial/UNESP, 1990, p. 201-237, aqui p. 202 et seq. 

13 “Para a grande maioria dos críticos, historiadores e filósofos latino-americanos no início dos anos 
oitenta, o pós-modernismo é uma categoria deslocada, uma ‘idéia fora do lugar’ que não pode 
servir para explicar as ‘margens’ do capitalismo” (PRYSTHON, Angela F. América Latina e pós-
modernidade: as idéias em trânsito. In: Idem. Cosmopolitismos periféricos: ensaios sobre modernidade, 
pós-modernidade e estudos culturais na América Latina. Recife: Bagaço, 2002, p. 76-92, aqui p. 
77). 

14 Nisto também está de acordo Nelly Richard: “La posmodernidad no es lo que linealmente viene después de 
la modernidad [...] sino el pretexto coyuntural para su relectura desde la sospecha que históricamente pesa sobre las 
articulaciones cognoscitivas e instrumentales de su diseño universal” (RICHARD, Nelly. Latinoamérica y la 
postmodernidad. Revista de Crítica Cultural, n. 3, 1991, p. 16. 



atraso crônico — e toda e qualquer concepção utópica ou progressista, rotulando-as 

como formas ingênuas e superadas de conceber a história. 

No que se queira adentrar nesse campo de pesquisas, tropeça-se na necessidade 

de definição de um método — naquele sentido original: caminho, via — de interpretação 

e leitura das manifestações culturais, da realidade cultural latino-americana, que, vale 

lembrar, já estamos acostumados a ver caracterizada como sendo “singular”, 

“maravilhosa”, “fantástica”, para não dizer “esquisita” e “exótica”. 

 

4.4 DO NACIONAL POPULAR AO INTERNACIONAL POPULAR 

Dentro do panorama ampliado da América Latina, se impõe a pergunta: em que 

nos pode ser útil hoje aquela discussão em torno da pós-modernidade? Para uma 

resposta reportamos ao que Ángel Rama disse em relação à modernidade no momento 

em que a discussão estava em pleno desenrolar: “La modernidad no es renunciable y negarse 

a ella es suicida; lo es también renunciar a sí mismo para aceptarla”15. Fazendo um balanço, 

pode-se afirmar que postura semelhante foi adotada em relação à pós-modernidade16 e 

hoje encontra seus ecos na discussão em torno do processo da globalização como um 

                                            

15 RAMA, Ángel. La ciudad letrada. 3. ed. México: Siglo XXI, 1987, p. 71. 
16 Sobre um histórico e o contexto de surgimento do pós-moderno nos Estados Unidos e na 

Europa, ver: SEIDEL, Roberto H. Do futuro do presente ao presente contínuo: modernismo vs. pós-modernismo. 
São Paulo: Annablume, 2001. 



todo e da globalização cultural especificamente. Cremos que este pode ser um ponto 

de partida. 

Do ponto de vista político, um primeiro momento de modernização se iniciou na 

América Latina com o período do populismo — a partir dos anos 30 do séc. XX —, que 

buscou estabelecer uma identidade nacional com respeito à noção de unidade nacional 

e garantir a entrada tardia na modernidade. 

Já do ponto de vista mais estritamente estético, um momento importante de 

busca de identidade cultural se manifestou na literatura brasileira através do 

movimento modernista engatilhado pela “Semana de Arte” de 1922. E somente meio 

século depois, a partir do princípio dos anos 70, é que novamente se retoma essa 

discussão, agora já tanto através de modificações estruturais quanto políticas nas obras. 

Percebe-se aqui uma quebra da velha oposição modernista entre o culto e o popular, 

ocorrendo mesmo uma mescla de níveis: é assim que podemos, grosso modo, caracterizar 

o início da discussão pós-moderna ao âmbito da criação literária no Brasil. — Não 

deixa de ser sintomático, que, por um lado, à discussão estética e à procura de uma 

cultura genuinamente nacional iniciada na década de 1920 pelos movimentos de 

vanguarada no Brasil, tenha se seguido a institucionalização de um projeto nacional-

populista — o “nacional popular” —, por outro, após o questionamento e os embates 

culturais das décadas dos 1960 e 1970, tenha se seguido um projeto cultural 

internacionalista — aquilo que Ortiz chamou de “internacional popular” —, agora não 

mais institucionalizado, mas antes orientado pela perspectiva do mercado. Nesse 



sentido, se o projeto “nacional popular” conseguiu minar e solapar a tentativa anterior 

dos modernistas através da contaminação ideológica e folclorização de todo o lastro estético-

cultural popular, o projeto “internacional popular” vai submeter a criação estético-

cultural à massificação — à recepção segundo um gosto médio amplamente difundido, 

massificado —, bem como a uma mercantilização — na verdade, trata-se de uma 

transmutação do objeto cultural em bem simbólico de mercado. Nessa segunda fase, 

somente sobreviverão aquelas manifestações que puderem ser investidas e revestidas 

com a aura do produto. Formas culturais que não sejam facilmente capitalizáveis 

entram em crise, visto que um mercado cultural17 ainda em construção não consegue 

abrigar a todos. 

Essa internacionalização, aliás, já era afirmada, por exemplo, por um Amilcar de 

Castro, em fins dos anos 60 do séc. XX, que, quando inquirido pelo crítico e escritor 

Walmir Ayala, se acreditava numa arte nacional brasileira e se acaso se situava a si 

mesmo dentro dela, o artista respondeu: “Acredito numa arte internacional brasileira e 

situo-me dentro dela”18. 

Dessa forma, outra pergunta se faz presente: até que ponto não temos reservas 

culturais primitivas dentro das nossas metrópoles, se dos dados empíricos se nos dá — 

como um tapa de pelica na cara — a apresentar a falta de público? Ou de um público 

que, p. ex., tem “medo” de entrar em museus dedicados à arte moderna e 
                                            

17 Sobre a possibilidade de um mercado cultural e as forças envolvidas em sua efetivação, ver infra 
seção 6, “Discursos Urbanos — Discursos da Polis — Discursos Políticos”. 

18 AYALA, Walmir. A criação plástica em questão. Petrópolis: Vozes, 1970, apud CHIARELLI, Tadeu. Arte 
internacional brasileira. São Paulo: Lemos, 1999, p. 7. 



contemporânea, como o MAMAM-Recife, MAC-SP, MAM-Rio ou os espaços de 

Porto Alegre em que se relizam a Bienal Mercosul. — O que estas instituições vieram 

a propor, localizadas assim nos centros das cidades? Talvez se trate de mais um 

projeto como o da modernização promovida pelo projeto moderno na arquitetura 

brasileira, que construiu Brasília e espalhou suas formas por todo o país, mas não 

conseguiu propor adequadamente um modelo com mais impacto positivo sobre as 

camadas que mais ansiavam por uma modernização nesse âmbito19. 

Na história recente, um segundo momento de modernização política se inicia 

quando os ares “democráticos”20 novamente começaram a soprar — a partir do início 

da década dos 80 do séc. XX. Em ambos os casos, as duas questões-nó-cego que 

desempenharam um grande papel foram a tecnológica e a cultural, ambas se 

encontrando relacionadas com a do espaço que os meios de comunicação de massa 

vieram a ocupar nas últimas décadas. 

As novas perspectivas sociológicas acerca do primeiro período populista — da 

década de 30 do séc. XX — destacam o papel do rádio como um meio que demarcava 

um espaço de identidade, levando os valores culturais dos setores mais modernizados 

da população — via de regra a cultura urbana — para os confins regionais e rurais. Se, 
                                            

19 Sobre o projeto moderno na arquitetura, a partir do exemplo da construção de Brasília — a 
“cidade mais levantada no mundo”, no dizer de Guimarães Rosa, veja interessante estudo de 
ABDALA JUNIOR, Benjamin. A cidade mais levantada no mundo. In. Idem. Fronteiras múltiplas, 
identidades plurais: um ensaio sobre mestiçagem e hibridismo cultural. São Paulo: SENAC, 2002, p. 
81-101. 

20 Certamente nem tão democráticos, ares melhor definidos como “el autoritarismo blando” que, 
unindo “la cultura mass-mediática y la política massmediatizada”, procura produzir a ilusão de uma 
cultura comum, segundo: SARLO, Beatriz. Basuras culturales, simulacros políticos. In: HERLING-
HAUS, H.; WALTER, M. (Org.). Op. cit., p. 223-232, aqui p. 228. 



por um lado, na época desses populismos — na época da demarcação do domínio 

estatal sobre os territórios, bem como sobre as diversas culturas e tradições nele 

localizadas — essa difusão de valores citadinos e modernizadores era sobremaneira 

ideologizada e funcionava como um “rolo compressor” por cima das diferenças rumo 

a uma hegemonização político-cultural, por outro, esse processo também possibilitou 

reações, permitindo a tomada de posição mais clara das culturas marginais dentro do 

espaço nacional: a modernidade estava chegando, mas não chegava de forma igual 

para todos e em todos os lugares, antes gerando uma interação dos elementos 

exógenos com os endógenos. A partir dessa mescla, desse encontro de culturas — 

regionais, rurais, indígenas, sertanejas, crioulas, caboclas e urbanas — resultou este 

processo que conhecemos por diversos nomes, tais como transculturalismo21 e 

hibridização22. 

No Brasil, autores como Moacir Scliar, Osman Lins, Ivan Angelo, Rubem 

Fonseca, Ignácio de Loyola Brandão, Tabajara Ruas e muitos outros principiam a 

discutir o papel da violência urbana, dos meios de comunicação de massa, dessa 

                                            

21 Mais precisamente “transculturação” (transculturación), termo cunhado por Fernando Ortiz na dé-
cada de 40 para a situação histórica de Cuba: “Entendemos que el vocabulo transculturación expresa me-
jor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque éste no consiste solamente en adquirir una 
cultura, que es lo que en rigor indica la voz anglo-americana aculturación, sino que el proceso implica también ne-
cesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una parcial desculturación, y, 
además, significa la conseguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neocultura-
ción” (ORTIZ, Fernando. Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 
1978, p. 86. Veja tb. RAMA, Ángel. Transculturación y género narrativo. In: RAMA, Ángel. La ciudad 
letrada. 3. ed. México: Siglo XXI, 1987, p. 32-56). 

22 Termo difundido por Canclini: “la hibridación intercultural” que é explicada basicamente por inter-
médio de três processos: “la quiebra y mezcla de las colecciones que organizaban los sistemas culturales, la des-
territorialización de los procesos simbólicos y la expansión de los géneros impuros”. Através da análise destes 
três aspectos, o autor busca precisar as articulações entre modernidade e pós-modernidade, entre 
cultura e poder (CANCLINI, Néstor García. Cultura híbridas: estrategias para entrar y salir de la mo-
dernidad. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, [1989], p. 264). 



mistura racial e cultural característica do país, bem como discutindo e rediscutindo 

experiência da repressão. A realidade e principalmente o espaço urbano são percebidos 

como fragmentários23, ao mesmo tempo em que há a nostalgia pela perda de um idílio 

utópico anterior ao caos urbano. As imagens, os contextos semânticos e históricos são 

desarticulados e a apropriação feita pela literatura dos discursos de outros meios e de 

outras séries culturais faz parte da experimentação destas obras. 

Muitos destes autores tiveram que fugir para o exílio durante os anos duros da 

ditadura e suas criações são um reflexo desta realidade contraditória, heterogênea — 

pré-moderna ou tradicional, moderna e pós-moderna — e que, portanto, também 

necessitam ser interpretadas com um método adequado para que não se percam estes 

esforços no nada. Devem ser localizados nas obras os traços que engendram a 

desterritorialização e a reterritorialização, que engendram o movimento dos fluxos 

sígnicos. 

A sensibilidade pós-moderna, longe de ser um pulo para além da modernidade, 

está bem no meio do redemoinho, ela coloca o problema da manutenção e assimilação 

de tradições culturais de uma nova maneira. Desta forma há muito o que fazer, já que 

os resultados das pesquisas detalhadas de cada manifestação cultural — arte, literatura, 

dança, teatro, arquitetura, música, filme e vídeo — certamente trarão resultados mais 

                                            

23 A propósito, veja-se trecho elucidativo sobre traço decisivo na ficção brasileira: “Egos em 
duplicata ou em trânsito, ou reduzidos ao anonimato. [...] estratégia tão poderosa quanto a do 
anonimato ou a do ensaio, é a de uma prosa que toma por interlocutora a linguagem do espetáculo 
da mídia” (SÜSSEKIND, Flora. Cinematógrafo de letras: literatura, técnica e modernização no Brasil. São 
Paulo: Cia. das Letras, 1987, p. 87-88). 



ou menos diferentes de acordo com a especificidade e peculiaridade de cada meio 

utilizado. 

Afinal, mais do que nunca é possível falar de continuidade ou de 

descontinuidade, porque até o próprio conceito de desenvolvimento se encontra em crise 

— se é que ele algum dia não tenha estado em crise na América Latina. 

 

4.5 MEDIA E POBREZA SIMBÓLICA 

Identidade sempre sói ser um conceito problemático, quanto mais o de 

identidade nacional24. Os meios de comunicação de massa25 geram hoje imagens 

identificadoras26 que para uns são positivas, para outros, extremadamente negativas. A 

                                            

24 Lembremo-nos, a propósito, de que a própria noção de “cultura nacional” nasceu durante o 
romantismo concomitantemente com a formação do estado moderno em fins do séc. XVIII. Se 
hoje a noção de estado nacional e identidade nacional sofrem em suas estruturas, 
conseqüentemente parece que também fica dificultada a manutenção de uma “coleção” que possa 
ser caracterizada de cultura nacional. 

25 Sobre a evolução dos meios de comunicação de massa no ocidente, veja: THOMPSON, John B. 
Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de comunicação de massa. Trad. do 
Grupo de Estudos sobre Ideologia, Comunicação e Representações Sociais da Pós-Graduação do 
Instituto de Psicologia da PUCRS. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. No cap. 4 “Transmissão cultural 
e comunicação de massa: o desenvolvimento das indústrias da mídia”, p. 217-82, o autor 
empreende um estudo do que poderíamos chamar de pré-história dos meios de comunicação de 
massa. 

26 Nos lembramos aqui do processo de formação de identidade da criança, segundo a teoria 
lacaniana, na fase do espelho, onde ela vai montar a sua identidade, processo que é caracterizado 
como identificadoramente gratificante e que guarda aqui as suas semelhanças com o que ocorre, p. 
ex., com a televisão que, no Brasil (bem como nos demais países latino-americanos) [...] “é um 
fator de articulação do imaginário nacional e, principalmente, do espaço público” (veja-se este 
elucidativo artigo de: BUCCI, Eugênio. A mídia eletrônica no Brasil e a construção do imaginário. 
Revista Pesquisas, n. 13, 1998, p. 143-158; veja-se também texto basilar sobre a esfera pública de: 
HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural na esfera pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984; e 



posição positiva sustenta que os meios de comunicação garantiriam, através da cultura 

de massa, esta nova identidade, resgatariam uma unidade nacional através do 

estabelecimento de uma comunidade imaginária artificialmente por eles erigida e 

passariam a ocupar o papel deteriorado da escola — e isso nos parece uma posição 

por deveras simplista, senão mesmo ingênua27. 

Mas a posição negativa, que consiste em ver as manifestações culturais como 

produto da manipulação das classes dominantes através dos meios de comunicação, 

igualmente não parece aportar em algo concreto. Talvez tenha sentido uma posição 

intermediária: ver na comunicação mass-mediatizada uma modalidade que constitua 

dinâmicas culturais e ao mesmo tempo procurar o sentido da prática comunicativa nos 

próprios movimentos sociais e em seus desdobramentos culturais. Daí que alguns 

autores procuraram aqui delimitar, em termos de América Latina, a clara distinção 

entre cultura de massa e cultura popular. Como nos demonstra Chauí, seria necessário 

evitar o risco de confusão dessas duas “formas”, pois que entre elas haveria uma 

diferença de natureza: 

Para usarmos uma expressão de Foucault, a Comunicação de Massa se 
insere no campo de tecnologias de disciplina e vigilância (donde a busca da 
transparência para garantir que tudo pode ser dito e mostrado), regulando-se 
pelo ideal panóptico do olho que tudo vê, ou pelo olhar de sobrevôo, na 
bela expressão de Merleau-Ponty. Em contrapartida, as ações e 
representações da Cultura Popular se inserem num contexto de 

                                                                                                                                        

ainda texto de: EAGLETON, Terry. A função da crítica. São Paulo: Martins Fontes, 1991, sobre as 
relações entre a esfera pública e a crítica literária e cultural). 

27 No que concordamos com Sarlo: “En la mayoría de los países de América Latina, la escuela pública es hoy 
el lugar de la pobreza simbólica, donde maestros, currícula y medios materiales compiten en condiciones de muy pro-
bable derrota con los mass-media de acesso gratuito o moderadamente costosos que cubren casi por completo los terri-
torios nacionales” (SARLO, Beatriz. Escenas de la vida posmoderna. Loc. cit., p. 121). 



reformulação e de resistência à disciplina e à vigilância. Nela o silêncio, o 
implícito, o invisível são, freqüentemente, mais importantes do que o 
manifesto28. 

Por ora mantenhamos essa distinção como sendo útil, por já gozar de certa 

tradição. Mas é inegável que o raciocínio de Chauí, por muito bem fundamentado 

filosoficamente que seja, deverá sofrer mais tarde questionamentos e reorientações, já 

que na América Latina, as culturas populares — elas são plurais mesmo! — colocam em 

cena ainda outras problemáticas que até dato, apesar do grande esforço epistemológico 

em andamento, ainda não foram solucionadas, dentre as quais se destaca o seu caráter 

intrinsecamente oral29. 

Por outro lado, a constatação de uma recepção padronizada e globalizada, por conta 

do excesso, da velocidade e da falta de discernimento por parte dos consumidores de 

cultura coloca outro conjunto de paradoxos, como bem aponta Souza, seguindo o 

raciocínio de Sarlo: 

                                            

28 CHAUÍ, Marilena. Como superar a dicotomia entre conformismo e resistência? In: Idem. 
Conformismo e resistência. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 159-184, aqui 177. 

29 O problema da oralidade em sociedades como a nossa, que até hoje não disponibiliza acesso 
igualitário e democrático para todos dos produtos culturais impressos, tais como jornais e livros, 
está ainda por receber um tratamento sério. Um autor que seriamente se dedicou a tal propósito 
foi o peruano Cornejo Polar, que chama de grau zero da relação entre a cultura oral e a escrita na 
América Latina, o encontro do imperador inca (que não sabia ler latim) e o padre espanhol (que 
tentava mostrar ao índio que na Escritura estava a verdade). O diálogo entre os dois, marcado por 
“incomunicação absoluta” marca o início simbólico deste choque entre a tradição oral e a tradição 
escrita. Esta “cena primordial” torna-se assim “fato e símbolo da destruição não só de um império, 
mas da ordem de um mundo” (POLAR, Antonio Cornejo. O condor voa: literatura e cultura latino-
americana. Organização: Mario J. Valdés. Trad.: Ilka Valle de Carvalho. Belo Horizonte : UFMG, 
2000,  p. 228, 227, 238 e 239). 



O pensamento pós-moderno presente na América Latina registra [...] o 
paradoxo entre o avanço tecnológico e o atraso que nos caracteriza, razão 
pela qual torna-se necessário discutir tais questões de maneira mais lúcida30. 

Além disso, para desequilibrar a bipolaridade oposicional da cultura de massa e 

da cultura popular, há quem localize dentro desse contexto o florescimento de uma 

cultura pop em um certo Brasil “aspirante a pós-moderno” dos anos 80 do séc. XX. 

Senão, vejamos: 

Em uma primeira aproximação, o que chamamos de cultura pop abrange a 
cultura massificada (com possibilidades de reciclagem), um maior acesso 
(mesmo que as classes mais baixas ainda estejam à margem) à cultura de 
elite e um domínio simultâneo da cultura de massas e da cultura de elite31. 

Note-se que a tipologia das culturas já se inflaciona: à cultura de massa singular 

acrescenta-se uma cultura de massas plural que, em sua promiscuidade com a “cultura 

de elite” — eis mais um tipo —, geraria a cultura pop. Essa cultura pop brasileira 

responderia a uma demanda de um mercado cultural emergente naquela década, 

apresentando produtos de consumo específicos a uma determinada camada da 

sociedade brasileira, a saber, para os jovens da classe média letrada dos grandes centros 

urbanos, principalmente dos centros urbanos do sudeste/sul do país. Tal cultura pop é 

localizada nos produtos de conformação cultural, de sintetização de um projeto cultural 

para o país no momento pós-ditadura — no momento da abertura e redemocratização 

— principalmente nos suplementos literários dos grandes jornais do sudeste — como 

                                            

30 SOUZA, Eneida Maria de. Os livros de cabeceira da crítica. In: Idem. Crítica cult. Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2002, p. 13-25, aqui p. 21. 

31 PRYSTHON, Angela F. Neoliberalismo tropical: a indústria cultural brasileira pós-moderna. In: 
Idem. Cosmopolitismos periféricos: ensaios sobre modernidade, pós-modernidade e estudos culturais 
na América Latina. Recife: Bagaço, 2002, p. 104-20, aqui p. 107. 



a Folha de São Paulo —, em publicações periódicas diversas, bem como em séries 

introdutórias a determinados assuntos “cosmopolitas” de editoras como a Brasiliense 

ou a LP&M32. — Aqui seria de se questionar até que ponto e qual o sentido desse tipo 

de projetos — de caráter mídio-populista — de busca de públicos, se são desejáveis e 

para quem são vantajosos... 

 

4.6 AGENDA CULTURAL E AGENDA POLÍTICA 

Se por um lado ainda possam restar dúvidas sobre o fato de já estarmos ou não 

na modernidade — é um fato aceito por muitos que na América Latina teríamos, ao 

mesmo tempo e no mesmo lugar, regiões pré-modernas, modernas e pós-modernas —, por 

outro, não podemos deixar de tomar parte na discussão que ocorre em nossa volta — 

o que o passado, ademais, mostra que nunca deixou de acontecer33. 

                                            

32 “Ao jornalismo cultural coube a liderança no estabelecimento da cultura pop pós-moderna 
brasileira, contudo outros representantes da cultura impressa também tiveram sua parcela de 
responsabilidade na disseminação desse sistema de modas culturais. O mercado editorial pode ser 
um excelente exemplo do processo de ‘pós-modernização’ da cultura brasileira nos anos 80, não 
só pelos claros sinais de um crescimento absoluto, mas pelas transformações sofridas pela 
produção de livros” (PRYSTHON, Angela F. Neoliberalismo tropical: a indústria cultural brasileira 
pós-moderna. In: Idem. Cosmopolitismos periféricos: ensaios sobre modernidade, pós-modernidade e 
estudos culturais na América Latina. Recife: Bagaço, 2002, p. 104-20, aqui p. 112.). 

33 O que é indicado, por exemplo, do ponto de vista estético-cultural, pelo grande número de 
manifestos vanguardistas ao longo do século XX. Para tanto, veja-se: MESQUITA, Ivo. (Comp.). 
Manifestos e declarações 1921-1959. In: BELLUZZO, Ana Maria de Moraes. (Org.). Modernidade: 
vanguardas artísticas na América Latina. São Paulo: Memorial/UNESP, 1990, p. 239-319. 



Nesse sentido, se a discussão em torno da cultura gerada pelo pós-moderno (na 

década dos 80) havia estabelecido uma nova “internacional” cultural34 — algo como o 

que as vanguardas modernistas já tinham feito nas primeiras décadas do séc. XX — 

que não se restringia somente à cultura ou à arte, mas questionava os limites entre as 

diversas manifestações das artes, bem como as características particulares dos 

desenvolvimentos nacionais, o momento seguinte — a década dos 90 — só fez 

acelerar esse processo de discussão com base nas trocas simbólicas cada vez mais 

amplas dentro do processo de planetarização dos mercados, englobando nessa discussão 

vozes e escritas antes ausentes ou simplesmente deixadas de lado pelo agenda sitting35 

das academias e órgãos promotores das discussões, seja dentro de um espaço nacional, 

seja no âmbito internacional, gerando por vezes verdadeiras querelles36. 

                                            

34 A partir do ponto de vista latino-americano, ou seja: em contraposição a um “terceiro” mundo que 
se desenvolve como imagem invertida de um mundo “primeiro” (cf. ORTIZ, Renato. Advento da 
modernidade? Lua Nova, São Paulo, n. 20, maio 1990) chega-se, a partir da defesa do “nacional-
popular” para a exportação do “internacional-popular” (cf. Idem. A moderna tradição brasileira, p. 
182-206). — Ademais, a noção de Terceiro Mundo sempre foi como que um moto em torno do 
qual se aglutinavam, na arena mais propriamente política, os grupos beligerantes por mudanças na 
América Latina. 

35 Termo que designa o processo de colocar na pauta do dia, p. ex., em jornais televisivos, quem decide 
o que entra na pauta, o que vai ser exibido hoje? Porque um assunto é mostrado e outro não? Ou 
no caso da elaboração de materiais didáticos distribuídos pelo governo: quem escolhe as obras? 
Porque certos assuntos estão nos livros didáticos e outros não? Quem faz e por que faz tal 
escolha? (cf. REIS, Carlos; LOPES, Ana C. M. Dicionário de teoria da narrativa. São Paulo: Ática, 1988). 

36 Essa querelle (disputa) em torno do que seria um objeto de estudo digno já é uma adolescente 
púbere. Como já se encontra devidamente historicizado (v. MOREIRAS, Alberto. A exaustão da 
diferença, a política dos estudos culturais latino-americanos. Belo horizonte, UFMG, 2001), o entrevero saiu do 
âmbito da intimidade relativamente recalcada dos corredores acadêmicos e se mostrou 
publicamente de forma mais escancarada em 92/93 no congresso da ABRALIC no Rio de Janeiro. 
Aliás, não deixa de ter seu lado ironicamente peculiar, o fato dessa querela ter aflorado justamente 
dentro dessa associação dedicada principalmente aos estudos comparativos da literatura/cultura 
produzida dentro de distintos espaços nacionais, num momento em que exatamente a noção de 
“espaço nacional” se encontra sob forte suspeita. — Mais recentemente a ABRALIC novamente se 
debruçou sobre o tema, colocando a pergunta sobre a relação entre a literatura comparada e os 
estudos culturais, v. ABRALIC. Literatura Comparada = Estudos Culturais? Congresso Abralic, 6. 



Se nos dizem incessantemente que vivemos na era da imagem em meio a um 

sistema chamado transnacional — um sistema difuso, inter-relacionado e interpenetrado 

complexamente, que se manifesta em todos os setores da sociedade e que se especifica 

pela modificação da natureza e das funções dos estados nacionais e que, por assim 

dizer, provoca um deslocamento de sentido da dependência —, a produção cultural 

igualmente teria que sofrer transformações em sua dinâmica, integrando-se ao 

processo de transnacionalização dos mercados simbólicos. 

Las búsquedas más radicales acerca de lo que significa estar entrando y saliendo de la 
modernidad son las de quienes asumen las tensiones entre desterritorialización y reterrito-
rialización. Con esto me refiero a dos procesos: la pérdida de la relación ‘natural’ de la 
cultura con los territorios geográficos y sociales, y, al mismo tiempo, ciertas relocalizaciones 
territoriales relativas, parciales, de las viejas y nuevas producciones simbólicas37. 

Justamente são esses processos de relocação relativa e parcial que ainda não foram de 

todo exploradas em todas as suas manifestações. O resultado dessas pesquisas 

certamente vai ter conformações locais distintas, dependendo do que era velho e do 

tipo de novo que aportou e continuamente aporta em determinado local. O exemplo 

da chegada da cultura pop ao Brasil pode ser um exemplo desse tipo de processo de 

constante relocação: 

O que pode ter acontecido foi a delineação de um projeto mundial de cultura 
pop. A cultura pop podia ser muito clara, pelo menos desde o pós-guerra, em 
outros lugares do mundo, mas no Brasil só se manifestou sem rodeios nos 
anos 80. Com o surgimento da cultura pop (que não é igual à Cultura Popular 
e não é Cultura de Massas simplesmente dita; a cultura pop poderia ser 
definida como uma Cultura de Massas mais ativa e consciente de si mesma) 

                                                                                                                                        

Anais... Florianópolis, 1998. Núcleo de Estudos Literários e Culturais NELIC/UFSC, 1998. 
37 CANCLINI, N. G. Culturas híbridas. Loc. cit., p. 288. 



afirmou-se a universalização do rock, da contracultura, do cinema de grandes 
públicos como os principais valores da cultura ocidental contemporânea38. 

De tudo isso podemos concluir que ainda nos encontramos em uma situação 

periférica e contraditória. Mas, para além da categoria epistemológica da “modernidade 

periférica”, coloca-se agora a de uma “modernidade periférica heterogênea”39 que 

passa a desenhar um mapa epistemológico distinto dos tradicionais centros europeus e 

norte-americanos. Dessas novas posturas surgem também novas metodologias de 

busca que se fertilizam, mediante uma nova transdisciplinariedade — chamada por 

Canclini de “ciencias nómadas”40 —, em espaços estratégicos que se abrem entre a 

sociologia da cultura, os estudos da comunicação, a nova antropologia, a politologia 

cultural e os estudos literários com uma postura modificada em relação aos cânones. 

                                            

38 PRYSTHON, Angela F. Neoliberalismo tropical: a indústria cultural brasileira pós-moderna. In: 
Idem. Cosmopolitismos periféricos: ensaios sobre modernidade, pós-modernidade e estudos culturais 
na América Latina. Recife: Bagaço, 2002, p. 104-20, aqui p. 118. 

39 “Modernidad no situada en medio de criterios y expectativas previamente racionalizadas, sino modernidad como 
conjunto de experiencias de una nueva extensión cultural, señalada por medio de las ‘topologías’ de lo heterogéneo, de 
lo multicultural y lo multitemporal, de los cruces de lo político con lo cultural y, revelando la riqueza de una histori-
zación distinta, de las articulaciones entre lo masivo y lo popular” (HERLINGHAUS, Hermann; WALTER, Mo-
nika. ‘Modernidad periférica’ versus ‘proyecto de la modernidad? Experiencias epistemológicas pa-
ra una reformulación de lo ‘pos’moderno desde América Latina. In: Idem. Op. cit., p. 11-47, aqui 
p. 14). 

40 CANCLINI, N. G. Culturas híbridas. Loc. cit., p. 15; v. tb. CANCLINI, Néstor García. Noticias recien-
tes sobre la hibridación. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de; RESENDE, Beatriz. Artelatina: cultura, 
globalização e identidades. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 60-82. 



5 RIOS, PONTES E MANGUES 

 

Pensar é esquecer diferenças, é generalizar, abstrair. 

(Jorge Luiz Borges, Funes, o memorioso). 

 

5.1 O MISTER DA ARQUEOLOGIA LITERÁRIA 

Nas duas seções anteriores falávamos da necessidade da teoria literária e da 

crítica, enquanto duas áreas que se dedicam ao estudo da literatura — que nós talvez 

melhor devamos caracterizar de “estudos literários” —, se voltarem também para o 

“presente teórico”, para se esquivarem do risco de operarem com categorias 

envelhecidas e inoperantes1 — e, com isso, assumirem igualmente os riscos do 

presente — no seu intento de compreenderem os fenômenos literários e literário-

culturais. Constatação semelhante já havia sido feita por Foucault em um seminário 

proferido em Bruxelas em 1964. Vejamos. 

Para saber [...] como a literatura se significa, seria preciso saber como ela é 
significada, onde ela se situa no mundo dos signos de uma sociedade, o que, 

                                            

1 A pergunta poderia ser formulada da seguinte forma: “[...] como o crítico deve apresentar hoje o 
complexo sistema de obras explicado até o presente por um método tradicional e reacionário cuja 
única originalidade é o estudo das fontes e das influências?” (SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do 
discurso latino-americano. In: Idem. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 11-
28, aqui p. 19). 
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praticamente, não foi feito em relação às sociedades contemporâneas, e que 
seria preciso fazer, tomando talvez como modelo um trabalho que focaliza 
culturas muito mais arcaicas que as nossas2. 
 

Talvez em 1964 isso não tivesse sido feito ainda. De lá para cá, nesse lapso de 

tempo de quatro décadas, alguns esforços indubitavelmente contemplaram de forma 

mais ou menos acertada a literatura nas sociedades contemporâneas. Por outro lado, 

em que pese este discurso das bordas que, por vezes, caracteriza o pensamento de um 

Foucault como manifestação do “pensamento hegemônico”, reconhecendo nele, em 

trabalhos posteriores a este que estamos citando3, um certo voltar-se para o outro 

pseudo-interessado, como tendendo a manter, a partir dessa experiência de focalização 

do funcionamento da literatura “de culturas muito mais arcaicas que as nossas”, um 

certo status “de un caso fronterizo de lo Mismo”4. De qualquer forma, podemos entender 

também que tal postura pode ser vista como tentativa de definição de um novo 

cânone literário que o próprio discurso hegemônico empreende quando tenta definir 

um novo centro nas culturas e literaturas da periferia5. 

Daqui para adiante focalizaremos alguns achados teórico-conceptuais — já 

referidos direta ou indiretamente nas seções anteriores —, procurando investigar a sua 
                                            

2 FOUCAULT, Michel. Linguagem e literatura. Anexo. In: MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a 
literatura. Trad. de Roberto Machado e Jean-Robert Weisshaupt. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000, p. 
137-174, aqui p. 163. Tradução da transcrição do texto de conferência proferida em 18 e 19 de 
março de 1964 em Bruxelas. 

3 Nos referimos aqui ao uso que Foucault faz das Ficções, de Jorge Luiz Borges, na introdução da 
obra As palavras e as coisas. 

4 HERLINGHAUS, Hermann; Walter, Monika. ‘Modernidad periférica’ versus ‘proyecto de la moder-
nidad?. In HERLINGHAUS, Hermann; WALTER, Monika. (Org.). Posmodernidad en la periferia. Enfoques 
latinoamericanos de la nueva teoría cultural. Berlim: Langer, 1994, p. 11-47, aqui p. 13. 

5 Sobre isso v. JAUβ, Hans Robert. Studien zum Epochenwandel der ästhetischen Moderne. Frankfurt am 
Main: Suhrkamp, 1989. 



 

97

serventia, ou não, para empreender essa arqueologia de que nos fala Foucault, sem 

contudo, deixar de considerar as marcas — hegemônicas ou não — que cada discurso 

teórico carrega consigo. Nesse sentido, é de se observar que aquela arqueologia é aqui 

encarada sob o prisma de construção e reconstrução no presente dos sentidos do 

passado, bem como construção e reconstrução de sentidos reprimidos no passado e 

no presente, sejam constructos estético-culturais, sejam teórico-hermenêuticos. 

Para Foucault, ademais, 

A cada momento da história de uma cultura corresponde um determinado 
estado dos signos, um estado geral dos signos. Seria preciso estabelecer 
quais elementos atuam como suporte de valores significantes e a que regras 
obedecem esses elementos significantes em sua circulação6. 
 

Nessa palestre de 1964 o filósofo propugnava uma noção de análise literária que 

fundasse uma nova reflexão, “uma reflexão quase filosófica”. E ao usar o restritivo 

“quase”, ao mesmo tempo ele está afirmando o direito de uma “quase literatura” e 

ainda, mais enfaticamente, de um “simulacro de filosofia”. E perguntava: “Será que 

não se poderia dizer [...] que a crítica é pura e simplesmente o discurso dos duplos, isto 

é a análise das distâncias e das diferenças nas quais se repartem as identidades da 

linguagem?”7. Com essa pergunta, o autor estava falando de um trabalho de 

“decifração da auto-referência” dentro da própria obra. Mas não era só isso, só esse 

                                            

6 FOUCAULT, Michel. Linguagem e literatura. Anexo. In: MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a 
literatura. Trad. de Roberto Machado e Jean-Robert Weisshaupt. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000, p. 
137-174, aqui p. 163. Tradução da transcrição do texto de conferência proferida em 18 e 19 de 
março de 1964 em Bruxelas. 

7 Idem, p. 161. 
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dizer respeito aos signos através dos quais obras se designariam a si mesmas, havia 

também uma direção analítica que concernia à modalidade da espacialização das 

distâncias entre as obras em relação a si mesmas. É nesse sentido que ele fala do estado 

geral dos signos de cada momento. 

O autor nos chama a atenção para a necessidade de sabermos como a literatura é 

significada, e, a partir disso, acrescenta que talvez fosse necessário olhar “para culturas 

muito mais arcaicas que as nossas”. Ao orientar assim nosso olhar, ele está apontando 

para uma percepção de que literatura funcionava, em certas sociedade, como signo 

basicamente social e religioso e que ela só funcionava, “existia, era criada e 

consumida” se tal função social ou ritual fosse assumida como função significante. E 

continua: 

É bem provável — seria preciso estabelecer o estado dos signos na nossa 
sociedade — que, hoje em dia, a literatura não se situe do lado dos signos 
religiosos, mas muito mais do lado dos signos de consumo ou da economia. 
De fato, não o sabemos8. 

Desde essa constatação do autor, nesse lapso de tempo, certamente houve 

progressos em relação ao estabelecimento desse estado dos signos, e, havemos de convir, 

não só dentro da sociedade ocidental como um todo, mas também dentro das 

diferentes sociedades locais e regionais. Devemos contemplar isso um pouco. 

 

                                            

8 FOUCAULT, M. Op. cit., p. 163-4. 
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5.2 UM SIGNO MULTICULTURAL 

Consideremos o fato de que nosso trabalho se origina em tropeços e percalços 

cotidianos por estilhaços culturais de uma metrópole brasileira, latino-americana, com 

três milhões de habitantes, cidade esta apresentada nos discursos oficiais como a 

“capital multicultural do Brasil”. Os fragmentos textuais e discursivos dessa pretensa 

multiculturalidade encontram-se espalhados pelo espaço urbano. Mais que objetos nos 

quais se tropece, a multiculturalidade alardeada pelas discursividades oficiais oferece 

também terrenos movediços semelhantes à lama de um mangue — essa imagem 

intimamente ligada à construção desse conceito de multiculturalidade: a lama do 

mangue como repositária de sedimentos das mais diversas origens, temporais e 

espaciais, constantemente lavada e purificada pelas águas salgadas do mar. 

A imagem do mangue se tornou um índice — um signo — de uma produção 

cultural que, em seu conjunto, simboliza uma determinada realidade percebida como 

diferente. Apesar dos locais de vida, dos mundos da vida permanecerem relativamente 

fixos, “[...] os espaços vividos nos quais se articulam e se criam os produtos culturais 

que registram a individualidade de grupos, sofrem um processo de permanente 

desterritorialização e estranhamento [...]”9. Nesse processo, as geografias e as 

temporalidades específicas, sobre as quais os sistemas de representação se firmam e 

                                            

9 ANJOS, Moacir. Desmanche de bordas: notas sobre identidade cultural no Nordeste do Brasil. In: 
HOLLANDA, Heloisa Buarque de; RESENDE, Beatriz. (Org.). Artelatina: cultura, globalização e 
identidades. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 45-59, aqui p. 47. 
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fundam, são desmontadas e dilatadas, respectivamente10. O mangue, nesse sentido, 

não pode ser considerado uma apologia rumo a um novo paradigma de catálogo do 

real sensível, pois idéias “[...] são menos catalogações do real sensível do que constructos 

ficcionalizados daquilo que tornaria esses espaços distintos dos demais e [de] qualquer 

um outro irredutível”11. E diríamos mais, artefatos culturais, sejam literários ou de 

outra sorte, não são feitos meramente de idéias, mas antes se trata de uma organização 

dessas sob forma de linguagem: a primazia é da linguagem. 

Demais disso, o mangue, considerado do ponto de vista geográfico, é provocado 

por uma obstrução natural das águas oriundas dos estuários dos rios, gerando um 

certo isolamento das águas dos rios com as do mar. A troca das águas, então, apenas 

ocorre quando da maré alta. — Essa imagem de podridão, de águas sujas, enlameadas 

e barrentas — associada ao espectro do caos urbano — é símbolo poético recorrente, 

como na poesia Urbe: 

hoje na minha boca 
não cabem girassóis 
 
cabe um poemapodre 
cheiro de mangue capibaribe 
 
um poemaponte 
galeria esgoto chuvas de abril 
 
um poemacidade 
fumaça ferrugem fuligem 
 
hoje na minha boca 
cabe apenas poema 

                                            

10 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 
11 ANJOS, Moacir. Op. cit., p. 46-7. 
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o poema hóspede da agonia12. 
 

Essa urbe é experienciada pelo poeta através de imagens tais como “poemapodre” 

— o poema se transmuta naquilo que comumente é visto como sendo água podre, i. e., 

a abundante proliferação de microorganismos típica do mangue associada à poluição 

urbana (ademais, o mangue afeta o olfato: “cheiro de mangue”); “poemaponte” — em 

referência à proliferação urbana das pontes, devido ao encontro de rios e braços dos 

rios; “poemacidade” — poesia, arte e cultura como resposta à cidade contraditória. A 

poesia, para não se extinguir, acaba por ser poesia negativa: aqui novamente temos 

aquela “atividade negadora” (de que falamos aqui alhures) gerando significados. Uma 

poesia negativa de um certo conceito de poesia. O poeta hoje não consegue falar 

daquilo que se lhe apresenta como belo, como o belo dos “girassóis”. Mas hoje 

também não consegue calar. Nesse sentido, o poema se apresenta como uma lamúria, 

como um clamor em que as imagens da beleza da cidade — rodeada por água, cortada 

pelo rio e seus braços, com suas pontes — estão como que ofuscadas pelo viés 

negativo da cidade. 

Será, pois, numa cidade dessas, percebida como a urbe do poeta, espalhada e 

entremeada por mangues, numa cidade para a qual esse movimento cíclico de 

isolamento e renovação do mangue é característico, em que se articulou, em meados 

nos anos 90 do séc. XX, uma resposta à complicada equação de uma nova construção 
                                            

12 PEDROSA, Cida. Urbe. In PEDROSA, Cida; MIRÓ; JORDÃO, Valmir. (Org.). Marginal Recife: coletânea 
poética 1. Apresentação de Alberto da Cunha Melo. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 
2002, p. 17. 



 

102

identitária a partir da rearticulação do passado cultural tradicional local — da tradição, 

no sentido de gênese, de origem, Herkunft — com as “novas” tradições culturais 

provindas dos mais diversos locais. Certamente que a fórmula “da parabólica enfiada 

na lama do mangue”13 poderia parecer simplista à primeira visada, considerando a 

complexidade das tradições locais, seus distintos graus de elaboração e disseminação, 

bem como os diferentes discursos sobre elas, não se lhe pode negar o vigor metafórico 

e simbólico. — Ademais, simbolização e metáfora são hodiernamente constantemente 

realçadas como sendo requisitos relevantes para a produção artística contemporânea14, 

constituindo-se em caracteres críticos que não mais podem ser desconsiderados no 

enquadramento crítico dessa produção. 

Na articulação do “projeto mangue”, muitas são os antecedentes culturais — as 

tradições — que poderiam ser arroladas. Veja-se, por exemplo, como um João Cabral 

de Melo Neto figurava a constelação sígnica da urbe, no poema Cão sem plumas: 

A cidade é passada pelo rio 
como uma rua 
é passada por um cachorro; 
[...] 
Aquele rio 
[...] 
Sabia dos caranguejos 
de lodo e ferrugem. 
Sabia da lama 

                                            

13 Essa “imagem símbolo” foi colocada por Chico Science e Fred Zeroquatro no manifesto 
“Caranguejos com cérebro”, no início da década dos noventa (1992). O manifesto acompanhou o 
encarte do CD Da lama ao caos, de Chico Science & Nação Zumbi (v. SCIENCE, Chico & Nação 
Zumbi. Da lama ao caos. Rio de Janeiro: Sony Music, [s. d.]. 1 CD. 1 encarte). 

14 Como bem expresso pelo curador da Bienal de São Paulo, Alfons Hug, em resposta ao 
questionamento de diversos artistas, sobre o que é que um curador valorizaria numa obra de arte 
(HUG, Alfons. Palestra. Recife: Fundação Joaquim Nabuco — FUNDAJ, 24 ago. 2003). 
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como de uma mucosa. 
[...] 
Entre a paisagem 
(fluía) 
de homens plantados na lama; 
de casa de lama 
plantadas em ilhas 
coaguladas na lama; 
paisagem de anfíbios  
de lama e lama15. 
 

Esses mesmos signos tratados poeticamente por Cabral de Melo Neto retornam 

agora — nos anos 90 do séc. XX — com todo o seu vigor, reprocessados, atualizados 

por assim dizer. Desse modo, ao localizar semelhanças na poesia de uma geração 

temporalmente distante — por isso já considerada como que tradição moderna 

cristalizada, canônica — ao mesmo tempo é possível reconhecer o que há de 

dessemelhante. Naquele momento em que Cabral de Melo Neto escrevia, o estado geral 

dos signos impelia o poeta para a criação de um cânone moderno. O princípio criativo 

era a racionalidade da construção poética: imperativo era pautar a criação sob o 

aspecto forte da simbolização poética. A imagem simbolizada, figurativizada, era mais 

marcada pela racionalidade da construção poética do que pela sinenergia cultural e 

vinculante que ela possa evocar. Por exemplo, no Cão sem plumas, “a lama, a mistura de 

terra e água, carrega a tensão entre um princípio evolutivo e outro involutivo: pode 

representar a terra palpitante, vivificada, que respira e ferve; mas também pode 

representar a contaminação da pureza da água”16. O eu moderno necessitava dar 

visibilidade poética à realidade: é dessa forma que as imagens poético-culturais são 

                                            

15 MELO NETO, João Cabral de. Cão sem plumas In Idem. Serial e antes. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1997, p. 71-86. 

16 GOMES, Inara R. Cabral leitor de Valery. Intertexto, n. 1, v. 1, p. 59-80, 2002, p. 63. 
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investidas significativamente. Mas elas sempre permanecem em meio a essa percepção 

dicotômico-binária tipicamente moderna, entre evolução e involução, fortemente 

marcada pela experiência cosmopolita das vanguardas modernas. Essa constatação, 

contudo, não é de cunho pejorativo. Ela meramente procura ressignificar a criação 

daquele momento, sem o qual, certamente, o atual não seria da forma como é. Nesse 

sentido, não se deixa de reconhecer que há grande energia culturalmente simbólica 

presente num poema como o Cão sem plumas, a qual se apresenta como embrião 

sígnico para a compreensão da criação presente vinculada  a essa tradição e dela 

tributária, mesmo que negativamente. 

 

5.3 O SENTIMENTO DE MARGINALIDADE 

Na verdade, o poeta, o compositor de poemas para serem musicados, dos anos 

90 do séc. XX vive aquilo que se chamou de pós-modernidade. Isso notadamente em 

um sentido temporal, porque se segue ao esforço de modernização estético-cultural 

pautado pela produção das duas gerações imediatamente anteriores. Mas não só 

temporalmente. O esforço se concentra também no âmbito da sensibilidade17. No que 

o “projeto mangue” empreende uma combinatória de tradições locais — sejam elas 

eruditas, sejam populares, locais, nacionais ou supranacionais —, tal “projeto” está a 

                                            

17 Sobre o papel da sensibilidade, veja subseção 6.3 infra. 
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empreender uma atualização das pautas discursivas, orientando o olhar, a sensibilidade 

do leitor-ouvinte para o local, sem contudo esquecer o que está à sua volta. 

Para nós que falamos do ponto de vista da literatura, talvez (ainda) possa causar 

estranhamento o fato de trazermos “discursos competentes” de outras séries, 

notadamente, da música e das artes plásticas. Com isso reafirmamos uma de nossas 

premissas básicas. Ela diz respeito à noção de texto: nossa compreensão de texto é 

expandida, entendida antes como enunciado estético-cultural capaz de simbolizar e 

metaforizar. Com isso a noção de literatura também tende a se expandir até englobar 

obras de linguagem. Certamente que aí se incluem preponderantemente textos verbais, 

mas a ênfase não estará adstrita ao texto em seu formato impresso em preto sobre 

suporte papel branco. — Há que se advertir, contudo, que, com essa ênfase, de forma 

alguma está sendo considerado de somenos importância, ou relegando-se a produção 

estético-textual em tal formato a um segundo plano. Muito pelo contrário, nossa 

proposta é preponderantemente inclusiva, caracterizada mais por uma perspectiva de 

valorização daquilo que ainda está à margem, do que propriamente de estigmatizar 

determinada manifestação estético-literária. 

Esse sentimento da marginalidade, outrossim, é sentido pelo próprio artista, na 

poesia Marginal Recife: 

 
Recife 
Cidade das pontes 
E das fontes de miséria 
Poetas mendigando passes 
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Pra voltar pra casa 
E sua poesia passando despercebida 
Aliás, 
Nem passa18. 
 

Apesar da “projeto mangue” ter representado inicialmente um vigor renovado 

para a criação artística de forma geral, ela permaneceu mais restrita à cena musical. 

Nem todos se beneficiaram com o espaço angariado. Esse o lamento do poeta: a 

poesia passa despercebida. — “Aliás, nem passa”... Este o lamento do poeta enquanto 

produtor cultural, alocado à margem desse boom momentaneamente experimentado 

pela cultura local. Registra-se a descrença em relação à possibilidade da inclusão 

alardeada pelas teorias da mundialização e da globalização. Trata-se de um lamento de 

uma esperança frustrada: a frustração da “utopia planetária”, tematizada a partir de um 

contexto de complexa interculturalidade local. 

O afã universalista da modernidade e da modernidade cultural parece ser 

colocado em xeque. A frustração do projeto modernizador neoliberal também ocorre, 

porque se está distante da possibilidade da inclusão do artista, da produção cultural 

local dentro do mercado19. Se, segundo essa visão ideológica, tudo pode ser 

transformado em mercadoria, há algum desencaixe, pois a “poesia passa 

                                            

18 MIRÓ. Marginal Recife. In PEDROSA, Cida; MIRÓ; JORDÃO, Valmir. (Org.). Marginal Recife: coletânea 
poética. Apresentação de Alberto da Cunha Melo. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 
2002, p. 71. 

19 Aqui temos que reconhecer que a iniciativa da municipalidade do Recife de publicar coletâneas de 
poetas “marginais” — marginais também ou principalmente porque não ou pouco publicados — 
reflete uma “agenda política” inclusiva que, “[...] deslocando positivamente o sentido de 
marginalidade, [pretende] inseri-los nas cadeias produtivas da Cultura”, no dizer da Diretora do 
Dep. de Literatura e Editoração, Heloísa Arcoverde de Morais, na apresentação da obra: 
PEDROSA, Cida; MIRÓ; JORDÃO, Valmir. (Org.). Marginal Recife: coletânea poética. Apresentação de 
Alberto da Cunha Melo. Recife: Fundação de Cultura Cidade do Recife, 2002. 
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despercebida”. Há que se politizar um pouco esse processo de assimilação, de 

imbricamento das tradições, bem como rever o próprio processo de criação de 

tradições pois 

A intensificação de intercâmbios em tempos globalizados parece acentuar as 
pressões para situar as demandas intrínsecas em contextos de interação cada 
vez mais amplos, ao mesmo tempo [em] que propicia a auto-afirmação do 
próprio, distanciando-o para preservá-lo. No meio, entre incorporação ao 
global e defesa do próprio, continuam produzindo-se sincretismos 
religiosos, mestiçagens étnicas e lingüísticas, formas combinadas de 
organização social e política20. 
 

Esse também parece ser o caso da “poesia marginal” recifense, que em parte é 

tributária do “projeto mangue”, assim como este projeto também é tributário dessa 

poesia, já que boa parte desses poetas já produzia antes da existência do projeto. 

Simultaneamente, a “poesia marginal” recifense expande a problemática colocada nos 

anos noventa para englobar novas reivindicações, novas demandas, dando conta 

inclusive das novas formas de rearranjos sígnicos. 

 

5.4 MESCLADOS, HIBRIDIZADOS, DESILUDIDOS 

No final dos anos 80 do séc. XX, Canclini colocava uma série de 

questionamentos, dentre os quais gostaríamos de realçar os seguintes: 

                                            

20 CANCLINI, Néstor García. Culturas da Ibero-América: é possível um desenvolvimento 
compartilhado? (Introdução). In Idem. Culturas da Ibero-América: diagnósticos e propostas para seu 
desenvolvimento. São Paulo: Moderna, 2003, p. 13-26, aqui p. 19-20. 
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É possível continuar afirmando, com Habermas, que a modernidade é um 
projeto inconcluso mas realizável, ou devemos admitir — com os artistas e 
teóricos desiludidos — que a experimentação autônoma e a inserção 
democratizadora no tecido social são tarefas inconciliáveis? 

Ou ainda: 

Por que os promotores da modernidade, que a anunciam como superação 
do antigo e do tradicional, sentem cada vez mais atração por referências do 
passado?21 

Para o autor, naquele momento, tratava-se de perseguir as contradições entre os 

diversos projetos modernos. Para entendê-los, Canclini afirmava a necessidade da 

análise dos processos de reformulação dos “vínculos entre autonomia e dependência 

da arte nas condições atuais de produção e circulação cultural”. Nesse intento, o autor 

empreendeu a caracterização de quatro interações das práticas cultas modernas — e, 

por conseguinte, autônomas — com outras áreas ou esferas “alheias”, quais sejam: a) 

com a arte pré-moderna; b) com a arte ingênua e/ou popular; c) com o mercado 

internacional de arte e d) com as indústrias culturais. Na interconexão e no processo 

de imbricamento dessas áreas ou esferas, o autor constatou a existências de um 

crescente processo de hibridação, baseado em processos de desterritorialização e 

reterritorialização dos signos, que, ao se desprenderem de dado arranjo significativo, 

passam a ser ressignificados de outra forma no novo rearranjo. 

                                            

21 CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. Trad. de 
Heloísa Pezza Cintrão e Ana Regina Lessa. 3. ed. São Paulo: EdUSP, 2000, p. 51. (Col. Ensaios 
Latino-Americanos, 1). 
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Antes de se questionar a validade da conceituação usada por Canclini na obra 

Culturas híbridas — em parte posteriormente reformulada por influência de discussões, 

pesquisas, bem como pela própria variável temporal —, vale relembrar aqui a forma 

como o autor esboçou o panorama naquele momento histórico (na década dos 80). 

Devemos lembrar, além disso, que especialmente em nosso país — que possui a 

heterogeneidade e a contraditoriedade dos projetos modernos como tônica, o estudo 

da obra de Canclini pode servir de subsídio, para além da condição nacional e local, 

para a análise de um panorama inter e transnacional marcado por novos paradigmas. 

Numa mesma cidade ou local, coexistem várias temporalidades, progressivas 
ou regressivas, desde os traçados urbanos até às inclinações psicossociais de 
seus habitantes. Várias épocas, seus produtos culturais, homens de múltiplas 
tendências, orientados para o passado, presente ou futuro, logo com 
expectativas diferenciadas, se justapõem. Para além desses limites espaciais 
mais estreitos de uma cidade, os contatos aproximam ou colocam em tensão 
diversidades ainda maiores, abarcando regiões e continentes — um processo 
cada vez mais intensificado pela revolução nos meios de comunicação22. 
 

Esses contatos entre temporalidade, sujeitos, entre textos e referências sígnicas 

com orientações e expectativas as mais variopintas possíveis — como Abdala Jr. 

observa na citação acima, na esteira das reflexões de Canclini — geram aproximações 

que, por sua vez, são responsáveis por crescentes tensões. A coisa (die Sache) não se 

apresenta de forma tão simples quanto estes projetos paradigmáticos poderiam supor. 

Apesar disso, o capital tenta fazer a sua intermediação. Nesse contexto, ao 

contemplarmos a própria história do capitalismo, constata-se que esse sistema sempre 

                                            

22 ABDALA JUNIOR, Benjamin. Fronteiras múltiplas, identidades plurais: um ensaio sobre mestiçagem e hibridismo 
cultural. São Paulo: Ed. SENAC, 2002, p. 17. 
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procurou impor uma ordem própria à diversidade. Tal constatação aponta agora de 

forma crescente para 

[...] estratégias em que a perspectiva da unidade, em termos de produção e 
de circulação, coexiste com a necessidade de flexibilização, para administrar 
e também se beneficiar das possibilidades mercadológicas da diversidade. 
Antes restrita às margens do sistema, a particularidade — isto é, diferenças 
homólogas de vários países — pode assim dar origem a mercadorias de 
interesse supranacional, possibilitando uma circulação mais ampla, às vezes 
mundial23. 
 

Em que pese a administração dessas particularidades, quando contemplamos o 

texto a partir do prisma dos grupos nele interessados — seus autores, produtores —, 

que nele depositam uma esperança antes comunicativa de sua situação marginal do que 

propriamente o objetivo do lucro, vemos assomar que há pontos que são negociáveis e 

outros que se apresentam como inegociáveis. Dessa forma, a inclusão mercadológica 

poderia sugerir que o texto tenha que abrir mão de apenas uma leitura, já que, em 

sentido desterritorializado e reterritorializado, o texto vai possibilitar investimentos 

significativos que podem não interessar aos primeiros interessados no texto, aos 

autores. E isso, a nosso ver, é um ponto que deve ser respeitado24. 

 

                                            

23 ABDALA JUNIOR, Benjamin. Fronteiras múltiplas, identidades plurais: um ensaio sobre mestiçagem e hibridismo 
cultural. São Paulo: Ed. SENAC, 2002, p. 17-8. 

24 Voltaremos a essa questão ao tratarmos do texto do maracatu, na seção 6. 
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5.5 “LA CUESTIÓN DEL LATINO” 

Em novembro de 2000, em sua inserção em fórum de debates sobre a cultura, a 

globalização e as identidades a partir do prisma da América Latina, realizado no Museu 

de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ), Canclini empreendeu uma 

reformulação “de la cuestión del latino” a partir da reflexão teoricamente contextualizada 

dentro das discussões em torno dos conceitos de interculturalidade e hibridación. No 

texto em questão, o autor parte da hipótese de que “la latinidad no puede ser un territorio 

aislado después de que cayeron las retóricas defensivas de los Estados nacionales”. Para chegar a tal 

hipótese o autor afirma a preponderância do fato de “la latinidad” já desde sempre ter 

sido “una construcción híbrida”25, na qual as mais distintas contribuições confluíram, tais 

como as dos países mediterrâneos, as dos povos autóctones americanos (indígenas), 

bem como as provenientes dos diferentes povos trazidos da África, não sem referir 

que estas “fusiones constitutivas de lo latino-americano” são ampliadas no momento 

contemporâneo mediante interações com o “anglo” — pela presença maciça de 

migrantes e produtos culturais latinos nos EUA e ainda o crescente diálogo com as 

culturas da Europa e da Ásia26. 

                                            

25 Dever-se registrar aqui que essa idéia não é originalmente de Canclini. Santiago já afirma que “o 
elemento híbrido reina” na propagação da cultura ocidental entre nós (SANTIAGO, Silviano. O 
entre-lugar do discurso latino-americano. In: Idem. Uma literatura nos trópicos. São Paulo: 
Perspectiva, 1978, p. 11-28, aqui p. 18). 

26 CANCLINI, Néstor García. Noticias recientes sobre la hibridación. In: HOLLANDA, Heloisa 
Buarque de; RESENDE, Beatriz. Artelatina: cultura, globalização e identidades. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2000, p. 60-82, aqui p. 60. 
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Uma das constantes nos trabalhos de Canclini é a sua preocupação com questões 

epistemológicas. Aqui também não é diferente. Nesse sentido ele coloca a questão — 

para nós de suma importância e várias vezes realçada no presente trabalho — da 

seguinte maneira: como saber quando uma disciplina ou um campo de conhecimento 

muda? Um dos índices de mutação dentro de um campo de conhecimento ou 

disciplina pode ser visto, segundo o autor, quando novos conceitos irrompem com 

força, deslocando e tirando de cena outros mais antigos, ou ainda exigindo definições 

novas para conceitos antigos. A nosso ver, mais do que o levantamento de um 

pretenso novo léxico — que, segundo Canclini estaria ocorrendo com o dicionário dos 

estudos culturais —, trata-se de fazer o levantamento das novas formulações sob o 

ponto de vista de uma nova retórica. De qualquer forma, no trabalho em tela, o autor 

procura perseguir o conceito de hibridização, perguntado-se sobre o porquê dele estar 

no centro das discussões de uns tempos para cá, se ele é uma característica antiga do 

desenvolvimento histórico, podendo, já na antiga Roma, ser localizado o seu uso 

explícito por Plínio, o Velho, para se referir aos migrantes que chegavam de todas as 

partes a Roma, ou quando é usado, por historiadores e antropólogos, ora o termo 

mestizaje ora explicitamente o termo hibridização para a descrição e análise das trocas 

ocorridas no Mediterrâneo desde a era da Grécia clássica até a expansão européia para 

as Américas, ou ainda, quando é usado por Bakthin para descrever e caracterizar a 

coexistência do culto e do popular desde o começo da era moderna. Mas é sobretudo 

na última década do séc. XX que o termo hibridación parece surgir como inevitável para 
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analisar qualquer fato de cultura, sendo ele utilizado para descrever — Canclini 

empreende aqui um pequeno levantamento27 —, 

a) os processos interétnicos e de descolonização — aqui a referência aos 

trabalhos de Bhabha e Young28; 

b) os movimentos da globalização — segundo o uso que fazem Hannerz, Harvey 

e Appadurai29; 

c) as viagens, diásporas e cruzamentos de fronteiras — segundo os trabalhos de 

Clifford e de Saskia Sassen30; 

d) os entrecruzamentos artísticos, literários e comunicacionais — como feito nos 

trabalhos de Hall, de la Campa, Martín Barbero, Papastergiadis e Webner31. 

 

                                            

27 Idem, p. 61. 
28 YOUNG, Robert J. C. Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. London: Routledge, 1995. 
29 HARVEY, David. Spaces of Hope. Berkeley: University of California Press, 2000; APPADURAI, Arjim. 

(Ed.). Globalization. Durham: Duke U. P., 2001. 
30 CLIFFORD, James. Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambrisge: Harward U. 

P., 1997; CLIFFORD, James. The Predicament of Culture: Twentieth Century Ethnography, Literature, and 
Art. Cambrisge: Harward U. P., 1988; SASSEN, Saskia. Globalization and its Discontents: Essays on the 
New Mobility of People and Money. New York: The New Press, 1999. 

31 CAMPA, Román de la. Latin Americanism. Minneapolis: University of Minneapolis Press, 1999; 
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Organização de Liv Sovik. Trad. de Adelai-
de la Guardia Resende et al. Belo Horizonte: Ed. UFMG; Brasília: Representação da Unesco no 
Brasil, 2003; HALL, Stuart. Critical Dialogues in Cultural Studies. Edited by David Morley and Kuan-
Hsing Chen. London: Routledge, 1996. 
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5.6 HÍBRIDO: UMA BOA OU MÁ PALAVRA? 

Fazendo este levantamento, o autor quer dar uma fundamentação mais sólida ao 

termo que ele ajudou a difundir. Para tanto ele pergunta-se: “híbrido es una buena o una 

mala palabra”32? O fato do uso largamente difundido não é o suficiente como prova de 

sua adequação. O fato do termo ser muito usado antes poderia ser desabonador, já que 

um termo, ao ser usado nos mais distintos contextos, estaria mais propriamente 

favorecendo a profusão de significados contraditórios e destoantes, do que 

esclarecendo mediante precisão terminológica. No momento em que o termo saiu de 

seu território de origem, notadamente, da biologia, e passou para a análise sócio-

cultural, ele perdeu em univocidade. Por isso que alguns teóricos preferem usar (ou 

continuar usando) 

a) sincretismo para os contextos de estudo que envolvem questões religiosas; 

b) mestiçagem (mestizaje) dentro das disciplinas da história e da antropologia; 

c) fusão (fusión) para as questões de imbricação dentro da disciplina da música33. 

                                            

32 CANCLINI, Néstor García. Noticias recientes sobre la hibridación. In: HOLLANDA, Heloisa 
Buarque de; RESENDE, Beatriz. Artelatina: cultura, globalização e identidades. Rio de Janeiro: 
Aeroplano, 2000, p. 60-82, aqui p. 60. 

33 Note-se que os três termos são bastante amplos. Na verdade há vários outros que possuem 
semântica parcialmente partilhada e que se encontram disseminados pelos escritos teóricos. Além 
do “entre-lugar” (“in-between place”), de Silviano Santiago, “transculturación”, de Ortiz e Rama, o 
paradigma da antropofagia, de Oswald de Andrade, que abordamos neste trabalho, muitos outros 
conceitos teórico-críticos podem ainda ser elencados — a maioria subvertendo as fronteiras 
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Se temos conceitos já devidamente consagrados, por que então usar híbrido, um 

termo tão carregado de equivocidades? Qual a vantagem para a pesquisa científica usar 

um termo só para descrever experiências que nos parecem tão heterogêneas? O autor 

reconhece como um dos pontos fracos de sua obra Culturas híbridas a falta de uma 

explanação de ordem epistemológica, que gerou críticas negativas acerca do uso do 

conceito, especialmente no que diz respeito ao seu transporte da disciplina da biologia 

para os âmbitos da sociedade e da cultura, já que a esterilidade geralmente associada ao 

termo também migraria para estes âmbitos, gerando efeitos que seriam nocivos. A 

essas objeções Canclini contrapõe que essa visão seria um prolongamento, nos dias 

atuais, de uma crença oriunda no séc. XIX, que considerava a hibridização com 

desconfiança porque se supunha que ela prejudicaria o desenvolvimento social. Além 

do mais, seguindo a linha de raciocínio da biologia, o autor traz elementos que 

comprovam o contrário: a partir dos experimentos de Mendel (1870) na botânica, p. 

ex., os cruzamentos genéticos mostraram enriquecimento da espécie, melhoraram o 

crescimento das plantas, etc. Continuando o raciocínio, conclui que obviamente não 

tem que se ficar cativo da dinâmica biológica só pelo fato de tomar um conceito dessa 

                                                                                                                                        

rigidamente construídas e erigindo novas pontes sobre os espaços semoventes das diferentes 
teorias e literaturas das Américas, tais como: a “consciência dupla” (“double-consciousness”), de Du 
Bois; a “limiaridade” (“liminality”), de Turner; o “protoplasma incorporativo”, de José Lezama Lima; o 
processo da “conscientização”, de Paulo Freire; a noção do “intermediário”, de Roberto DaMatta; 
a “poética da relação” (“la poétique de la relation”), de Édouard Glissant; a política discursiva anti-
neocolonialista da “i-magem” (“i-mage”), de Marlene Nourbese Philip; o “supersincretismo” 
(“supersyncretism”), de Antonio Benítez-Rojo; o real maravilhoso (“lo real maravilloso”), de Alejo 
Carpentier; o “domínio da forma” (“mastery of form”) e a “deformação do domínio” (“deformation of 
mastery”), de Houston A. Baker, Jr.; a “rememória” (“re-memory”), de Toni Morrison; a teoria da 
significação afro-americana (“signifyin(g)”), de Henry Louis Gates, Jr.; a “nova consciência mestiça” 
(“new mestiza consciousness”), de Gloria Anzaldúa; a “consciência diferencial” (“differential 
consciousness”), de Chela Sandoval; a “fronteirização” (“borderization”), de Guillermo Gómez-Peña; o 
conceito da “zona de contato” transcultural e trans-fronteiriça (“transcultural and transborder contact 
zone”), de Mary Louise Pratt e José David Saldívar. 
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disciplina. O processo de empréstimo de conceitos pelas ciências sociais não é algo 

incomum. Poderíamos dizer até que ele faz parte do processo de investigação, 

servindo a uma espécie de metaforização. 

Na verdade, com relação a esse interfluxo de conceitos entre disciplinas, pode-se 

dizer que também ocorre um retrocesso em relação ao estabelecimento de fronteiras 

rígidas no Ocidente: 

[...] fronteiras não apenas políticas, ligadas aos Estados nacionais, mas 
também em termos dos campos de conhecimentos espartilhados em 
disciplinas estanques, na concepção dualista entre espírito e matéria, entre 
Bem e Mal, etc. Se foi assim, baseado na técnica, que esse mesmo Ocidente 
foi capaz de se afastar de uma espiritualidade labiríntica, desenvolvendo 
formas de conhecimento empírico através da experimentação, hoje essa 
mesma inclinação leva a se romper com essas concepções fixas, suprimindo 
limitações disciplinares, que se colocam a contrapelo de um mundo cada vez 
mais pautado pela interconexão e pela interatividade34. 
 

 

5.7 COMPUTADORES A MANIVELA E CARANGUEJOS CONECTADOS 

No que diz respeito às fronteiras disciplinares e epistemológicas, o novo léxico 

acaba, ao menos, por contaminar os campos disciplinares das humanidades. Mas há 

também refluxos, principalmente das forças ligadas à antiga ordem, que podem se 

mostrar coercitivas em relação à manutenção ou ampliação do poder hegemônico. No 

âmbito dos valores estético-culturais, que é um dos nossos prismas, isso é mais 

                                            

34 ABDALA JUNIOR, Benjamin. Fronteiras múltiplas, identidades plurais: um ensaio sobre mestiçagem e hibridismo 
cultural. São Paulo: Ed. SENAC, 2002, p. 9-10. 
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sensível em locais com uma riqueza cultural tradicional ancorada em temporalidades 

distintas, como o nosso caso específico. Vejamos como isso ocorre na poesia a seguir, 

que possui o sugestivo título Computadores a lenha, chips a vapor: 

Mãos analfabetas folheiam cordéis digitais. 
Paralíticos binários dançam 
cirandas ancestrais. 
Os alto-falantes vomitam 
os sons dos sintéticos baiões. 
Um bando alienando o povo 
com seus forrós charlatões. 
 
Neurônios, fios e tomadas. 
Circuitos e impulsos nos pés 
dançando em maracatu elétrico. 
Das mãos saem faíscas; 
Palmas pro coco de roda! 
Um pensamento plugado na eletrosfera 
e um cérebro iluminando quarteirões35. 
 

O conflito entre as diversas forças evidencia-se na construção em paradoxo desse 

poema. Simultaneamente, o poema só significa, ou significa de uma determinada 

forma, se levado em conta a estética à qual ele está filiado, à qual ele dá uma resposta. 

Poderíamos inquirir ainda acerca de qual pergunta ele está a responder, para que 

questão ele se formula como resposta. Declaradamente se trata ainda da complicada 

pergunta sobre como construir ou reconstruir uma nova identidade estético-cultural a 

partir da rearticulação do passado cultural tradicional local frente ao seu crescente 

processo de imbricação com constructos mistos provindos do progresso tecnológico, 

miscigenando-se, hibridizando-se ou, ainda, fundindo-se com estes. 

                                            

35 MALUNGO. Computadores a lenha, chips a vapor. In PEDROSA, Cida; MIRÓ; JORDÃO, Valmir. 
(Org.). Marginal Recife: coletânea poética 1. Apresentação de Alberto da Cunha Melo. Recife: Fundação 
de Cultura Cidade do Recife, 2002, p. 68. 
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O poema constata que as referências culturais da tradição — o cordel, a ciranda, 

o baião, o forró, o maracatu, o coco de roda — estão sofrendo uma influência 

aparentemente daninha seja por parte da tecnologia, seja por parte de grupos interessados 

nessas novas práticas mistas. O cordel não mais poderá ser pendurado no fio da feira 

onde era vendido pelo poeta cordelista, fio este que lhe deu o nome (cordel, i. e., corda 

pequena), porque ele agora é publicado em formato digital, em algum sítio de internet36. 

A ciranda é agora dançada por “paralíticos binários” — poderíamos arriscar que essa 

expressão seria um qualificativo para a juventude urbana de classe média, em sua 

maioria estudantes universitários, que originalmente não viveram a ciranda como 

prática cultural tradicional. O baião é sintético, transmitido por alto-falantes — 

totalmente distinto da prática tradicional, quando era executado ao som da sanfona, da 

zabumba e do triângulo, instrumentos estes também típicos para o forró tradicional 

“pé-de-serra”. O maracatu — prática que tradicional e quase que exclusivamente lança 

mão da afaia (um tipo de tambor) — é agora executado por instrumentos 

disponibilizados pela tecnologia. 

Dizemos que as práticas culturais tradicionais estão sofrendo uma influência 

aparentemente nociva, porque o final do poema parece afirmar outra coisa. Se 

                                            

36 A forma literária “popular” cordel possui uma editora e divulgação via internet, notadamente a 
Biblioteca do Cordel, projeto encampado pela Editora Hedra, de São Paulo, cujo papel é reeditar 
antigos cordéis e incentivar a produção de novos textos. Simultaneamente à publicação em papel, 
a editora empreende uma campanha relativamente bem organizada, através de sítios de internet, de 
divulgação de textos de cunho teórico sobre essa sorte de literatura, escritos por críticos dos 
lugares mais díspares possíveis. Acerca disso veja: DEBS, Sylvie. Uma aproximação da poesia popular. 
Disponível em: <http://brnt6sp342.digiweb.com.br/p.asp?n={B94440DD-1BA8-4B86-BCF1-
66DA3A5C643D}>. Acesso em: 29 jun. 2003 e LUYTEN, Joseph M. Biblioteca do cordel. Disponível 
em: <http://brnt6sp342.digiweb.com.br/htmls/bibliotecadocordel.html>. Acesso em: 29 jun. 
2003. 
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paradoxalmente analfabetos “folheiam” um cordel digital; se os alto-falantes 

“vomitam” o som; se há um “bando alienando o povo” ao vender um “falso” forró ou 

se o maracatu é agora “elétrico”, o final do poema parece apontar para algo distinto. 

Aqui temos mais uma vez a “atividade negadora” do poema gerando criticidade, por 

assim dizer, “iluminando a cidade”. E mais: o poema arrecada para si a tarefa de 

encenar e tornar visível — figurativizar, diríamos — essa aparente contradição entre 

aquilo que tradicionalmente é compreendido como sendo algo de mesma qualidade — i. 

e., o homogêneo, o idêntico e o mesmo da tradição —, frente àquilo que agora é 

percebido como sendo de outra qualidade, i. e., a promiscuidade do mesmo com o outro, 

da tradição local com a alienígena gerando a alogeneidade dessa nova conformação. 

A fonte da percepção da diferença foram as práticas estético-culturais 

“populares” — os ritmos, a música, a sua encenação pública — através do “projeto 

mangue”. O poema reafirma isso e dá um passo além. Ele até questiona esse novo 

rearranjo no âmbito social e econômico, p. ex., ao afirmar o paradoxo da coexistência 

de analfabetos, cordéis (sim, esses continuam a existir da forma tradicional) e cordéis 

publicados com o uso do que há de mais avançado tecnologicamente; ou ao afirmar 

que a difusão em larga escala — na escala massiva — do “forró eletrônico”, pode estar 

a serviço de interesses meramente econômicos e assim ter um caráter de “alienação” 

porque impõe um padrão para várias tradições. Vejamos ainda como o poeta 

figurativiza a situação de um dos bairros mais criativos da megalópole — o bairro de 

Peixinhos —, na poesia Carroceiro transcendental: 
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Lá em Peixinhos, a arte mora na favela. 
As bandas, o lixo no Beberibe: 
É o groove suburbano! 
Goiamuns plugados se esbarram nas vielas. 
Todas as orelhas do mundo viradas para Recife. 
Só aqui, não se ouve o novo som Pernambucano. 
 
A luz do sol se reflete nas águas sujas do rio 
(nos zincos dos barracões). 
Urubus dão rasantes nas montanhas de lixo. 
Nas carroças ferro velho, tralhas e papelões, 
Carne de rato; pés sujos nos telhados da consciência. 
Mocambos, almas encardidas 
e balas perdidas sem clemência. 
 
Geladeiras incandescentes iluminam a tua cozinha 
Paredes transparentes revelam as terceiras intenções. 
Coloque o plugue e peça linha. 
Viaje chutando, num burro sem rabo 
rumo a outras dimensões37. 
 

A profusão de signos do poema é semelhante ao turbilhão da vida no bairro de 

Peixinhos, misto de complexo de favelas e subúrbio depauperado, localizado à beira 

do canal/rio Beberibe: signos amontoados, sobrepostos, miscigenados, híbridos, 

fundidos e em extrema promiscuidade. Nesse caldeirão efervescente é fermentada a 

nova arte, uma arte suburbana, intrinsecamente híbrida e diferente. E justamente por ser 

diferente, por ser novidade, ela possui em seu germe a possibilidade de se tornar um 

produto que pode ir além das fronteiras locais: o mundo quer ouvir esse som, quer 

consumir essa arte, apesar de ela ainda não ter um status de arte em sua própria terra. 

Não se trata aqui da busca do exotismo, do eternamente diferente e diverso por aquilo 

que conhecemos por world music? — Tanto neste poema como no anterior assoma a 

delicada pergunta acerca do sentido da produção estético-cultural, da produção 

                                            

37 MALUNGO. Carroceiro transcendental. In PEDROSA, Cida; MIRÓ; JORDÃO, Valmir. (Org.). Marginal 
Recife: coletânea poética 1. Apresentação de Alberto da Cunha Melo. Recife: Fundação de Cultura 
Cidade do Recife, 2002, p. 65. 
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simbólica. Por que produzir arte na favela? Um projeto cultural só é válido quando se 

converte em mercadoria lucrativa? Ou poder-se-ia considerar que há um ganho 

quando se leva em conta seu potencial de emancipação dos sujeitos, de resistência, de 

reivindicação ou de expressão de identidades tradicionalmente alocadas à margem da 

cidadania e dos projetos modernos, discriminadas e fragmentadas? Sem aqui 

aprofundar essas questões, pois voltaremos a elas na próxima seção, gostaríamos, 

contudo, de observar que 

já se foram os anos noventa, com seus discursos elegíacos da abertura dos 
mercados e do desenvolvimento das nações periféricas por meio da 
globalização. Naquele contexto, surgiram movimentos midiáticos dos países 
centrais em direção aos periféricos, que propunham uma espécie de 
pedagogia da integração simbólica, segundo a qual o signo primitivo, ou 
periférico, era resgatado por uma forma estética gerada por grandes artistas 
centrais, em sua maioria anglo-saxões38. 
 

O poema acima parece justamente colocar na pauta das discussões essa delicada 

problemática. 

 

5.8 COMO (SE) RECONHECER? 

Vejamos o seguinte poema, cujo título é Ecce home: 

                                            

38 CARVALHO, José Jorge de. As culturas afro-americanas na Ibero-América: o negociável e o 
inegociável. In CANCLINI, Néstor García. Culturas da Ibero-América: diagnósticos e propostas para seu 
desenvolvimento. São Paulo: Moderna, 2003, p. 101-149, aqui p. 109. 
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Saiam da minha frente 
Matem-se 
Morram-se 
Deixem livre 
O meu campo de visão 
 
Me entristece conceber 
A semelhança que nos une na semente 
Quem é que pode 
Ser feliz se vendo gente 
 
Portanto 
Saiam da minha frente39 
 

Nesse poema, ironia e desconstrução estão presentes já a partir do título. Ao 

lançar mão do trocadilho na expressão do título Ecce home, o poeta invoca a linguagem 

coloquial e popular, ao mesmo tempo em que zomba da cultura erudita. Há grande 

vigor híbrido nesse título: esse home — na linguagem coloquial o “m” final da palavra 

homem não é pronunciado, bem como o fonema representado pelo “c” duplo é 

similar ao do “s” duplo — lembra uma expressão coloquial de reclamação, repreensão 

ou mesmo espanto frente à atitude de um homem qualquer; ao mesmo tempo, esse 

home lembra outra expressão conhecida da tradição, notadamente, ecce homo, que 

literalmente significa “eis o homem”, mas que pode reportar a sentidos vários, tais 

como a própria língua latina — por muito tempo padrão de estilo e erudição entre nós 

—, ou ainda a escritos filosóficos ou a textos mais ou menos esotéricos da tradição 

ocidental40. O título, ao possibilitar essa dupla referência — referência a uma tradição 

                                            

39 LUNA, Erickson. Ecce home. In PEDROSA, Cida; MIRÓ; JORDÃO, Valmir. (Org.). Marginal Recife: 
coletânea poética 1. Apresentação de Alberto da Cunha Melo. Recife: Fundação de Cultura Cidade do 
Recife, 2002, p. 27. 

40 A expressão Ecce homo!, segundo o Novo Testamento cristão, foi dita por Pilatos ao delatar Cristo. 
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oral e popular e a outra mais abrangente e erudita —, apresenta-se como um produto 

híbrido. 

O título, frente àquilo que o poema diz, parece querer desdizer. Título e poema 

se desdizem mutuamente: enquanto o título afirma uma insandice momentânea, um 

momento irrefletido, um dia de mau-humor, o poema afirma o radical desencaixe do 

eu com o mundo à sua volta. Ao não se reconhecer em seus semelhantes, o eu assume 

a feição de um profeta irado questionando os vínculos — a “semente” — que o unem 

aos seus concidadãos. — Dizemos concidadãos, porque a imagem que o poema não 

diz, mas que o acompanha como que insinuadamente figurativizada, é a própria cidade, 

as ruas e seus transeuntes, a fragmentação cotidiana típica de qualquer aglomerado 

urbano, com o fluxo contínuo de ir e vir de transeuntes. Nesse sentido, o eu, ao não 

querer se reconhecer em meio a esse espaço, tateia por algo que ele não consegue 

nomear diretamente. A auto-ironia do título vê como sem-saída essa busca da 

semelhança/diferença, esse o paradoxo do ser da urbanidade periférica. Nesse sentido, 

pode-se afirmar que o próprio eu se ressente de sua hibridez, idealizando uma pureza 

talvez apenas mitológica e, na impossibilidade de ir-se embora, acaba por exortar o 

semelhante a se retirar. 

O “retirante”, o andarilho, o viajante, o migrante, ademais, é tropos de vigor na 

prosa e poesia contemporânea produzida em locais intermediários caracteristicamente 

hetero e alogêneos como o nosso. O processo da viagem, do deslocamento espacial ou 

simbólico implica a sensação de estranhamento. Imigrar, emigrar ou simplesmente 
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migrar representam verbos usados segundo o ponto de vista, supranacional, nacional 

ou local. A sensação de deslocamento parece que acompanha os sujeitos de forma 

onipresente, como no poema Canto dos emigrantes: 

Com seus pássaros 
ou a lembrança de seus pássaros, 
com seus filhos 
ou a lembrança de seus filhos, 
com seu povo 
ou a lembrança de seu povo, 
todos emigram. 
 
De uma quadra a outra 
do tempo, 
de uma praia a outra 
do Atlântico, 
de uma serra a outra 
das cordilheiras, 
todos emigram. 
 
Para o corpo de Berenice 
ou o coração de Wall Street, 
para o último templo 
ou a primeira dose de tóxico, 
para dentro de si 
ou para todos, para sempre 
todos emigram41. 
 

Nesse poema vemos o poeta nos convidando a relativizar. Se todos sempre, de 

uma ou de outra forma emigram, i. e., vão-se embora, então realmente não estaria 

acontecendo nada de novo. Se o moto do universo é perpétuo, buscar o estado inicial 

em que o pêndulo estivesse hermeticamente parado pareceria a insandice de Sísifo 

tentando equilibrar a pedra no cimo. Contudo, o poeta parece apontar para outra 

direção ao determinar a quem se dirige o canto. Trata-se do canto dos emigrantes. 
                                            

41 CUNHA MELO, Alberto da. Canto dos emigrantes. In NORÕES, Everardo; TARGINO, José Carlos; 
FARIAS, Pedro Américo de. (Org.). Estação Recife: coletânea poética 1. Recife: Fundação de Cultura 
Cidade do Recife, 2003, p. 17. 
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Não há, no âmbito cultural, um equilíbrio eterno e imutável como querem ou 

queriam alguns projetos nacionalistas de enquadramento das culturas ditas populares e 

de formulação de mitos fundadores, tais como, a cunho de exemplo, o projeto populista 

do resgate do “folclore” de um Câmara Cascudo ou o projeto “armorial” de um 

Ariano Suassuna ou ainda do “real maravilhoso” de um Alejo Carpentier. Textos, 

enquanto constructos sígnico-culturais produzidos na prática do mundo da vida de 

sujeitos históricos, não são imutáveis. E a conhecida “falácia do contexto” antes deve 

ser aplicada ao sujeito intérprete e aos leitores/receptores do que ao texto, dado que 

texto jamais é texto senão em contexto. Em tendo cambiada a arquitetura do contexto, 

o texto, conseqüentemente, também terá seu sentido cambiado. Texto, então, só será 

texto, se for texto para alguém. Essa será a tarefa do intérprete: intermediar a tarefa 

crítica entre textos e o estado geral dos signos em que se encontra dado texto. Se se 

trata do contexto “original” ou não, é mero acaso, pois textos se desprendem, 

desterritorializam-se e reterritorializam-se noutras plagas. Se o emigrante empreende 

viagem, espacial ou simbólica, o texto o acompanha e será ressignificado alhures. Além 

disso, devemos recordar que textos sempre estão a serviço de grupos e, dessa forma, 

inscritos dentro do embate sígnico-ideológico da época em que os encontramos. 

Se, na cena literária, a cidade parece estar plugada na discussão atual em torno do 

cultural e das discussões da cultura global em sentido mais amplo, em outras áreas isso 

ainda é incipiente, podendo ser constatado ainda um certo déficit em relação à 

inclusão e ao tratamento igualitário de todos os grupos envolvidos. Devemos nos 

concentrar nisso mais detidamente na seção subseqüente. 



6 DISCURSOS URBANOS — DISCURSOS DA POLIS — DISCURSOS POLÍTICOS 

 

Temos reis, temos rainha 

Temos nosso diretor 

Chamar dama do paço 

O Cambinda já chegou 

 

Eu vi, eu vi 

Vi um povo tão bonito 

Levando a sua bandeira 

Era o Cambinda Estrela 

(Toadas, Maracatu-Nação Cambinda Estrela). 

 

6.1 CULTURA E MERCADO CULTURAL 

Iniciemos esta seção com uma afirmação, sob certos aspectos, tautológica: 

“Chegou-se a [sic] conclusão de que o mercado cultural pode gerar riquezas”. A 

primeira pergunta ao se ler ou ouvir tal afirmação seria: onde se concluiu isso? Em que 

contexto? Quando? — A sentença provém de artigo não assinado, intitulado “Cultura 

no centro do poder”, publicado em jornal de circulação diária1. A matéria em questão 

se referia ao encerramento do Seminário Regional-Nordeste, realizado entre os dias 24 

                                            

1 CULTURA no centro do poder. Diário de Pernambuco, 29 nov. 2003, Caderno Viver, p. C2. 
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e 28 de novembro de 2003, na cidade de Recife. Tratava-se de um seminário 

preparativo ao Fórum Cultural Mundial, a ser realizado na cidade de São Paulo em 

julho de 2004. A matéria em questão procurava sintetizar em linhas gerais os pontos 

conclusivos das discussões do Seminário que, reunidos em um documento, serão 

levados para o Fórum Mundial em São Paulo. 

Desintrincheiremos essa sentença: “Chegou-se a [sic] conclusão de que o 

mercado cultural pode gerar riquezas”. Primeiramente, sem que seja preciso ser 

especialista em teoria econômica, diríamos que todo mercado tem por objetivo gerar 

riquezas. Então por que haveria de ser diferente com o mercado cultural? Isso acerca 

da tautologia implícita na sentença. Em segundo lugar, contemplemos a pretensa 

novidade da conclusão de que cultura seja passível de ser comercializada, por assim 

dizer, de se transformar e se submeter às leis do mercado e assim gerar riquezas em 

um sentido capitalista. Em terceiro lugar, gostaríamos de questionar até que ponto a 

conclusão acerca da existência de um mercado cultural ente nós — nós aqui pode se 

referir tanto ao âmbito local, Recife, Pernambuco, quanto ao âmbito mais expandido 

em que vimos de trabalhar, Brasil, América Latina — seja ponto pacífico. Deixemos, 

por ora, esses questionamentos pairando um pouco para nos determos en passant na 

discussão acerca da cultura, do lugar da cultura na academia e no seio da vida social e, 

principalmente, da forma como o texto da cultura é usado e difundido, servindo ao 

fim da defesa de posições as mais variadas. 
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6.2 CULTURA E DISCIPLINA 

A discussão da cultura no âmbito do espaço político e social remonta à própria 

instrumentalização e ao desenvolvimento, no séc. XIX, da disciplina da sociologia. Na 

verdade, essa divisão artificial entre o político e o social — e dever-se-ia acrescentar 

ainda o econômico —, vai dar origem às três disciplinas autônomas uma em relação à 

outra da política, da sociologia e da economia. A sociologia demarcava o seu âmbito 

de atuação, concebendo como o seu tema fundamental quase que exclusivamente o 

estado nacional em sentido estrito. Essa compreensão, contudo, vem sendo 

paulatinamente superada no último quartel do séc. XX, argumentando-se mais por 

“uma ciência social histórica”, que reunifique esses três âmbitos e ainda inclua a 

história. Mas segundo essa noção provinda do séc. XIX, para a sociologia, “a 

sociedade era considerada como um substrato de hábitos e costumes que mantinham 

o povo unido”2. Essa compreensão nos sói conhecida e a semelhança com 

conceituações originárias de outras séries, tais como o de identidade simbólica, é auto-

evidente — mais uma variação do mesmo tema? Além disso, esse conceito de 

sociedade estaria mais para o que hoje no senso comum chamaríamos de cultura. 

O interesse pela cultura, do ponto de vista dos estudos da sociologia, nas décadas 

de 60 e 70 do séc. XX, dentro do contexto dos estudos sobre as distintas formas de 

industrialização, em torno da tese da convergência industrial e, principalmente, dentro 

                                            

2 FEATHERSTONE, Mike. Cultura global: introdução. In: FEATHERSTONE, Mike. (Org.). Cultura global: 
nacionalismo, globalização e modernidade. Trad.: Attílio Brunetta. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999, 
p. 7-21, aqui p. 9. 
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do lastro da teoria da pós-industrialização, era apenas pseudo-interessado, pois esses 

posicionamentos meramente empreendiam uma subordinação da cultura ao 

desenvolvimento estrutural. Dessa forma, a questão do relacionamento entre a cultura 

e a atividade prática era desconsiderada, descartada. Trata-se um empobrecimento3. 

A partir dos anos 70 do séc. XX, mais ou menos generalizadamente, e justamente 

à medida que é decretado o fim da sociologia, coloca-se mais enfaticamente que 

respiramos signos, que tudo em nossa volta é linguagem e, portanto, culturalmente 

construído — um constructo cultural — e assim também, seguindo o raciocínio, relativo. 

O relativismo cultural perpassa várias séries do conhecimento, desde a antropologia 

até uma parcela da filosofia. Na política o relativismo vai gerar a terceira via. Vai assim 

no sentido de uma crescente estetização da política e do espaço político, do espaço da 

pólis mesma. A pólis torna-se arena em que se digladiam em disputas discursivas aqueles 

por Beatriz Sarlo tão bem caracterizados poderes oblíquos. 

 

6.3 ESTÉTICA, SENSIBILIDADE E EMANCIPAÇÃO 

Para nos atermos à parcela da sociologia que pretensamente “escapou do 

falecimento”, consideremos o pensamento da chamada terceira geração da Escola de 

                                            

3 “O empobrecimento consiste sobretudo na subordinação progressiva da cultura até se tornar um 
epifenômeno da estrutura” (ARCHER, Margaret S. Teoria, cultura e sociedade pós-industrial. In: 
FEATHERSTONE, Mike. (Org.). Cultura global: nacionalismo, globalização e modernidade. Trad.: 
Attílio Brunetta. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 109-132, aqui p. 110). 



 

130

Frankfurt — ainda pouco conhecida no Brasil — que muito deve à discussão em 

torno das teorias estético-culturais do pós-moderno, bem como ao pensamento da 

diferença elaborado fora do contexto europeu ou norte-americano. A essa terceira 

geração de frankfurtianos pertencem principalmente as figuras de Axel Honneth, 

Ingeborg Maus e Hans Joas. Honneth é desde 2001 o novo diretor do “Instituts für 

Sozialforschung”, do Instituto de Pesquisa Social. O que distingue essa terceira 

geração de pensadores é que ela novamente se volta à teoria crítica. Enquanto que a 

primeira geração de frankfurtianos — a de Adorno, Horkheimer, Marcuse e Benjamin 

—, se ocupava do conflito entre natureza e “razão instrumental”, a segunda geração 

— de Habermas — tratava preponderantemente o desencaixe entre “sistema” e 

“mundo da vida” ou se detinha à análise do controle social através das “instituições 

disciplinares”, no sentido de um Foucault — todas essas formulações sendo tributárias 

de correntes marxistas e weberianas da teoria crítica, concentrando-se, portanto, na 

profundidade e na dinâmica estrutural das sociedades —, a terceira geração coloca sua 

ênfase nos “grupos sociais”, pois são eles que são prenhes das forças motrizes efetivas 

do transcurso histórico. 

Essa terceira geração de frankfurtianos também não se funda mais em categorias 

universais, tendência tão presente — quase que um vício — na tradição do 

pensamento germânico. De forma geral, são características as seguintes idéias: a) é 

necessário encarar o “outro concreto” — olhar nos olhos do outro enquanto ser, 

diríamos —, e não postular um outro universal; b) a razão tem um caráter pluralista — 

considera-se, assim, abertura para outras racionalidades; c) as pressuposições éticas hão 
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que ser compreendidas de forma substantiva — pois o que há de objetivo são sujeitos; 

d) a aplicação de normas será sempre contextual. 

Neste sentido, Honneth propõe uma gramática dos conflitos sociais, cujas constantes 

normativas daí resultantes é que permitirão a crítica social. Em outras palavras, crítica 

social somente será possível na medida em que o crítico dominar as figuras retórico-

discursivas — os tropoi — que regem os conflitos sociais. Considera-se assim que a 

possibilidade dos sujeitos sentirem e expressarem seus próprios desejos e suas próprias 

necessidades; que a possibilidade mesma dos sujeitos compreenderem que eles podem 

ser alguém — a possibilidade de ser cidadão —, depende em grande medida do 

desenvolvimento de fatores subjetivo-estéticos, tais como o sentimento de 

autoconfiança, de consciência da própria dignidade e da consciência de si enquanto 

sujeito4. 

Outros pontos relevantes nas concepções desses frankfurtianos são: a) a 

dimensão estética dos sujeitos — que de qualquer forma sempre esteve presente nas 

formulações dessa escola; b) a colocação da “sensibilidade” como categoria central — 

o que leva a formulações de cunho inter e transdisciplinar, mediante inclusão de outras 

disciplinas ou séries, tais como psicanálise, pragmatismo e mesmo dos Cultural Studies; 

c) a pesquisa daquilo que se chama de “o outro da justiça” (des Anderen der Gerechtigkeit) 

— através da inclusão ou por inspiração em formulações teóricas, tais como de Hegel, 

                                            

4 Cf. ANDERSON, J. A opressão invisível. Folha de São Paulo, n. 493, p. 8-13, 22 jul. 2001. Caderno 
Mais!, p. 10. 
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Adorno, mas também através de combinatórias teóricas de autores distintos, tais como 

Nietzsche, Derrida, Lyotard, Foucault — coloca luzes sobre o papel da “experiência 

estética” na era contemporânea; d) daí decorre que se arrecada potencial 

emancipatório à estética e à sensibilidade. Desses fatores, depreende-se, sobressai um 

“programa” de superação da clássica divisão disciplinar tripartite em filosofia teórica 

— i. e., a filosofia mesma —, filosofia prática — i. e., a política — e estética — i. e., as 

artes. 

 

6.4 TEXTURA CULTURAL E AGENDA POLÍTICA 

Mantendo em vista esses ganhos teóricos da teoria crítica, devemos nos 

concentrar agora, em primeiro lugar, em dois exemplos de trocas discursivas sob a 

forma do texto e da textura cultural, para depois tratar dessa mudança na forma de ver 

a inter-relação entre texto estético-cultural e texto político poderia emigrar para os 

estudos literários, o que será ilustrado, em um segundo momento, no caso do texto do 

maracatu-nação. Como exemplo da inter-relação, oposição e diálogo entre discursos e 

práticas por parte dos diversos segmentos públicos interessados na cultura, 

detenhamo-nos aqui primeiramente em alguns eventos ocorridos nas semanas que 

antecederam o carnaval de 2002 na cidade de Recife. Na verdade, naqueles dias 

tornou-se clara a existência de uma disputa de tipo hegemônica em torno da cultura 

entre os poderes estadual e municipal. Tratou-se uma disputa basicamente discursiva, a 

que ganhou os meios de comunicação. Ela, contudo, foi originada por um artefato 
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caracteristicamente cultural. Algumas semanas antes do carnaval, o governo do estado 

de Pernambuco laçou um CD com a gravação do hino do estado interpretado por um 

sem número de artistas locais. O lançamento de tal CD promovido e financiado pela 

secretaria de cultura estadual, iniciou uma discussão que colocou de forma bastante 

expressa para a opinião pública os interesses do poder público na festa de Momo. Ao 

mesmo tempo, representava uma vitória estratégica sobre a recém eleita 

municipalidade, de partido e orientação ideológica oposta à do governo do estado. — 

Caso se considere os partidos dos governos municipal e estadual, veremos que a 

incursão cultural do governo do estado pelo âmbito cultural foi extremamente 

estratégico, pois que o partido do governo do estado (PMDB) não possui uma ênfase 

tão fortemente ancorado no trabalho cultural quanto o do governo municipal (PT). O 

PT, por conta de sua vinculação, desde a sua fundação, com a esquerda ilustrada de 

orientação marxista, já desde sua fundação possuía um programa ideológico com uma 

de suas âncoras por sobre a cultura. 

Nesse sentido, a estratégia do governo do estado de lançar mão do hino estadual 

como simbolização de sua sintonia com o local, com o popular, com a cultura regional 

e local, para com os valores caros aos seus governados, foi um golpe discursivo para a 

nova direção da municipalidade. Os meios de comunicação impressos — no Brasil, 

como se sabe, de orientação sempre mais para a direita do que para o centro — 

divulgaram amplamente o fato e reportavam sobre a aparente contradição entre o 

discurso ideológico e a inatividade prática da municipalidade com relação à cultura 

local. 
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A reação do governo municipal veio dias depois. E veio sob uma forma bastante 

inusitada: da noite para o dia, o velho prédio abandonado do Trianon, localizado em 

frente ao canal-rio Capibaribe, na rua pela qual passaria o maior bloco carnavalesco do 

mundo — o “Galo da Madrugada”, bloco que abre o carnaval —, amanheceu tingido, 

pintado de vermelho, da cor predominante na simbologia do PT. A resposta era mais 

eloqüente do que qualquer declaração pública ou manifesto. Ela afirmava também que 

realmente havia uma disputa em torno do Carnaval, em torno dessa festa que também 

é o auge de determinada produção cultural. 

Nesse ponto assoma uma delicada questão. Considerando a capacidade da 

“experiência estética” e da “sensibilidade” de arrecadarem a emancipação dos sujeitos 

mediante a dramatização e simbolização dos conflitos sociais, considerando ainda o 

que vimos de afirmar nas seções anteriores sobre o protagonismo inerente aos textos 

enquanto constructos estético-culturais, o exemplo acima colocado — a interpretação 

musicada em ritmos e “cores” representativas de algumas das diversas “linguagens 

estético-musicais” e ritmos do hino estadual — teve algum outro propósito que não o 

de servir à promoção da diversidade estético-cultural, da sensibilidade regional. Ter-se-

ia tratado de mera ingerência estatal no âmbito da cultura, da sua produção e 

distribuição, da oportunização de seu acesso a todos — em vista de que o tal CD 

deveria ser distribuído gratuitamente —, ou ainda de uma tentativa de promover o 

mercado cultural, de que falávamos no início desta seção, por intermédio de políticas 

afirmativas? Entendemos que não. 
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O episódio também já se encontra devidamente historicizado, a partir de um 

debate travado alguns meses após o lançamento do CD e, inclusive, com base em 

estudos sobre a vinculação de certa produção do “projeto mangue” com o projeto 

ideológico-discursivo da política estadual5. O debate foi ampliado em vista de que se 

tratava de ano eleitoral, em que as políticas estaduais estavam para ser reavaliadas pela 

população — a chapa estadual disputava a reeleição. — De qualquer forma, devemos 

lembrar que, desde os trabalhos de Raymond Williams, sabemos que o mecenato 

estatal é uma das formas de promover a cultura6. Nesse sentido, nada deveria nos 

espantar no fato de alguns artistas, poetas, cantores serem adotados pelo poder. O que 

o nosso espírito crítico pode fazer, é questionar a forma como isso é feito. Mas no 

episódio do CD, descobrimos que os artistas participaram sem receber pelo seu 

                                            

5 Este debate ocorreu alguns meses após a luta discursiva entre o governo municipal e estadual e foi 
travado no âmbito acadêmico, entre alguns membros da classe artística, e da classe política, tendo 
iniciado, contudo, através de artigos em jornais diários de Recife. É de se notar que esse debate foi 
iniciado justamente ao serem comentadas duas defesas de trabalhos acadêmicos na área literária e 
cultural, a saber: NOGUEIRA, Lucila. Viva o cordão encarnado. Tese de doutoramento. (Teoria 
Literária). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2002, 2 v.; e CARNEIRO, Carolina. A 
maravilha mutante. Tese de doutorado. Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2002. — 
Sobre o tema veja-se o artigo inicial do debate, que justamente fazia referência à defesa das duas 
teses: ZAIDAN FILHO, Michel. Pernambuco é pop? Jornal do Commercio, 20 ago. 2002. Coluna 
Opinião, p. 9; e as réplicas subseqüentes: ZERO QUATRO, Fred. Zaidan está certo? Jornal do 
Commercio, 1 set. 2002. Coluna Opinião, p. 9; L, Renato. Pernambuco Über Alles. Disponível em: 
<www.aponte.com.br>; BAHÉ, Marco. Mangueboys entram em guerra ideológica; músicos 
divididos entre o ataque e a defesa do uso dos símbolos de Pernambuco por Jarbas. Diário de 
Pernambuco, 4 set. 2002. Política, p. A4; L, Renato. Esclarecimento. Diário de Pernambuco, 5 set. 2002. 
Seção Cartas, p. A2; PEREIRA, Marcelo. Mal-entendido. Jornal do Commercio, 6 set. 2002. Seção Rec-
Beat; CRISE no Mangue. Jornal do Commercio, 6. set. 2002. Coluna Opinião, p. 10; bem como as 
chamadas para o debate ao vivo, promovido pelo Mestrado em Ciência Política da UFPE, para o 
qual foram os então candidatos a deputado federal Pedro Mendes, a deputado estadual Raul 
Henry, os jornalistas e músicos Fred Zeroquatro e Renato L., e o músico Silvério Pessoa e o 
pesquisador do referido mestrado Paulo Teixeira: CARVALHO, Divane. Debate1 e Debate 2. Diário 
de Pernambuco, 6. set. 2002, Coluna Política, p. A4; UFPE DEBATE com mangueboys. Diário de 
Pernambuco, 9 set. 2002. Política, p. A5. 

6 WILLIAMS, Raymond. Cultura. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2000. 
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trabalho, visto que lhes havia sido informado que o CD seria para distribuição gratuita, 

visto ter sido financiado pelo sistema de incentivo à cultura (pelo SIC). 

 

6.5 PATRIOTISMO URBANO E CONSTRUÇÃO DE NOVAS TRADIÇÕES 

O CD com os símbolos, com a bandeira estadual na capa e o hino estadual 

interpretado ao som de diversas vozes e ritmos, acabam servindo ao propósito da 

estratégia governamental no sentido de um mito fundador, pois em sociedades em que a 

mesclagem e hibridização é tão intensa, como na brasileira, pernambucana ou latino-

americana, 

[...] fica inviabilizada a busca de raízes, a não ser através da formulação de mitos 
fundacionais. Estes, motivados pela busca de identidades essenciais, acabam 
por ser, quase sempre, ficcionalizações ideológicas para justificar assimetrias 
sociais7. 
 

Devemos considerar mito não só enquanto narração lendária, segundo seu 

sentido etimológico, mas também em seu sentido antropológico, segundo o qual essa 

narrativa propõe uma solução “imaginária” — articulada estrategicamente — para as 

contradições, para os conflitos e tensões que não são resolvíveis, ou para as quais não 

se encontra uma saída no âmbito do mundo da vida. Fundador (como fundatio) esse 

                                            

7 ABDALA JUNIOR, Benjamin. Fronteiras múltiplas, identidades plurais: um ensaio sobre mestiçagem e 
hibridismo cultural. São Paulo: SENAC, 2002, p. 81-101, aqui p. 104. 
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mito é num sentido impositivo de vínculo identificador com signos do passado 

enquanto origem, v. g. de um passado 

[...] que não cessa nunca, que se conserva perenemente presente e, por isso 
mesmo, não permite o trabalho da diferença temporal e da compreensão do 
presente enquanto tal. [... Nesse sentido,] um mito fundador é aquele que não 
cessa de encontrar novos meios para exprimir-se, novas linguagens, novos 
valores e idéias, de tal modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais 
é a repetição de si mesmo8. 
 

Essa estratégia converge bem no sentido do conceito de nação imaginada de 

Benedict Anderson9, como uma construção com propósitos de conformação 

ideológica que serve ao objetivo de uniformizar o discurso para que este possa assim 

englobar e falar diretamente a todos, sempre de forma renovada. 

Esses dois exemplos intimamente ligados, o da disputa dos poderes municipal e 

estadual em torno do carnaval, bem como o do uso dos símbolos estaduais para “a 

                                            

8 CHAUI, Marilena. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: Ed. Fundação Perseu 
Abramo, 2000, p. 9; Chaui também sugere o uso do termo semióforo como signo de comunicação 
com o “invisível”, colocado no lugar de outra coisa que não tem um valor material, mas sim força 
simbólica: “Embora um semióforo seja algo retirado do circuito da utilidade e esteja encarregado 
de simbolizar o invisível espacial ou temporal e de celebrar a unidade indivisa dos que 
compartilham uma crença comum ou um passado comum, ele é também posse de crenças ou um 
sistema de instituições que lhes permite dominar um meio social. Chefias religiosas ou igrejas, 
detentoras do saber sobre o sagrado, e chefias político-militares, detentoras de saber sobre o 
profano, são os detentores iniciais dos semióforos. É nesse contexto que a entrada da mercadoria 
e do dinheiro como mercadoria universal pode acontecer sem destruir os semióforos e, mais do 
que isso, com a capacidade para fazer crescer a quantidade desses objetos especiais” (Idem, p. 13). 

9 ANDERSON, Benedict. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Lon-
dres: Verso/New Left, 1983. — Sobre o conceito de “nação imaginada”, de la Campa coloca im-
portante questionamento, referindo-se à forma de construção da nação a partir de outra nação: 
“Es possible calcular, digamos, que hay más professores de literatura latinoamericana [...] en los estados de Nueva 
York y California nada más, que en toda Latinoamérica. Si la nación es una comunidad imaginada, ¿qué será la 
nación enseñada y escrita desde otra?” (CAMPA, Román de la. Hibridez posmoderna y transculturación: 
políticas de montaje en torno a Latinoamérica. Hispamerica, v. 23, n 69, p. 3-22, dic. 1994, aqui p. 
11). 
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criação de uma identidade sociocultural [...] destinada a alimentar um certo 

‘patriotismo cívico’ em torno da cidade ou do Estado” convergem para duas direções 

também novamente intimamente atreladas. Uma diz respeito à “construção de uma 

imagem pública” positiva das administrações e das personalidades singulares dos 

governantes por sobre uma das regiões com os piores índices de desenvolvimento 

humano e econômico do país e da América Latina: empreendimento altamente 

estratégico em termos discursivos, articulado pelos melhores “gurus” da propaganda 

de promoção eleitoral. A outra direção aponta para a construção de uma identidade 

cultural “tipo exportação para o mercado externo”10. 

Se, na primeira direção, poder-se-ia supor a possibilidade da articulação 

discursiva de forma individual, na segunda isso já se apresenta de forma mais remota. 

Nos dois casos, no entanto, opera-se com textos já anteriormente disponíveis — 

provindos de tradições —, que agora são ressignificados e colocados à disposição da 

construção de uma nova tradição que se quer homogeneizadora, indo no sentido contrapelo 

das tradições presentes no mundo da vida das diversas comunidades integrantes da 

cidade ou do estado. Em ambos os casos, o poder poderia — como de fato o faz — 

angariar para si, indiferente em que instância, o direito da sua ingerência no âmbito da 

cultura, da sua produção, promoção, sob alegação de promover inclusão “civilizadora” 

e/ou econômica. Mesmo que se tenha essa visão “ingênua”, que nome se daria a essa 

ingerência nas tradições e nos modos de vida das comunidades urbanas e suburbanas? 

                                            

10 ZAIDAN FILHO, Michel. Pernambuco é pop? Jornal do Commercio, Recife, 20 ago. 2002. Coluna 
Opinião, p. 9. 
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Acaso não se trataria, muita vez, antes de cooptação? Devemos contemplar isso um 

pouco mais acuradamente. 

 

6.6 NAÇÃO, NAÇÕES 

No âmbito das culturas ditas populares dos espaços urbanos e suburbanos — 

dessas culturas cujos sujeitos pretensamente seriam os beneficiados por essas políticas 

inclusivas ou “afirmativas”, para usar uma expressão da moda — de uma 

cidade/metrópole como Recife, o que vemos e ouvimos quando lidamos com elas in 

loco é uma falta de oportunidades patente no que concerne à inclusão modernizadora, 

seja em que sentido for. — E note-se que ouvir e ver aqui não estão empregados de 

forma conotativa: é necessário entrar em contato direto com esses produtores, sentir 

da forma como sentem, ver como vêm, pelo simples fato da ausência quase que 

completa de trabalhos sérios e fidedignos sobre seus processos de criação, produção e 

recriação, sobre suas dinâmicas internas, sobre suas estéticas ancoradas em tradições 

em parte totalmente alienígenas às estéticas ditas ocidentais, bem como sobre seus 

processos de criação, manutenção e transmissão de tradições, processos esses que não 

obedecem aos padrões ocidentais de registro grafológico, mas sim se baseiam em 

outros padrões quando não exclusivamente na transmissão pela oralidade. 
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A cooptação desses grupos — sejam grupos de maracatus nação, de afoxés, sejam 

escolas de samba, sejam ainda remanescentes quilombolas ou indígenas11 —, por parte 

dos poderes públicos para a agenda política do grupo então no poder, diante da falta 

de oportunidades, numa sociedade prenhe de carências de toda sorte, poderia parecer 

algo deveras simples. Em sua grande maioria, no entanto, esses grupos culturais 

possuem um grau de organização interno relativamente sólido, além de existirem 

associações para cada tipo de “agremiação” ou manifestação cultural. E isso apesar de 

cada grupo, por exemplo, de maracatu ter a sua identidade própria fortemente 

marcada e demarcada em relação aos outros grupos. Tal demarcação é tão forte no 

caso dos maracatus que se chega a falar em nações. E os conflitos entre uma ou outra 

nação podem, por vezes, ser insolúveis, a tal ponto que seja necessário uma intervenção 

por parte da associação ou liga formada pelo conjunto de todos as nações. 

A complexidade de intersecção de diferentes percepções de nação, enquanto 

proporcionadora de unidade identitária, se manifesta de forma explícita nos textos das 

toadas dos maracatus-nação. Veja-se: 

O Cambinda é baque de valor 
O Cambinda é baque de valor 

                                            

11 No âmbito literário, junto aos remanescentes quilombolas não-urbanos e aos grupos indígenas, no 
estado de Pernambuco, cite-se o trabalho empreendido pela ONG Centro de Cultura Luiz Freire, 
de Olinda, trabalho que se expressa em seminários e publicações diretamente resultantes das 
atividades desenvolvidas, como p. ex. a obra de literatura infanto-juvenil: ANDRADE, Inaldete 
Pinheiro de. Pai Adão era Nagô. Olinda: Centro de Cultura Luiz Freire/Serviço de Apoio à 
Educação Alternativa, 1989. (Série Produção Alternativa); na revista da comunidade quilombola: 
CRIOULAS: a voz da resistência. Salgueiro: Associação Quilombola de Conceição das Crioulas, 
2003-; ou ainda no programa resultado de uma oficina literária promovida pelo Centro: 
BANDEIRA, Carmen Lucia. PEREIRA, Luzéte; BARATA, Rogério. O lugar da literatura na formação 
cultural da sociedade. Intertexto, v. 2, n. 3, p. 9-20, ago./dez. 2003. 
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 Nossa nação é raiz, é Nagô 
 Nossa nação é raiz, é Nagô. 
 
A bandeira é brasileira 
Nossos reis são de Luanda 
 Salve Dona Aurora 

Princesa Pernambucana12. 
 

Ao mesmo tempo em que o texto chama a atenção para a vivência de 

pertencimento à “raiz” da grande nação Nagô, não se deixa de afirmar a inclusão 

simultânea dessa nação dentro de outras: Luanda, o estado de Pernambuco percebido 

como nação, bem como a nacionalidade brasileira. — Aqui é de se observar que o 

termo nação é usado também para a caracterização dos tipos de rituais religiosos de 

origem africana. Neste sentido, as nações africanas mais presentes no Brasil são a 

Nagô (de origem da Nigéria), Xambá (sul do Sudão) e Gegi (Daomé), encontrando-se 

ainda, de forma crescente, a de origem Ketu. O culto das divindades de origem 

africana pode ou não receber o seu nome de acordo com a nação de origem da maioria 

dos ancestrais. Nesse sentido, por exemplo, em Pernambuco fala-se em terreiro de 

Xangô; na Bahia, em terreiro de Candomblé; no Rio Grande do Sul, em terreiro de 

Batuque. Além disso, é de se observar, que os maracatus abrigam também a religião da 

Jurema, que é [...] uma religião em que se mesclam elementos de origem indígena, 

negra e mestiça”13. 

                                            

12 Toadas do maracatu-nação Cambinda Estrela. 
13 MARCIANO, Ivaldo. Jurema. In MARACATU-NAÇÃO Cambinda Estrela. Recife: Perfil Multimídia 

Stúdio, 2003. 1 encarte de CD. 
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Esses terreiros de Jurema e Xangô foram abrigados nos maracatus por conta das 

perseguições policiais empreendidas pela política de “modernização” do Estado Novo, 

entre os anos de 1937 e 1948. Para se ter idéia do tamanho da dívida do passado 

relativamente recente para com a cultura afro-brasileira, basta observar que os 

terreiros, naquela época, para terem autorização de funcionamento, deveriam se 

registrar na Secretaria dos Costumes, que era a responsável pelo controle de prostíbulos, 

casas de diversão e parques. As perseguições aos terreiros e aos pais-de-santo eram 

enormes. Nesse sentido, “os maracatus, na medida em que tinham autorização para 

funcionar e promover ensaios, abrigaram e protegeram muitos terreiros, de modo que 

a relação entre os dois se torna intrínseca”14. 

Dessa forma, o texto acima aponta afirmativamente para uma história reprimida 

dentro da nossa cultura. Aponta simultaneamente para uma sensibilidade de grupos 

localizados num espaço intermediário, porque a sensibilidade cotidiana dos sujeitos vive 

essa situação de sobreposição, imbricamento e mesclagem de vinculações a diferentes 

construções de nação. Como a formulação da “nação oficial” é fundada em termos 

abstratos para além dessas diferentes percepções dos sujeitos, essas nacionalidades 

divergentes expressam-se de forma plena em sua forma estética. Eis aí o gérmen da 

emancipação: a sensibilidade da vivência da diferença e da exclusão do projeto 

fundador se expressa de forma plena na figurativização e encenação estética do texto. 

                                            

14 GUILLEN, Isabel. [Apresentação do Maracatu Cambinda Estrela]. In MARACATU-NAÇÃO 
Cambinda Estrela. Recife: Perfil Multimídia Stúdio, 2003. 1 encarte de CD. 
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Além disso, como essa figurativização estética, enquanto texto, está inscrita na 

luta discursiva de que já falamos, ela se expressa também como politicamente investida 

e demarcadora de um locus cultural, em que vivem sujeitos reais e particulares — em 

oposição a sujeitos abstratos e universais —, com expectativas, uma sensibilidade, uma 

estética marcada e demarcada por um determinado mundo da vida, como bem 

expresso em Desabafo — Nossa bandeira é nacional: 

 
Nós somos muito fortes! 
Somos muito valentes! 
Apesar dos nossos muitos problemas, 
Jamais baixamos as cabeças. 
Sempre vamos lutar 
Contra o preconceito racial. 
Sempre vamos lutar 
Contra todas as mazelas 
Que as nossas comunidades têm. 
Não somos de baixar as cabeças! 
Por isso que nós somos herdeiros 
De Malunguinho e de Zumbi. 
Quando fazemos a nossa toada: 
“A nossa bandeira é nacional”, 
Nós não estamos dizendo outra coisa: 
Estamos dizendo 
Que a nossa luta 
É nacional15. 
 

Esse “desabafo”, incluído no CD do referido grupo de maracatu-nação, serve 

como chave interpretativa da toada A nossa bandeira é nacional, que se segue na faixa 

seguinte: 

Ôi segura embaixador, me amostra o sinal. 
A nossa bandeira é nacional. 

                                            

15 MARCIANO, Ivaldo. (Narração). Desabafo — Nossa bandeira é nacional. In MARACATU-NAÇÃO 
Cambinda Estrela. Recife: Perfil Multimídia Stúdio, 2003. 1 CD, faixa 6. 
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Eu vou pra Luanda 
Pra pegar missanga e saramuná16. 
 

Nesse sentido, apesar da particularidade, ao se colocar o horizonte de 

expectativas no âmbito da nacionalidade brasileira, sem negar as suas outras 

nacionalidades, figurativiza-se uma busca de cidadania, de participação do ambiente 

democrático17. É nesse sentido que o texto se inscreve dentro das batalhas discursivas e 

se apresenta como uma resistência aos discursos fundacionais que querem justamente 

unificar e homogeneizar as diferenças sociais, de forma geral, e, de forma específica, as 

diferenças entre os diferentes grupos e seus legados textuais, suas práticas de 

significação. Como estratégia homogeneizadora e fundadora de novas tradições, também é 

encarado pelos grupos de maracatu-nação a decisão do órgão municipal responsável 

— a Secretaria de Cultura da Cidade do Recife — de reunir todos os batuqueiros de 

todos os maracatus-nação da cidade para a abertura oficial do carnaval18. Tendo em 

vista que cada grupo tem uma identidade que se expressa no ritmo peculiar e na 

aparição pública como um todo juntamente com a sua corte — aspectos esse, como já 

                                            

16 MARACATU-NAÇÃO Cambinda Estrela. A nossa bandeira é nacional. (Narração). In MARACATU-
NAÇÃO Cambinda Estrela. Recife: Perfil Multimídia Stúdio, 2003. 1 CD, faixa 7. 

17 Uma versão muito encontradiça em trabalhos sobre o maracatus-nação, sobre a sua origem e 
história, aponta para um caminho “[...] descrito como linear e único, não existindo a história, um 
fazer e refazer constante”, não se levando em conta aquilo que pode ser observado “[...] nos atuais 
maracatuzeiros que criam e recriam tradições para legitimarem os seus interesses ou posições 
sócio-políticas” (FRANÇA LIMA, Ivaldo Marciano de. Maracatus-nação: ressignificando velhas histórias. 
Curso de História. (Monografia de Conclusão de Curso). Universidade Federal de Pernambuco. 
Recife, 2003, p. 18; v. tb. FRANÇA LIMA, Ivaldo Marciano de. Maracatus Nação Cambinda Estrela. 
Folclore, n. 298, out. 2003). 

18 Na medida em que alguns grupos de maracatu exercem plenamente a liberdade de pensamento, 
numa junção forçada dessas de vários grupos sob a batuta do poder público, facilmente se chega a 
mal-entendidos, como o ocorrido nos ensaios deste carnaval de 2004. Sobre isso veja-se: 
MARCIANO diz que sofreu represália. Diário de Pernambuco, 11 jan. 2004, p. D6; ver tb. ASSUNÇÃO, 
Michelle. Afinando os tambores. Diário de Pernambuco, 20 dez. 2004, p. C1. 
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vimos, que fazem parte da significação do texto do maracatu-nação —, o projeto de 

reunir só os batuqueiros, sob a direção de um artista de renome internacional e 

representante da world music — Naná Vasconcelos, considerado o maior percussionista 

do mundo —, sob a regência de um maestro e tocando junto com uma orquestra 

sinfônica, surge como uma junção forçada. Além disso, a própria disposição no palco, no 

momento da apresentação da abertura é questionada: no alto está a orquestra sinfônica 

— a alta cultura —; logo abaixo está o representante da cultura pop internacional; ao 

nível do chão, no meio do povo, da assistência, estão os batuqueiros dos maracatus. 

— Isso sem nem entrar em detalhes sobre o cachê que músicos populares recebem pela 

apresentação em relação aos músicos das orquestras “institucionalizadas”. 

 

6.7 A LETRA E O TEXTO DA “TOADA” 

Neste ponto se torna necessário traçar algumas considerações acerca do possível 

lugar que o texto do maracatu pode ocupar a partir do ponto de vista da literatura. Isso 

implica em trazer alguns dados mais especificamente técnicos, levando em conta a 

sistematização disciplinar, para questionar a sua relevância ou adequação para o caso 

particular. Na seção 3 já nos havíamos referido ao maracatu e colocado a necessidade 

de empreender a leitura desse fenômeno textual como um todo, i. e., abordando o texto 

de forma estrita, a indumentária, o próprio desfile, o ritmo da música, a sua vinculação 

com os ritos de Xangô — ou do Candomblé, como é chamado na Bahia, ou ainda do 

Batuque do Rio Grande do Sul — e da Jurema, bem como com a figurativização de um 
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mundo da vida relativamente estranho — ou tornado estranho — aos hábitos 

cosmopolitas ocidentais. Contemplemos primeiramente o lugar da canção dentro da 

cultura e literatura ocidental. 

Tradicionalmente o texto da canção é chamado de “letra”. Alguns estudos tratam 

essas “letras” como um texto poético e estudam-no dessa forma19. Outros 

contemplam-na como uma poesia e, dessa forma, lhe concedem um status equivalente 

ao de qualquer outro texto de poesia20. No sentido dessa segunda postura, ocorre que 

muitos textos de canções já se encontram incorporadas ao cânone, aos manuais de 

literatura do ensino fundamental e médio, nos quais geralmente são contemplados os 

textos das canções oriundas do movimento musical da Tropicália, genericamente 

difundidas sob o rótulo de MPB (Música Popular Brasileira). Ademais, a MPB tem 

merecido estudos e seminários acadêmicos, tanto enquanto manifestação musical (que 

aqui nos interessa secundariamente), quanto como expressão poética, visto que ela, em 

sua origem na Tropicália, é encarada como uma manifestação de tipo vanguardística 

dentro da tradição cultural latino-americana21. 

                                            

19 ARMSTRONG, Piers. Aspectos estéticos e sociais na comunidade carnavalesca baiana: em busca do 
sujeito lírico nas letras de músicas de um bloco afro. In FONSECA, Aleilton; PEREIRA, Rubens 
Alves. (Org.). Rotas & imagens: literatura e outras viagens. Feira de Santana: UEFS/PPGLDV, 
2000, p. 253-73. 

20 AGUIAR, Joaquim. A poesia da canção. São Paulo: Scipione, 1993. (Col. Margens do Texto). 
21 Canclini, por exemplo, em recente estudo sobre as formas de hibridismo na América Latina traz o 

exemplo do poema “Traduzir-se”, de Ferreira Gullar, tornado amplamente conhecido e musicado 
por Raymundo Fagner, cantado por este e por Mercedes Sosa e Joan Manuel Serrat, em um disco 
igualmente chamado “Traduzir-se” (v. CANCLINI, Néstor García. Noticias recientes sobre la hibri-
dación. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de; RESENDE, Beatriz. Artelatina: cultura, globalização e 
identidades. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000, p. 60-82, aqui p. 78-9). 
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Do ponto de vista metodológico, apesar de se entender a canção como o 

conjunto unificado e a princípio indissociável da letra e da música, de forma geral, ao 

se tratar dela, no âmbito dos estudos literários, a ênfase recai sobre a “letra”. Não há 

nada de novo, igualmente, na afirmação da origem simultânea da poesia e da música na 

tradição ocidental. Uma rápida consulta aos clássicos gregos mostrará a presença da 

denominação genérica de “canto” para composições poéticas; os latinos, por sua vez, 

designavam de carminas diversos tipos de composições poéticas para serem executadas 

publicamente sob a forma musicada. Além disso, entre gregos existia ainda a prática de 

denominar os diversos tipos de versos e ritmos em termos de “pés”, o que remetia 

diretamente à marcação do ritmo através da batida do pé do executor da música22. 

Deve-se, ainda, chamar a atenção para o fato de que, ao longo do desenvolvimento 

histórico ocidental, as canções ou poesias destinadas à execução pública com 

acompanhamento musical receberam diversas designações, dependendo dos 

modismos literários ou não em voga23. 

O caráter “popular” da canção parece um dos traços marcantes até o momento 

em que houve uma separação crescente entre a música e a poesia, notadamente a partir 

da modernidade européia, processo esse que se acelerou quando do aperfeiçoamento 

dos meios de reprodução técnica. Num primeiro momento o domínio da técnica da 

impressão acelerou essa apartação na medida em que possibilita a reprodução da 

                                            

22 Cf. ARISTÓTELES. Poética. São Paulo : Nova Cultural, 1996, p. 31-60. (Col. Os pensadores). 
23 A poesia provençal, p. ex., está intimamente ligada à forma cantada (cf. GOLDSTEIN, Norma. 

Versos, sons, ritmos. São Paulo: Ática, [199-]. [Série Princípios]). — Além disso, não podemos deixar 
de registrar que os primeiros “artefatos literários” em língua portuguesa são cantigas. 
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“letra”, do texto. Num segundo momento, já mais próximo de nós, o 

desenvolvimento da técnica de captação e reprodução das ondas sonoras vai garantir 

com que tenhamos claramente definidos dois gêneros distintos de expressão: a poesia 

escrita e a poesia cantada. 

Se a técnica da reprodução escrita possibilitou uma maior difusão da canção, ela 

também influiu decisivamente sobre o fenômeno do nascimento da canção. 

Inicialmente temos que a canção está intimamente vinculada à concepção da vida em 

comunidade. A canção nascia a partir de uma necessidade da comunidade. Em certas 

comunidades, como p. ex. na gaulesa, existiam vários tipos de “bardos” — assim eram 

denominados os poetas-compositores —, um para cada tipo de situação24. A canção 

servia a uma necessidade momentânea da comunidade. Passada e saciada tal 

necessidade, a canção entrava para o repertório das tradições e era assim repositária da 

memória de um determinado evento. Essa memória, na tradição européia pré-

moderna, era legada à transmissão oral. O poeta-cantor era assim uma espécie de 

narrador que relembrava a todos, através da execução pública diante da audiência da 

comunidade, após a labuta diária ou nos eventos festivos, o que já tinha sido. Aqui a 

analogia com aquilo que W. Benjamin chama de “narrador tradicional” é evidente. 

                                            

24 Cf. WILLIAMS, Raymond. Cultura. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2000. 
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Na medida em que as comunidades ditas orgânicas pretensamente desaparecem, 

na medida em que se passa a um grau de maior organização e complexificação social25, 

a função da canção também sofre de um câmbio. Aliada à possibilidade da reprodução 

através da escrita, que permite o afloramento de tendências novas, coloca-se agora a 

necessidades de comercialização das obras escritas. Mas a separação definitiva entre 

texto, música e público acontecerá mesmo com a possibilidade do registro sonoro. 

Além disso, dentro dessa nova forma de expressão e difusão, a assunção por parte dos 

sujeitos dos papéis do letrista, do compositor musical e do intérprete ou executor em 

geral obedece a critérios da divisão do trabalho dentro da economia capitalista. Como 

o suporte disco obedecerá à economia de mercado, música e texto deverão andar 

juntas para preencher as expectativas de dividendos da indústria. E com isso chega-se 

ao que comumente se chama de “indústria cultural”. 

Na segunda metade do séc. XX, concomitantemente ao processo de 

“globalização” das culturas de massa e a partir do desenvolvimento da disciplina da 

semiótica, o tratamento de textos que não se apresentam puramente em suportes 

convencionais pelos estudos literários, gerou uma área de investigação chamada 

“intersemiótica”. A intersemiose se propunha assim a abarcar simultaneamente, p. ex., 

poesia e música; texto e filme; vídeo, música e poesia, etc. No que pese a semiótica, ao 

longo de seu desenvolvimento, procurar proporcionar o lastro teórico e metodológico 

necessário ao tratamento adequado dos produtos culturais, ela chegou ao final do séc. 

                                            

25 Sobre o conceito de moderno de “comunidade” e “sociedade” remonta a Tönnies. 
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XX tendo se transformado em uma “gigantesca forma amorfa”26. Além disso, ocorre 

que, a nosso ver, os estudos da intersemiose, — da intersecção da série literária com 

outras, tais como música, imagem em movimento, etc. — sofrem de uma 

complexificação formalista que em nada aclara o objeto sob estudo. No que 

contemplam somente o aspecto técnico da obra, tais estudos perdem a capacidade de 

percepção da globalidade da obra e da sua vinculação social. Apesar disso, não 

negamos que o estudo da intersemiose pode ser de serventia para revelar certos 

aspectos técnicos das obras. 

No que concerne aos textos dos maracatus, além de todos aqueles já arrolados, 

encontramos um problema adicional, qual seja: estamos tratando com textos que 

somente possuem a sua existência oral, não estando disponível, de forma geral, ainda a 

sua reprodução em disco, nem coletâneas dos textos em formato impresso, seja como 

encarte ao disco, seja em forma de livro27. 

Mas vejamos, sob a forma de esboço, como a questão de intersemiose era 

colocada até o segundo o terceiro quartel do séc. XX dentro das discussões da teoria 

                                            

26 Cf. MÜNCH, Dieter. Zeichenphilosophie und ihre aristotelischen Wurzeln. Zeitschrift für Semiotik. v. 
22, n. 3-4, p. 287-340, 2000, p. 287. Caderno temático sobre a filosofia dos signos. Editado por 
Dieter Münch. 

27 No momento em que escrevemos temos notícias da existência de três CDs, respectivamente a três 
grupos de maracatus, dois dos quais temos em mãos: o já citado MARACATU-NAÇÃO Cambinda 
Estrela. Recife: Perfil Multimídia Stúdio, 2003. 1 CD — produção independente do grupo; e o 
“primeiro CD de Maracatu Nação da história”: MARACATU NAÇÃO Estrela Brilhante do Recife. 
Recife: Microservice, [2002?]. 1 CD — produção financiada pelo Projeto 115/01 do Sistema de 
Incentivo à Cultura do Estado de Pernambuco. 
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literária, até chegar ao que alguns autores chamam de “transposição intersemiótica”28. 

No estudo da literatura, na primeira metade do séc. XX, colocava-se uma distinção 

bastante nítida entre duas abordagens do objeto literário, saber: a intrínseca e a 

extrínseca29. Isso se deu sob a influência de pressupostos teóricos retirados de correntes 

teóricas tais como o “Formalismo Russo”, a “Escola de Praga” e o “New Criticism 

norte-americano”30. A abordagem intrínseca foi a materialização do que se pregava nessas 

escolas: “O estudo da literatura como literatura”. Era necessário que se pesquisasse 

meramente a “obra de arte verbal” (das sprachliche Kunstwerk, na formulação de W. 

Kayser). Ou ainda: “considerava-se que o texto literário representava um mundo 

próprio, autônomo, autotélico e auto-suficiente”31. E havia mais: procurava-se um 

objeto literário que se prestasse como o “ideal” para tal análise que, via de regra, era o 

poema lírico romântico e pós-romântico. Tratava-se, assim, de ir ao encontro do 

                                            

28 Conceito empregado por: CLÜVER, Claus. Estudos interartes; conceitos, termos, objetivos. In: 
Literatura e Sociedade, Revista de Teoria Literária e Literatura Comparada. Universidade de São 
Paulo, v. 2, p. 37-55, 1997. 

29 De forma mais ou menos remota esta distinção no âmbito das abordagens de análise das obras 
aponta para outra comumente encontradiça e que guarda seu parentesco ou contigüidade, esta 
agora, no entanto, surge do ponto de vista da obra: à análise intrínseca corresponderia a “obra de 
arte autônoma”, enquanto que à extrínseca corresponderia a “obra engajada”, talvez no sentido de 
ars militans. É certo que esta segunda distinção não é diametral à primeira, mas creio que se poderia 
postular esta como um ideal utópico para a primeira. Especificamente sobre a ars militans veja-se: 
DÖBLIN, Alfred. Kunst ist nicht frei, sondern wirksam: ars militans. In: BILLEN, Josef; KOCH, 
Helmut H. (Orgs.). Was will literatur? V. II: 1918-1973. Paderborn: Schöningh, 1975, p. 48-53. — 
Não sem fazer referência ao que discutíamos na introdução deste trabalho, a saber: o par opositivo 
realista-essencialista. 

30 A obra que melhor marcava essa simbiose teorética em direção a tal bipartição certamente foi 
Teoria da literatura, de Austin e Warren, de 1949, que exerceu grande influência sobre a formação de 
críticos literários, bem como sobre os posicionamentos orientadores do estudo da literatura nas 
academias. Como bem aponta Clüver (Op. cit.), outros autores vinculados ou que em menor ou 
maior grau endossaram tal separação são: Ernst-Robert Curtius (Literatura européia e Idade Média 
latina, 1948), Erich Auerbach (Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental, 1942), 
Wolfgang Kayser (Análise e interpretação da obra literária, 1948), Hugo Friedrich (Estrutura da lírica 
moderna), dentre outros. 

31 CLÜVER, C. Op. cit., p. 38. 
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“poema em si mesmo”. À outra abordagem, chamada de extrínseca, era relegado o 

papel de pesquisar as relações entre literatura, biografia e psicologia; entre história 

político-econômica e sociedade, bem como entre literatura e as outras artes. Esse vasto 

mundo não deveria ser contemplado pelo pesquisador da literatura, pois era, por assim 

dizer, um estudo menor, secundário, além de questionável. 

No entanto, já no séc. XIX existiam obras que não se enquadravam dentro deste 

posicionamento bipolar. Cada vez mais surgiam obras que não poderiam ser vistas 

como sendo feitas de meras palavras dispostas linearmente sobre o papel. A bem dizer 

da verdade sempre houve tais obras que se empenhavam em ir para além do 

meramente verbal, e isso desde as mais priscas eras. 

 

6.8 RESERVAS CULTURAIS PRIMITIVAS? 

A partir dessa digressão específica pela série dos estudos literários segundo a 

tradição de divisão disciplinar ocidental assoma que não temos um aparato adequado 

para lidar com textos tão marcadamente alogênicos como os do maracatu. Como já 

citado aqui alhures, no dizer de Cornejo Polar, “estamos muito mal equipados” se nos 

mantivermos dentro da rigidez disciplinar; ou se nos limitarmos pela tarefa de buscar a 

prioridade de um aspecto sobre o outro, p. ex., dando prioridade aos elementos 

dionisíacos ou carnavalescos; ou somente contemplando o texto em si, tratando-o 

como uma sorte de “oralitura”, como querem alguns hodiernamente; ou ainda, 
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podemos fantasiar, buscar a origem primeira e última em termos espaciais e fundacionais 

dos signos envolvidos; ou, no pior dos casos, como já apontava Silviano Santiago nos 

anos setenta: “[...] é preciso de uma vez por todas declarar a falência de um método 

que se enraizou profundamente no sistema universitário: as pesquisas que conduzem 

ao estudo das fontes ou das influências”32. 

Demais disso, conferir a estes textos o mero status de arrecadadores de uma 

identidade social ou simbólica aos grupos e sujeitos individualmente envolvidos, como 

certa tradição recente de estudos literários culturais vem fazendo, parece muito pouco. 

Esse argumento não se mantém pelo simples fato de que qualquer texto confere identidade, 

senão não é texto, como já vimos aqui alhures. Se considerarmos a palavra identidade 

segundo sua marcação filológica, temos que ela provém de hídios, cujo significado é 

particular, que também dá origem à palavra idiota em língua portuguesa. “Idiota”, nessa 

acepção filológica, poderíamos fantasiar, seria então algo ou um sujeito que possuiria 

um traço ou uma qualidade particular. Lançando mão de certo exagero retórico, é 

possível reconhecer, com relação às culturas e manifestações estético-culturais ditas 

populares, uma certa demarcação de reservas culturais primitivas, em um sentido bem 

moderno, que guarda suas equivalências com o que a psiquiatria moderna fazia com o 

idiota: era necessário rotulá-lo, interditá-lo e recolhê-lo a um espaço confinado. Era 

assim que se agia também em relação às culturas indígenas no Brasil até a Constituição 

                                            

32 SANTIAGO, Silviano. O entre-lugar do discurso latino-americano. In Idem. Uma literatura nos 
trópicos. São Paulo: Perspectiva, 1978, p. 11-28, aqui p. 19. 
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de 1988: o índio era um ser investido de menoridade e, como tal, necessitava da tutela do 

Estado33. 

A “reserva cultural primitiva”34, neste caso, seria a favela, o morro, o mundo 

suburbano que ficou à margem — ou no abismo — do processo da modernização. 

Essa solução de rotular os textos daí provenientes como sendo menores, folclóricos, 

brincadeiras ou folguedos nos surge como simplória. Na mesma direção vão os 

estudos que desconsideram as versões históricas daqueles que detinham ou detêm uma 

certa prática textual estético-cultural. Resolve-se facilmente um problema daninho, seja 

ele de cunho político, seja ele de cunho estético ou teórico desqualificando-o. No que 

diz respeito aos elementos relacionados às origens, essas versões oficiais — cheirando 

a ranço estado-novista, verde-amarelista, integracionista/modernizador, 

multiculturalista ou mitológico-fundador, dependendo da época — de questionar a 

validade daquilo que era/é dito pelos que têm interesse direto no texto, nisso — 

segundo o mestre maracatuzeiro — 

                                            

33 Segundo o filósofo, historiador, psicólogo, antropólogo social e pedagogo Daniel Munduruku, o 
índio escritor da nação Munduruku, a mudança das mentalidades e as mudanças educacionais, no 
Brasil, “ainda caminham a passos de tartaruga”, de forma que “ainda custa muito caro ser 
diferente no Brasil neoliberal em decorrência do modelo econômico alienígena adotado” 
(MUNDURUKU, Daniel. Quanto custa ser índio no Brasil? As imagens dos povos indígenas no 
inconsciente e no livro didático. In Idem. O banquete dos deuses: conversa sobre a origem da cultura 
brasileira. São Paulo: Angra, 2000, p. 19-30, aqui p. 27. (Col. Jovem Século 21). 

34 Conceito de “reserva cultural primitiva”, foi usado por Dmitri Ukhon, presidente da Associação dos 
Críticos de Jazz de Moscou, sobre a cantora Sainkho Namtchylak, praticante do canto gutural dos 
monges tibetanos, que mistura essa tradição com o improviso do jazz e da música eletrônica. O 
crítico afirmava que ela não provém de uma reserva cultural primitiva, mas de uma boa formação 
acadêmica, aceitando somente “aspectos da cultura ocidental que não contradigam sua percepção 
tribal” (cf. UKHON, Dmitri. Do ofício. Bravo!, ano 3, n. 35, p. 121, ago. 2000). 
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[...] reside um importante indício a respeito das origens de determinadas 
práticas culturais, pois, ao contrário do que afirmam importantes folcloristas e 
outros estudiosos da cultura, os populares criam as suas versões explicativas 
para o surgimento de suas práticas por serem [estas] vivências do tempo 
presente e nunca sobrevivências de uma outra era distante, longínqua e que é 
repetida por força da tradição que deve ser mantida a todo custo35. 
 

Nesse sentido, todo saber estético-cultural é também histórico e social. Tarefa do 

presente é tratar o que se produz no presente antes como produto dos sujeitos 

históricos situados no presente do que como reminiscência, ou “sobrevivência” de 

algum passado construído por intermédio de semióforos. A diferença característica de 

nossa sociedade gera textos literário-estético-culturais marcados mais pela alogeneidade 

do que pela heterogeneidade. Na alogeneidade as diferenças são marcadas socialmente como sendo de 

outra sorte, encenadas e figurativizadas por sujeitos que, apesar da mesma espécie, com 

uma percepção de pertencimento abrangente — a nacionalidade clássica —, 

simultaneamente são distintos, distinguidos como sendo alógenos, i. e., como sendo de 

outra qualidade, de outra espécie, como pertencendo a uma outra nação, a um outro 

mundo. É nesse sentido que sugerimos o uso do termo alogeneidade ao invés do de 

heterogeneidade. Heterogeneidade quer dizer o diferente da mesma qualidade, da mesma espécie. Na 

análise que vimos de empreender do texto do maracatu, vimos assomar um esforço 

por parte dos discursos oficiais de exatamente confirmar essa alogeneidade, apesar da 

luta dos sujeitos alogêneos contra essas discursividades. 

 

                                            

35 FRANÇA LIMA, Ivaldo Marciano de. Maracatus-nação: ressignificando velhas histórias. Curso de História. 
(Monografia de Conclusão de Curso). Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2003, p. 23. 
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6.9 MERCADO CULTURAL: O NEGOCIÁVEL E O INEGOCIÁVEL 

Devemos, portanto, sempre renovadamente colocar algumas perguntas, 

notadamente: até que ponto as políticas e os discursos públicos em torno da cultura 

não estão promovendo demarcação de novas reservas culturais? Até que ponto não estão 

promovendo a alogeneidade, ao invés de promoverem a cidadania, ao invés de 

valorizarem os elos de solidariedade, de sensibilidade e de vivência estética já 

existentes, rumo à fortificação das comunidades excluídas? Quais os critérios 

orientadores das escolhas das ênfases de trabalho por parte das iniciativas públicas? 

Essas questões se colocam reiteradamente. Para incitar a possíveis respostas, bem 

como para orientar nosso espírito crítico, nos podem ser de serventia aportes como o 

da reorientação da teoria crítica colocada no início do capítulo. Também pode ser de 

serventia o exercício da crítica cultural, assim como colocado por Nelly Richard: 

Na década de oitenta, o termo “crítica cultural” designava, exploratoriamente, 
um tipo de exercício teórico e crítico que cruzava, desordenadamente, a crítica 
literária, a teoria da arte, a filosofia, a sociologia da cultura, a análise ideológica e 
a crítica institucional36. 

A crítica cultural é um âmbito de estudos que germinou dentro da atmosfera das 

ditaduras latino-americanas — portanto, acostumado desde o princípio a embates 

ideológico-discursivos. Essa sorte de crítica também parece apta a encarar os 

descolamentos entre disciplinas, mais do que deslocamentos, rumo a uma 

                                            

36 RICHARD, Nelly. Saberes de mercado e crítica da cultura. In: Idem. Intervenções críticas: arte, cultura, 
gênero e política. Trad.: Romulo Monte Alto. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p. 188-206, aqui p. 
189. 
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transdisciplinariedade necessária à compreensão mais adequada dos fenômenos 

estético-culturais, dos textos dentro dos embates discursivos e contra as visões 

estreitas da demarcação disciplinar típicas da modernidade. 

Se iniciamos esta seção inquirindo acerca da existência de um mercado cultural, e 

acerca da cultura poder gerar riquezas, devemos concluir agora, aventando uma 

possível resposta. Ela deve levar em conta, por exemplo, que os sujeitos que 

produzem textos estético-culturais como o maracatu são em sua grande maioria 

analfabetos. Alguns grupos de maracatu mantêm projetos sociais de alfabetização, 

incentivando seus associados a terminarem seus estudos, ou a entrarem em um curso 

superior. Mas a realidade cotidiana de depauperamento e condições de vida totalmente 

desfavoráveis, em meio à penúria e violência de toda sorte, dificultam a participação 

dos membros nessas atividades. Além disso, quando os grupos procuram por 

incentivos para financiamento de tais atividades, a pergunta tradicionalmente colocada 

era: para que ensinar favelado a ler? Não seria melhor incorporar a produção estética 

das culturas afro-brasileiras, afro-americanas dentro do mercado, já que há uma 

demanda para isso? 

Se o poeta já afirmava: 

 
Todas as orelhas do mundo viradas para Recife. 
Só aqui, não se ouve o novo som Pernambucano37, 

                                            

37 MALUNGO. Carroceiro transcendental. In PEDROSA, Cida; MIRÓ; JORDÃO, Valmir. (Org.). Marginal 
Recife: coletânea poética 1. Apresentação de Alberto da Cunha Melo. Recife: Fundação de Cultura 
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ele estava apontando para uma percepção assaz perspicaz, já que, ao ganhar o 

mercado, a cultura afro acaba por servir aos propósitos da fetichização: ela vira um 

fetiche. Senão vejamos: 

[...] a cultura afro funciona como um fetiche poderoso entre os consumidores 
brancos, pela promessa de um tipo de convivência alegre, um contato 
interpessoal direto, rico e sem barreiras, uma relação não-econômica e uma 
experiência do dionisíaco. Mais ainda, ela favorece uma utopia sensualista, ou 
antiintelectualista. Este clima ideológico provoca uma esquizofrenia muito 
particular: os consumidores são capazes de atribuir riqueza simbólica e estética 
à cultura afro-americana, mas não se sensibilizam com o estado de carência e 
exclusão ao qual estão submetidos os membros das comunidades afro-
americanas que produzem esse universo simbólico que lhes parece tão sedutor. 
E esse lugar de fetiche para ser canibalizado assume hoje em dia outra 
dramaticidade, porque esse exotismo já não é somente um elemento alheio que 
preenche periodicamente um vazio: constitui uma dimensão simbólica que tem 
seu nicho estabelecido, visto pelo Ocidente como a parte exótica de sua cultura, 
já lhe pertence “por direito de uso”, por assim dizer38. 
 

Esse esquecimento do estado de “carência e exclusão”, parece-nos, um dos 

principais entraves para o desenvolvimento de um mercado cultural, visto que, 

segundo certos grupos, há o negociável e o inegociável, que pode se resumir na capa do 

CD do maracatu que vimos de analisar, que externava o seu descontentamento com o 

sistema de apoio a cultura (o SIC), por ter visto seu projeto rejeitado: 

Aos que nos negaram apoio... que pena! Estamos acostumados com as 
dificuldades e são elas que nos fazem crescer. Quanto aos nossos caminhos... 

                                                                                                                                        

Cidade do Recife, 2002, p. 65. 
38 CARVALHO, José Jorge de. As culturas afro-americanas na Ibero-América: o negociável e o 

inegociável. In CANCLINI, Néstor García. Culturas da Ibero-América: diagnósticos e propostas para seu 
desenvolvimento. São Paulo: Moderna, 2003, p. 101-138, aqui p. 108-9. 
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Sabemos o que queremos e a dignidade tem seu preço: sabemos que não 
estamos à venda39. 

Tal desabafo externa também a frustração da expectativa de uma melhora das 

condições de vida dos sujeitos e das comunidades, já que tal expectativa poderia se 

apresentar como óbvia, se encarado o grande sucesso, respeito e atenção, não só local 

e nacional, mas também internacional que o texto do maracatu tem angariado na 

última década. Como recentemente apontado por trabalho sobre a formação da “cena 

recifense” dos anos noventa, alguns artistas aliaram-se rapidamente ao capital de forma 

individual ou em grupo, promovendo a mesclagem canibal dos signos dessas 

comunidades naquela época ainda muito ingênuas, em proveito próprio, vendendo 

seus produtos a grandes gravadoras, tais como a Sony, ou à “[...] mídia, que tinha 

interesse na arte das classes ‘populares’, que não podiam ficar de fora da indústria 

cultural”, pois precisava-se de gente que funcionasse como “[...] elo entre o que o 

‘povo’ produzia e o que o ‘povo’ consumia”40. Neste sentido, é possível antever que as 

disputas em torno da cultura, antes de gerarem um mercado cultural entre nós 

localmente, ainda devem por um bom período de tempo, gerar disputas, debates e 

embates discursivos no âmbito da cidade e do estado, já que as expectativas de 

inclusão dos grupos e das comunidades vêm ano a ano aumentando, assim como a 

frustração de expectativas pelo aumento da demandas também tende a render 

intercâmbios discursivos de tal sorte. 

                                            

39 MARACATU-NAÇÃO Cambinda Estrela. Recife: Perfil Multimídia Stúdio, 2003. 1 CD. 
40 MELO NETO, Moisés Monteiro. Manguetown: a representação do Recife (PE) na obra de Chico Science e 

outros poetas do Movimento Mangue. (“A cena recifense dos anos 90”). Dissertação de Mestrado. (Teoria da 
Literatura). Universidade Federal de Pernambuco, 2003, p. 98. 



CONCLUSÃO 

 

Começamos nosso trabalho afirmando a existência de um abismo. Esse tropos, ao 

longo da argumentação e do desenrolar do trabalho, acabou se transmutando em 

outro, a saber, no da encruzilhada. Do ponto de vista local, nossa geografia é menos 

marcada por abismos, talvez por causa disso a encruzilhada tenha se insinuado. 

Apelamos muito para Hermes — deus grego da linguagem e da palavra; também 

apelamos para a sua consorte, Filologia — a mortal que ascendeu aos céus, símbolo do 

amor ao logos. Mas, sabemos, as divindades também se gastam, ficam cansadas e senis. 

Se Hermes — ou Mercúrio — não dá conta do recado, e note-se: não estamos 

duvidando de que ele não dê conta, mas se acaso a hermenêutica não der conta de 

textos provindos da nossa realidade marcada pela alogeneidade, então ainda temos a 

opção de fazer um trabalho para Exu — também chamado de Legbá, Eleguá e Bará —, 

desse deus mensageiro que foi encarregado de reunir todas as histórias ouvidas 

pacientemente do povo, 

[...] todas as histórias que falassem dos dramas vividos pelos seres humanos, 
pelas próprias divindades, assim como por animais e outros seres que 
dividem a Terra com o homem. Histórias que falassem da ventura e do 
sofrimento, das lutas vencidas e perdidas, das glórias alcançadas e dos 
insucessos sofridos, das dificuldades na luta pela manutenção da saúde 
contra os ataques da doença e da morte. Todas as narrativas a respeito dos 
fatos do cotidiano, por menos importantes que pudessem parecer, tinham 
que ser devidamente considerados1. 
 

                                            

1 PRANDI, Reginaldo. Mitologia dos orixás. São Paulo: Cia. das Letras, 2001, p. 17. 
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Se toda essa temática pode parecer confusa, problemática demais, que isso não 

cause desânimo, nem desalento, pois a encruzilhada — o local em que os caminhos se 

encontram — também pode ser encarada como o local em que signos são 

encontradiços. A encruzilhada como o local de irrupção do texto enquanto 

figurativização dos dramas, das sensibilidades e das lutas de sujeitos e grupos, formando 

uma ponte discursiva, a ponte da linguagem estético-cultural, para dar passagem aos 

significados historicamente reprimidos em nossas sociedades marcadas pela 

alogeneidade, rumo à construção de uma sociedade mais justa e democrática, eis a 

imagem programa pela qual vimos de trabalhar. 

Nossa tarefa enquanto críticos e docentes mostra-se um pouco semelhante à 

tarefa conferida a Exu, notadamente, reunir todas essas histórias ainda não contadas, 

ainda reprimidas e esquecidas. Nesse sentido somos narradores e historiadores, 

criando novas narrativas que, por sua vez, também ganharão o mundo e entrarão nas 

batalhas discursivas da nossa época, que alguns, inclusive, nomeiam de forma mais 

enfática de “guerras culturais”. 

Como apontamos no presente trabalho reiteradamente, há batalhas também no 

âmbito acadêmico. Essa “guerra cultural” poderia se expressar assim:  

[...] no horizonte dos estudos literários atuais convivem duas tendências 
principais (pela sua força ideológica): para evitar a fácil oposição entre 
progressistas e retrógrados (que a esta altura da história esclarece pouca 
coisa), empregarei as locuções “politeístas literários” e “monoteístas 
literários”. Os primeiros lêem e produzem a literatura (hoje, no ensaio 
crítico, o crítico revela-se também escritor) a partir de parâmetros 
diversificados, geralmente locais, étnicos, políticos (eles não fingem ignorar 
o fato de que no Brasil, por exemplo, além do português, são falados o 
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iorubá e 180 idiomas indígenas); os segundos aferram-se ainda a um critério 
único, considerado talvez atemporal, eterno, absoluto2. 
 

Mas como o então presidente da ABRALIC dizia no discurso de abertura do 

congresso de 98: 

O congresso é uma festa não só por que toda festa reúne o puro e o 
impuro, mas fundamentalmente, por espetaculizar seu gozo, um gozo de 
infinitas possibilidades que a simples utilidade instrumental não explica nem 
legitima3. 
 

Neste sentido, não podemos esquecer o lado dionisíaco presente em toda 

manifestação literário-estético-cultural. Mas há mais: escrever, representar 

esteticamente implica em afirmar um espaço de liberdade sempre possível, dado que 

não há mitos puros, mas há um saber puro no mito: 

 
Escreve-se como se vive. É inevitável. Um tempo lento e repousado é o ideal 
para a percepção de um escritor europeu sobre o seu material. Ele vive 
dentro de uma cultura sedimentada, extenuada. Vive no extremo de alguma 
coisa. Talvez de um período, de uma fase histórica. É a percepção de quem 
chegou ao fim de um caminho e senta-se à margem para pensar 
tranqüilamente em seu longo e acidentado trajeto. 
Ao contrário, pertenço a uma sociedade efervescente, que convulsiona, com 
um futuro absolutamente incerto e imprevisível. Num lugar onde, faz 
apenas quinhentos anos, os homens viviam em cavernas, nus, caçavam e 
pescavam, e tinham acabado de descobrir o fogo. Como se não bastasse, 
vivo em um bairro de negros. Negros que cem anos atrás ainda eram 
escravos. E conseguiram muito pouco. Pouco demais para cem anos sem 
grilhões. 

                                            

2 MEDEIROS, Sérgio. Politeísmo crítico. Cult, n. 17, p. 44-5, dez. 1998, p. 45; na mesma revista, veja-
se o Dossiê Estudos Culturais, p. 43-56; bem como o artigo “Guerra cultural”, de Raúl Antelo. 

3 ANTELO, Raúl. Discurso de abertura VI Congresso da ABRALIC, “Literatura Comparada = 
Estudos Culturais? Proferido na Ilha de Santa Catarina, 18 de agosto de 1998. In ABRALIC. 
Literatura Comparada = Estudos Culturais? Congresso Abralic, 6. Anais... Florianópolis, 1998. Núcleo 
de Estudos Literários e Culturais NELIC/UFSC, 1998. 1 CD-ROM. 
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Conseqüentemente, minha vida é uma perpétua experimentação entre o 
nada e o nada. Às vezes, a experimentação se torna vertiginosa e brutal. Não 
consigo separar artificialmente o que faço e penso daquilo que escrevo. Se 
vivesse em Estocolmo, minha vida talvez fosse lenta, monótona, cinzenta. 
O ambiente em torno é decisivo. A única coisa que posso fazer sempre, em 
Estocolmo, em Havana, onde for, é construir meu próprio espaço. Não 
posso esperar nunca que alguém me dê a liberdade. A liberdade tem de ser 
construída por nós mesmos. Como?4. 
 

Terminamos com esse sugestivo “Como?”, para nos lembrarmos de perguntar 

também “por que escrevemos”? E, principalmente, de nos perguntarmos sempre: o 

estamos fazendo afinal? Sobre o que é que estamos falando? Tais perguntas se 

insurgem não só por conta de nossa realidade contraditória, paradoxal, alogênica, mas 

também porque elas dizem respeito ao âmbito mesmo das linguagens. Reafirmamos 

assim a radicalidade da experiência da linguagem, que sempre será política — contra o 

homem nu —, porque linguagem só funciona assim; porque algo só está no lugar de algo 

para alguém. Assim, a significação repousa sobre um consenso que está, ao menos, no 

horizonte das possibilidades. Dessa forma, quando acreditamos no ser humano dotado 

de linguagem, afirmamos o animal literário, o animal cultural e o animal político. Nossa 

utopia está assim num cruzamento. E a tarefa tangencial é conceder e reconhecer um 

grau de verdade aos/nos textos; e fazer nossos alunos reconhecer isso se coloca como 

auto-evidente, pois 

 

                                            

4 GUTIÉRREZ, Pero Juan. Animal tropical. Trad. José Rubens Siqueira. São Paulo: Cia. das Letras, 
2002, p. 16-7. 
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[...] o fito é juntar-se a uma conversação teórica flueente que se desenvolve 
na cademia em diversos lugares do mundo, e adicionar nossas peculiaridades 
latino-americanas ao coro pluralista que procura mapear um lugar de onde 
se possa falar em cultura em um mundo globalizado5. 
 

                                            

5 CEVASCO, Maria Elisa. Estudos culturais no Brasil. In Idem. Dez lições sobre estudos culturais. São 
Paulo: Boitempo, 2003, p. 173-88, aqui p. 175. — A autora traz também interessante observação 
sobre a nossa intituição: “Ao falar de implantação [dos estudos culturais no Brasil] não podemos 
esquecer que já há centros de estudos culturais atuantes na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, na própria Universidade Federal de Santa Catarina e na Universidade Federal de 
Pernambuco [...]” (Idem, p. 175, nota de rodapé 2). 
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