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AMERICA

Mulher despida, de tez escura, cor amarelada, face terrível e a quem um pano listrado de várias 
cores cubra as partes vergonhosas, caindo-lhe de um ombro.

O cabelo estará desordenado, e em torno haverá um vago e artifi cioso ornamento de penas de 
várias cores. Agarre com a mão esquerda um arco, com a direita uma fl echa e, ao lado, tenha uma 
aljava cheia de fl echas, sob um pé uma cabeça humana trespassada por uma fl echa e por terra de 
um lado estará um lagarto, isto é, um enorme réptil.

Por ter sido recentemente descoberta esta parte do mundo, os escritores antigos não escreveram 
coisa alguma, mas tive ocasião de ver o que os melhores historiadores modernos referiram sobre 
o assunto, ou seja, o padre Girolamo Gigli, Ferrante Gonzales, o Botero, os padres jesuítas, e ainda 
me foi de muito proveito o testemunho directo do senhor Fausto Rughese de Montepulciano, que 
de História e Geografi a recentemente publicou as Tabelas de todas as quatro partes do mundo.

Representa-se sem roupa por ser uso desses povos andarem despidos, sendo verdade que 
cobrem as partes vergonhosas com diversos véus de algodão, ou outra coisa.

A grinalda de várias penas é ornamento que costumam usar. Ou melhor, costumam adornar de penas 
o corpo em certo tempo, segundo é referido pelos citados autores. O arco e as fl echas são as suas armas, 
que usam permanentemente, tanto os homens como as mulheres nalgumas províncias. A cabeça 
humana sob o pé mostra abertamente que esta gente costuma maioritariamente alimentar-se 
de carne humana. Pois comem os homens que vencem em guerra, bem assim os escravos que 
compram e outros, em diversas outras ocasiões.

O lagarto, ou seja, o réptil, é animal entre outros muito notáveis dessas terras, e são tão grandes 
e ferozes que devoram não apenas os outros animais, mas ainda os homens.

Cesare Ripa, Iconologia, ed. Pádua, 1618.
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Sob este título, publica-se, neste número da Cultura, um conjunto de textos que res-

pondem ao projecto de aprofundar, tanto no plano teórico como no analítico, e de forma 

articulada, a operatividade destes três conceitos no conhecimento das diversas especifi-

cidades culturais desenvolvidas em territórios ibero-americanos e ibéricos: Fronteira, cos-

mopolitismo e nação.

Tivemos os nossos primeiros debates há quase uma década e, no Grupo de Investigação 

«Cultura, história e pensamento ibéricos e ibero-americanos», que então coordenáva-

mos, começámos a dar-lhe forma em parceria com o Programa de Pós-Graduação em 

Literatura, Cultura e Contemporaneidade da PUC-RIO (Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro), através do nosso Colega e Amigo Renato Cordeiro Gomes.

Guiava-nos uma das mais destacadas figuras dos estudos literários e culturais brasileiros: 

Silviano Santiago, escritor, ensaísta, professor. Por essa razão, o primeiro encontro conjunto, 

para dar conta do trabalho feito até aí, foi um simpósio em sua homenagem, realizado nos 

dias 20, 21 e 22 de Abril de 2015, que teve lugar em Lisboa, na NOVA FCSH, com a presença 

de um grupo de professores e investigadores portugueses, brasileiros e espanhóis. 
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Profundo conhecedor da obra de Silviano Santiago e do magistério que este exercia em 

várias gerações de ensaístas, seu aluno, colega e amigo (publicou Ensaios Antológicos de 

Silviano Santiago, 2013), Renato Cordeiro Gomes pôs todo o seu saber e empenho nesta 

homenagem, convidando para este simpósio prestigiados colegas, e também ex-alunos, 

vozes mais consolidadas umas, mais jovens outras, de um Brasil universitário que investiga 

e celebra a cultura. A eles, juntaram-se vozes de um Portugal que está atento e exalta o 

saber e a experiência vivida que nos vem daqueles mundos. 

Silviano Santiago é um ensaísta e romancista brasileiro, figura cimeira da vida intelec-

tual e universitária do seu país, internacionalmente reconhecida. Quatro vezes galardoado 

com o Prémio Jabuti nas categorias de romance e conto, recebeu, em 2013, o prestigioso 

Prémio Machado de Assis pelo conjunto da sua obra, outorgado pela Academia Brasileira 

de Letras e, em 2014, o Prémio Ibero-americano de Literatura José Donoso (Chile). Venceu 

ainda o Prémio Oceanos de Literatura em Língua Portuguesa, com o romance Mil Rosas 

Roubadas, em 2015. 

Doutorado em Literatura Francesa pela Universidade de La Sorbonne, é Chevalier dans 

l’Ordre des Palmes Académiques e Officier dans l’Ordre des Arts et Lettres, de França. Foi pro-

fessor nas universidades de New Mexico, Rutgers, Toronto, Nova Iorque, Buffalo, Indiana 

e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. É professor emérito da Universidade 

Federal Fluminense. 

Entre os seus livros de ficção destacam-se: Em liberdade, Stella Manhattan, O falso 

mentiroso, Heranças, Machado, e os livros de contos Keith Jarrett no Blue Note, Histórias 

mal contadas  e Anônimos. Das suas colectâneas de ensaios, onde propõe conceitos 

e metodologias fundamentais para a análise das culturas latino-americanas, desta-

cam-se: Uma literatura nos trópicos, O cosmopolitismo do pobre, As raízes e o labirinto da 

América Latina e Genealogia da Ferocidade  (análise da obra Grande Sertão: Veredas de 

Guimarães Rosa). 

Coordenou e prefaciou os três volumes de Intérpretes do Brasil, e foi co-editor da corres-

pondência de Carlos Drummond de Andrade e Mário de Andrade.

Não deixou Silviano Santiago de conjugar a escrita ficcional com a ensaística. 

A crescente tradução dos seus ensaios em países como Argentina e Chile testemunha 

o interesse que a sua obra desperta neste nosso tempo e, em particular, no âmbito dos 

estudos culturais, tendo já em preparação um volume onde se reúnem alguns dos seus 

ensaios mais destacados a ser publicados pela Companhia das Letras: 35 ensaios de 

Silviano Santiago.
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Precisamente porque se nos afigurou de riquíssima utilidade analítica no conhecimento 

da diversidade e riqueza culturais características dos territórios ibero-americanos e ibéricos, 

entre outros, conceitos como o de cosmopolitismo do pobre ou ferramentas metodológicas 

como o entre-lugar do discurso latino-americano, propostos, desenvolvidos e aplicados por 

Silviano Santiago, e porque a história política e das ideias dos últimos anos tem mostrado e 

incrementado o valor daquelas hipóteses que, então, nos foi tão evidente, decidimos conti-

nuar a aprofundar aqueles primeiros trabalhos nos textos que se reúnem neste volume.

Lisboa, Dezembro de 2018

NOTA: Preparado em 2018, este volume só foi impresso em 2020. Por esta razão, não podemos deixar 
de recordar que Renato Cordeiro Gomes, que tanto celebrou a publicação destes textos num número 
da revista Cultura, não possa tê-lo em suas mãos. Renato faleceu em Setembro de 2019. Esperamos 
ser-lhe fiel, sabemos que ficaria feliz e havemos de recordá-lo sempre com enorme gratidão e sau-
dade. Professor e investigador de inexcedíveis qualidades científicas e humanas, desde há muito 
contávamos, no nosso grupo, com o seu saber, a sua sempre ponderada reflexão e a sua criatividade 
teórica e analítica.
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Deslocamentos reais e paisagens imaginárias 
− o cosmopolita pobre*

Silviano Santiago**

Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias 37 (2018): 15-31. ISSN 0870-4546
DOI: https://doi.org/10.4000/cultura.4787

Resumo

Este trabalho visa reconsiderar algumas das minhas discussões prévias sobre o significado 

dos movimentos diaspóricos contemporâneos, elaboradas de modo amplo sob o tópico “o 

cosmopolitismo do pobre” (2002). Apresenta-se dividido em três partes: 1) Ressalta a impor-

tância a ser concedida ao trabalho artístico (literatura, filme, artes plásticas, etc.) no processo 

de compreensão da moderna complexidade do tópico; 2) Recomenda que, na teoria diaspó-

rica, se reconsiderem as importantes discussões da responsabilidade de Roger Bastide e de 

Stuart Hall; 3) Acentua, finalmente, a relevância do ensaio El laberinto de la soledad (1950, em 

especial o capítulo sobre “el pachuco”), de Octavio Paz. O poeta e ensaísta mexicano é o pri-

meiro a apresentar uma rica e detalhada análise da fuga dos camponeses pobres mexicanos 

para os Estados Unidos da América.

Palavras-chave: cosmopolitismo do pobre, Octavio Paz, Stuart Hall, migrações, artes.

Abstract

This paper aim to reconsider some of my previous discussions on the meaning of contem-

porary diasporic movements, mainly elaborated under the topic of “the cosmopolitanism of 

the poor” (2002). It is divided in three parts: 1st) It claims the importance to be given to the 

artistic work (literature, films, art, etc.) in the process of understanding the modern complex-

ity of the topic; 2nd) It asks for the reconsideration on the general diasporic theory of the ideas 

expressed by Roger Bastide and Stuart Hall; 3rd) It accentuates the relevance for the discussion 

of El laberinto de la soledad (1950, chapter on “El pachuco”), by Octavio Paz. The Mexican poet 

* Terminei de escrever este texto no dia 15 de março de 2015, um pouco antes dos sucessivos e ponde-
ráveis movimentos migratórios de populações pobres para a Europa, os Estados Unidos da América e 
países árabes. 

** Universidade Federal Fluminense, Brasil. 
 E-mail: silviano.santiago@gmail.com
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and essayist is the first to present a thorough analysis of the Mexican poor peasants’ escape to 

the United States of America.

Keywords: cosmopolitanism of the poor, Octavio Paz, Stuart Hall, migrations, art.

Para o amigo Julio Ramos

E é exatamente por essa “sensação de não estar de todo” que se 

procurou chamar a atenção com a escolha desse “O Brasil não é longe 

daqui”, primeiro verso de uma velha canção alemã – que sugere deslo-

camentos reais e paisagens imaginárias [grifo meu] −, como título geral 

para este ensaio. 

Flora Süssekind

Portanto, é importante ver essa perspectiva diaspórica da cultura 

como uma subversão dos modelos culturais tradicionais orientados 

para a nação. Como outros processos globalizantes, a globalização 

cultural é desterritorializante em seus efeitos.

Stuart Hall

Primeiro gesto. É preciso questionar a herança crítica legada pelo sentido tradicional 

do vocábulo diáspora. Como informa o Dicionário Houaiss, o conceito nos tem servido 

para designar a “dispersão de um povo em consequência de preconceito ou perseguição 

política, religiosa ou étnica”.

Segundo gesto. Se questionada a delimitação de sentido (dispersão de um povo), des-

cobrir-se-á que seu manto semântico tornou-se inadequado nos dias de hoje. Não con-

segue recobrir algo nosso contemporâneo: a dispersão anárquica de indivíduos ou de 

grupos de familiares − que não são necessariamente vítimas de preconceito ou das várias 

formas de perseguição − duma região pobre do país, ou duma nação conturbada, para as 

metrópoles mais endinheiradas do mundo ocidental. Às vezes confundido com o bíblico 

êxodo, o vocábulo diáspora passaria a ser também aplicado a indivíduos isolados ou a 

familiares em pequeno grupo, forçados à atitude extrema da fuga para sobreviver como 

humanos. Para ser mais preciso: na tentativa duma vida melhor para si e, indiretamente, 

para os familiares que os aguardam em casa, abandonam temporária ou definitivamente 

o lar e migram em busca de oportunidades. Na metrópole nacional ou na estrangeira, 

encontram ou reencontram os semelhantes na vivência cotidiana e miserável e procuram 
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ser parte constitutiva dum grupo diaspórico orgânico, em geral norteado pela língua que 

lhes é comum.

Terceiro gesto. Se o movimento for compreendido pelo sentido mais amplo do vocá-

bulo diáspora, logo se desnuda o motivo ou a causa que, nos séculos XX e XXI, compele 

o indivíduo ou os familiares em grupo a abandonar o lar e a viajar em busca de melhores 

oportunidades. Em casa, os futuros migrantes foram afligidos com a pobreza e, nos casos 

extremos, com a miséria. Muitos são analfabetos e não têm profissão definida. Vivem 

como animais. Talvez sejam eles (homens e mulheres, velhos e crianças) os últimos espé-

cimes humanos a crer na utopia da viagem e no Eldorado. Se fracassados, os desbravado-

res honestos e amorosos transformam-se nos mais desesperados mortais, sucumbindo a 

toda forma de comportamento desviante e de negócio ilícito. As páginas dos jornais nos 

informam com a brutalidade costumeira.

Quarto gesto. Por não constituírem uma massa política ou politizada uniforme, esses 

migrantes têm sido menos compreendidos pela sociologia e as ciências políticas, e são 

mais bem compreendidos pelas artes em geral. A “Trilogia de Fontainhas” do cineasta 

português Pedro Costa1 pode exemplificar a miséria, o desespero, a prostituição, as dro-

gas e a morte que cercam os deserdados do asfalto. Em ritmo lento e cinematografia rigo-

rosa, seus filmes, inspirados pelos de Yasujirō Ozu e do casal Straub, Jean-Marie e Danièle, 

negociam imagens do proletariado urbano lisboeta com imagens dos migrantes africanos, 

cabo-verdianos em especial, nos escombros do miserável bairro Fontainhas, em Lisboa. 

Ao não se deixar desgastar pelo sentimentalismo2 da trama, a trilogia se transforma na 

mais corrosiva das exibições públicas da condição humana que estamos descrevendo. As 

negociações em imagens e poucas palavras provam que a análise do problema humano e 

socioeconômico imposto pela miséria aos moradores brancos dos grandes centros urba-

nos do Ocidente não pode ter sua discussão desvinculada das questões colonial, étnica e 

de gênero (gender). Em entrevista, Pedro Costa observa: “Pero los portugueses ni siquiera 

tienen necesidad de ser racistas con los africanos puesto que lo son entre ellos y lo son en 

tal grado de refinamiento que se llega a disfrutar de la desgracia ajena” (“El punk, el cuarto, 

la adolescencia”, texto que acompanha os DVD de Pedro Costa).

Quinto gesto. Nos anos 1930, a literatura dramatizou a fuga desesperada de indivíduos 

ou de familiares em grupo, salvaguardando o limite geográfico determinado pelas fron-

teiras legais do Estado-Nação. Por vontade própria, os migrantes miseráveis viajam a outra 

1 Compõem a trilogia os filmes Ossos (1997), No quarto da Wanda (2000) e Juventude em marcha (2006). 
2 Muitas vezes a alta dose de sentimentalismo se adentra pelo filme através das novelas exibidas em 

algum aparelho de televisão. Numa das cenas mais fascinantes de No quarto da Wanda, a conversa na 
telinha vira pano de fundo para a conversa dura entre os personagens do filme.
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cidade ou a outra região do próprio país. As fronteiras nacionais permanecem intactas. Os 

migrantes experimentam apenas e principalmente o isolamento do convívio comunitário, 

já que língua nacional, moeda, costumes, leis, etc., permanecem os mesmos. Destaca-se, 

e é um dos bons exemplos na literatura, o romance The Grapes of Wrath (As vinhas da ira, 

1939), de John Steinbeck. Na miséria sem esperança do dust bowl de Oklahoma, a família 

dos Joads decide partir – como outros “okies” – para a Califórnia, onde todos esperam 

encontrar emprego, terra fértil, dignidade e futuro. Trama semelhante se encontra em 

Vidas secas (1938), romance de Graciliano Ramos, cujo pessimismo visceral o torna ante-

passado de Pedro Costa. Na crença de poder encontrar melhor guarida, a família de nor-

destinos pobres viaja, em Vidas secas, até a pujante capital do estado de São Paulo. Num 

emprego admirável dos verbos no futuro do pretérito, o narrador de Vidas secas marca o 

eterno retorno do mesmo, o beco sem saída da migração nacional. Lê-se na página final 

do romance: “[Os migrantes] chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam 

presos nela. E o sertão continuaria a mandar gente para lá”3. Naquela mesma data, o pin-

tor afro-americano Jacob Lawrence dá início à série de quadros sobre a migração negra 

nos Estados Unidos, apresentada, neste ano de 2015, no MoMA (Nova Iorque): “One-

Way Ticket: Jacob Lawrence’s Migration Series and Other Visions of the Great Movement 

North”4. Citem-se, ainda, os quatro painéis de Os retirantes (1944), pintados por Cândido 

Portinari. A causa para a viagem se encontra em violentas diferenças regionais (cidade 

versus campo, industrialização x agricultura, escolaridade x analfabetismo, bem-estar ver-

sus pobreza ou miséria, conflitos étnicos, etc.) que fundam e fragmentam o Estado-Nação 

moderno. A bibliografia clássica classificou o fenômeno migratório voluntarioso e anár-

quico como subproduto do subdesenvolvimento nacional.

Sexto gesto. Em meados do século XX, em decorrência das sucessivas conquistas tec-

nológicas no campo dos meios de transporte coletivo, a regionalização desequilibrada e 

injusta do Estado-Nação passa a ser percebida pelo indivíduo ou pelos familiares estig-

matizados pela miséria como possibilidade de afrouxamento das fronteiras nacionais que 

circunscrevem a fatalidade do subdesenvolvimento natal. No México e nos países da 

América Central, o ônibus Greyhound ou o avião de carreira se tornam o sucedâneo, no 

Brasil, do antigo navio da marinha nacional (o Ita, como era chamado) e do desconfortável 

caminhão pau-de-arara. Abre-se para o pobre interiorano o mapa da viagem diaspórica 

3 Leiam-se, como exemplo, romances brasileiros publicados entre Essa terra (1976), de Antônio Torres, e 
Na escuridão, amanhã (2014), de Rogério Pereira.

4 No catálogo da exposição, observa-se de modo pertinente que a migração do afro-americano para 
o norte do país é “the first leaderless [grifo meu] liberation movement in African-American history”. 
Veja-se o vídeo da exposição: https://www.youtube.com/watch?v=Yi1q0oP3Weg&feature=youtu.be.
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internacional, de que foi primeiro exemplo, nas Américas, a fuga dos cidadãos e cidadãs 

de fala hispânica para Nova Iorque, Chicago, Miami ou Los Angeles5. Hoje, em São Paulo, 

levas de bolivianos6, paraguaios e haitianos tomam o espaço ocupado no passado pelos 

antigos paus-de-arara. Os sul-africanos manifestam-se contra os irmãos africanos pobres, 

em geral moçambicanos, que trabalham no país, enquanto os alemães se reúnem em 

torno do PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes) e 

Marine Le Pen quer retomar as rédeas da direita xenofóbica na França.

Sétimo gesto. Antes da Segunda Grande Guerra, movimento diaspórico semelhante 

teve como causa a soma da miséria interiorana em Portugal e na Espanha com as dita-

duras de António de Oliveira Salazar e de Francisco Franco, respectivamente. Exemplo 

notável e tocante é o filme Viagem ao começo do mundo (1996), do cineasta português 

Manoel de Oliveira. Afonso, filho de um pobre refugiado português na França, torna-se, 

nos anos 1990 e em Paris, um famoso ator de teatro que resolve voltar à perdida região 

de onde emigraram os pais para conhecer os parentes próximos ainda vivos. Por se expri-

mir em francês, o ator não é reconhecido pelos seus. A velha tia, irmã do seu pai (admi-

ravelmente interpretada por Isabel de Castro), não reconhece um sobrinho nas palavras 

francesas de que o ator se serve. Dirige os olhos a ele e a palavra ao intérprete que o 

socorre: “Para quem estou a falar? Ele não entende o que eu digo”. E continua a indagar 

entre ríspida, intolerante e raivosa: “Por que ele não fala a nossa fala?” O ator tira o paletó, 

aproxima-se da tia, arregaça a manga da camisa, e lhe pede, através do intérprete, para 

que lhe aperte o braço. Braços e mãos se cruzam, estreitando os laços familiares afrouxa-

dos pela diáspora lusitana. Diz-lhe o ator: “Não é a língua que importa, o que importa é o 

sangue”. A etimologia dos elementos da fala do afeto está no dicionário do sangue como, 

aliás, nos poemas de Carlos Drummond de Andrade sobre a família. A tia o reconhece 

finalmente como o filho do irmão. Abraçam-se. O sobrinho lhe pede para ir ao cemitério, 

visitar o túmulo dos avós. A fala do afeto torna-se plena no momento em que a tia sela o 

encontro inesperado com a doação ao sobrinho dum pão camponês. Porém, perdura na 

tela a constatação amarga da tia: “Olha, Afonso, se o teu pai não te ensinou nossa fala, foi 

5 Dados de 2004 do Departamento de Censo norte-americano atestam que, na população total dos 
Estados Unidos (293,7 milhões de habitantes), os hispânicos − mexicanos, porto-riquenhos, cubanos 
e demais latino-americanos, entre estes, sem dúvida, os brasileiros − constituem a maior minoria 
étnica do país, ao totalizar 41,3 milhões de pessoas (14,1%). Em 2004, os cidadãos norte-americanos de 
ascendência africana somavam 37,5 milhões  (12,8%).

6 O Cami (Centro de Apoio ao Migrante) informa que 40 mil bolivianos entram anualmente no Brasil. 
Segundo estatísticas não oficiais, divulgadas nos jornais paulistas durante o início da década de 2010, 
há 500 mil bolivianos morando na Grande São Paulo.
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um mau pai”. Em fins do século XX, o cinema português ainda estava longe do universo 

funéreo de Pedro Costa.

Oitavo gesto. No tocante às novas diásporas, não se sabe de incentivos à viagem, 

monitorados por campanhas publicitárias, de que seriam exemplo as várias emigrações 

europeias para o Novo Mundo desde princípios do século XIX. Logo depois da Segunda 

Grande Guerra, a Europa tinha conseguido contrabalançar a necessidade de certas nações 

com a generosidade de outras, mas a ilha de Lampedusa indicia no século XXI que os bons 

sentimentos cosmopolitas, aliados à mão de obra estrangeira e barata, foram pros ares. 

Embora o traço de união que ata a diversidade e o sucesso dos atuais movimentos dias-

póricos nas metrópoles ocidentais seja a provisão de mão de obra estrangeira e barata, é 

inegável que nos variados casos em questão não é totalmente justo que o analista recorra 

apenas à campanha publicitária dos novíssimos meios de comunicação de massa ou à 

força repressiva do capital multinacional como agentes originais da emigração dos indi-

víduos pobres ou miseráveis. Interessa-nos, portanto, mais a forma que veio a ganhar o 

movimento diaspórico anárquico que a sua formação, embora esta tenha de ser necessa-

riamente circunscrita, nos extremos, à miséria nacional e ao grande capital globalizado7. 

O desejo da fuga para o mundo da abundância é alimentado por relatos otimistas de fami-

liares e amigos e visa “paisagens imaginárias”, para retomar a palavra de Flora Süssekind 

em contexto onde, em fins do século XX, o destino da viagem se transformou em origem 

da viagem para o retorno8; o desejo de migrar é randômico, de única responsabilidade do 

indivíduo ou dos familiares envolvidos. Daí o caráter de clandestinidade ou de ilegalidade9 

que muitas vezes circunscreve a condição da estada do indivíduo ou do pequeno grupo 

de familiares no país estrangeiro.

Nono gesto. Se os movimentos nacionalistas visam cimentar o Estado-Nação dentro 

das próprias fronteiras econômicas, encontrando no seu extremo os movimentos ufa-

nistas, não há dúvida de que os indivíduos e os familiares em grupo que questionam o 

7 Como chama a atenção o filósofo K. Anthony Appiah, no prefácio a Globalization and its discontents, 
livro de Saskia Sassen, “os funcionários altamente qualificados das seções executivas, como as das 
finanças, veem seus salários crescerem escandalosamente ao mesmo tempo em que as remunerações 
dos que limpam os escritórios ou tiram as fotocópias estagnam ou afundam de vez”.

8 Refiro-me ao contexto de que é exemplo Jean-Charles, jovem mineiro de Governador Valadares (MG), 
trabalhando em Londres como eletricista e assassinado pela polícia no metrô londrino. Veja-se o filme 
Jean Charles (2009), de Henrique Goldman.

9 Em janeiro de 2006, começou a tramitar pelo congresso norte-americano um pacote de medi-
das para conter a entrada de imigrantes ilegais pela fronteira mexicana. Conhecido como “[James] 
Sensenbrenner Bill”, leva o nome de “Border Protection, Antiterrorism, and Illegal Immigration Control 
Act of 2005”. Hoje, a mais polêmica das leis vem do senado do estado do Arizona: Support Our Law 
Enforcement and Safe Neighborhoods Act of 2010.
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sentido dicionarizado de diáspora põem abaixo a proclamada eficiência do desenvolvi-

mento nacional e, ao mesmo tempo e silenciosamente, conclamam os concidadãos letra-

dos à crítica contundente e corrosiva, no país natal abandonado, do fracasso civilizacional e/

ou governamental. Por razões óbvias, o distanciamento crítico do migrante pobre é silen-

cioso, embora o impulsione a manter a intenção de não destruir as relações sentimentais 

e familiares com os que resistiram ao sonho da viagem diaspórica. Muitos dos migrantes 

se transformam em provedores, e os dados bancários de transferência de dólares e de 

euros para regiões subdesenvolvidas ou em desenvolvimento o provam. Encontram no 

trabalho sujo e duro no estrangeiro a motivação para alimentar os estômagos vazios no 

torrão natal10. A velha rotina comunitária é substituída pelo exílio voluntário dos lavradores 

miseráveis, enquanto as fronteiras nacionais (vale dizer: o símbolo da independência e da 

autonomia do Estado-Nação) são destroçadas criticamente pelos que passam a ocupar a 

margem (fora e dentro) dos limites nacionais.

Décimo e último gesto. Tendo como objeto a história dos países ibero-americanos e 

africanos, pode propor-se uma cronologia da diáspora moderna que se fundamenta na 

antiga condição colonial desses continentes e dos respectivos Estados-Nações. Há, no 

entanto, que destacar o fato de que, desde o século XIX, há Estados já plenamente consti-

tuídos nacionalmente (no Novo Mundo), enquanto outros só se tornaram independentes 

e autônomos a partir de meados do século XX (na África). Em ambos os casos, há que assi-

nalar que o Estado-Nação originário, republicano ou monárquico por opção, fracassou no 

processo de assistência (trabalho, saúde, educação, etc.) a todo e qualquer cidadão sob 

sua jurisdição; daí a crítica anárquica e radical que vem embutida na viagem do indiví-

duo ou dos familiares em pequeno grupo. O fracasso maior do sistema internacional, no 

entanto, deve recair nos dias de hoje sobre o mundo globalizado. Os chamados países do 

Primeiro Mundo, colonizadores desde as grandes viagens marítimas do Renascimento e 

hoje ex-colonizadores, devem se redimir do trabalho dito civilizatório realizado por eles 

− durante séculos e muitas vezes a ferro e a fogo − nas terras por eles incorporadas ao 

Ocidente. A visada crítica proposta pela análise do migrante moderno é, pois, desconstru-

tora (para retomar a atitude preconizada por Jacques Derrida) do eurocentrismo.

Os dez gestos, essas dez observações de caráter metodológico me deram a garantia de 

que poderia criar a categoria analítica de cosmopolitismo do pobre11, que está por detrás 

10 Em O labirinto da solidão (1950), Octavio afirma a respeito da economia mexicana: “nosso comércio 
exterior se equilibra graças ao turismo e aos dólares que nossos ‘braceros’ [trabalhadores braçais] gan-
ham nos Estados Unidos”.

11 A categoria teria sido sumariamente excluída por Ulf Hanners que, em “Cosmopolitans and Locals in 
World Culture” (na coleção de ensaios Global Culture), afirma: “Most ordinary labor migrants are not cos-
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do ensaio de igual nome escrito no ano de 2002 e depois parte do volume ainda de igual 

nome, publicado em 2004 pela Editora da UFMG. Antes de dar prosseguimento a esta 

apresentação, aviso que não refarei a leitura do tema proposta no citado ensaio. Prefiro 

passar, primeiro, à discussão dos pressupostos teóricos, que trabalhei, tomando-os muitas 

vezes de empréstimo ao jamaicano/britânico Stuart Hall, e, em seguida, à análise de um 

caso em particular tomado ao poeta e ensaísta Octavio Paz − o dos mexicanos que desde 

meados do século XX vêm migrando para os Estados Unidos da América. Tornaram-se 

conhecidos pelos concidadãos como pachucos e pelo americano preconceituoso como 

wet-backs. A leitura de Paz poderá ser complementada – no avesso pessimista inexistente 

− pela análise por parte do espectador dos filmes do cineasta Pedro Costa.

Não refaço a leitura do antigo ensaio, mas reabro a questão do caminho aberto pelos 

migrantes pobres no México e no restante da América Latina, onde o cosmopolitismo 

sempre foi matéria e reflexão de ricos e ociosos, de diplomatas e intelectuais. Nesta condi-

ção, as relações interculturais de cunho internacional se deram principalmente no âmbito 

ou das chancelarias ou das instituições de ensino superior, como foi o célebre caso da 

fundação da Universidade de São Paulo em 1934.

Nos dias de hoje, muitos dos jovens artistas moradores em comunidades carentes do 

Rio de Janeiro e de São Paulo têm viajado a países estrangeiros e apresentado seu tra-

balho em palcos internacionais. Duas ou três décadas atrás seria impensável esse tipo 

de contato entre profissionais duma cultura hegemônica e representantes jovens duma 

cultura pobre como a existente nas favelas do Brasil. Em contrapartida, muitos dos ilustres 

estrangeiros que chegam hoje ao Brasil preferem deixar o asfalto e subir até o alto dos 

morros, a fim de constituírem novos interlocutores e de dialogarem com os grupos cultu-

rais que ali estão localizados.

* * *

Stuart Hall (1932-2014), pensador jamaicano e britânico, talvez seja o primeiro leitor 

apaixonado pelos problemas humanos, sociais, políticos e econômicos colocados pelos 

incansáveis e anárquicos movimentos diaspóricos que começaram a pipocar em meados 

mopolitans either. For them going away may be, ideally, home plus higher income; often the involve-
ment with another culture is not a fringe benefit, but a necessary cost, to be kept as low as possible”. 
Mais próxima da nossa intenção estaria a categoria “discrepant cosmopolitanisms”, proposta por James 
Clifford em “Travelling cultures” (1996). Clifford desloca o interesse do cientista social pela residência 
[dwelling], para localizá-lo nos caminhos emaranhados e multidirecionais pelos quais viajam [travel] as 
culturas quando em situação de cruzamento, ou de hibridização. Como próximo a cosmopolitismo do 
pobre, ele fala de “cosmopolitan workers”.
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do século XX e ganharam intensidade étnica, religiosa e ideológica depois do aconteci-

mento ocorrido na ilha de Manhattan no dia 11 de setembro de 2001. Os citados proble-

mas sobrevivem no século XXI pelas injustiças de caráter econômico, religioso e étnico, 

cometidas pelos países europeus no antigo processo de colonização, em particular da 

África. Hall é, também, contemporâneo de duas leis norte-americanas oriundas dos movi-

mentos de direitos civis e igualdade, a dos Direitos Civis, de 1964, e a dos Direitos ao Voto, 

de 1965, ambas assinadas pelo presidente Johnson. Ele é, ainda, descendente de pen-

sadores como o francês Roger Bastide (1898-1974) que, em 1954, imaginou o conceito 

de “princípio do corte”12 para explicar a identidade dupla – simultaneamente tradicional 

e moderna − do ex-escravo africano radicado no Brasil. Pelo princípio do corte, Bastide 

explicou como o afro-brasileiro “viajava” metaforicamente entre dois mundos culturais. 

A “viagem” seria o índice da não-marginalidade do grupo étnico diaspórico, já que, graças 

a ela, todo e qualquer podia ser adepto fervoroso do candomblé (e não obrigatoriamente 

do catolicismo) e, ao mesmo tempo, agente econômico perfeitamente adaptado à racio-

nalidade moderna.

Em sua própria teorização, Hall ainda se deixou motivar por uma vertente filosófica e 

cultural ampla e pós-moderna13, abrindo a porta de entrada da universidade britânica 

para o que mais tarde será denominado por “Cultural Studies”. No estudo da diáspora 

afro-caribenha, seu principal objeto de pesquisa, Hall salienta inicialmente o sofrido des-

locamento para se chegar de um lugar a outro, ou seja, nomeia o ato de viajar como fio 

condutor e desconstrutor do pensamento identitário europeu, evidentemente centrado, 

para em seguida definir uma “rede e um local de memória”, que são configurados a par-

tir da “família ampliada” caribenha, d’aquém e d’além-mar. Ao insistir estrategicamente 

na “identificação associativa com as culturas de origem”, embora hoje “os locais de ori-

gem não sejam mais a única fonte de identificação”, o interesse do pensador jamaicano/

britânico é o de desmistificar a lavagem cerebral que ocasiona a perda de memória do 

12 “Le principe de coupure et le comportement afro-brésilien”. Anais do 31.º Congresso Internacional de 
Americanistas, Anhembi, São Paulo, vol. 1, 1955, pp. 493-503.

13 “O conceito fechado de diáspora se apoia sobre uma concepção binária de diferença. Está fundado sobre 
a construção de uma fronteira de exclusão e depende da construção de um ‘Outro’ e de uma oposição 
rígida entre o dentro e o fora. Porém, as configurações sincretizadas da identidade cultural caribenha 
requerem a noção de différance – uma diferença que não funciona através de binarismos, fronteiras vela-
das que não separam finalmente, mas são também places de passage, e significados que são posicionais 
e relacionais, sempre em deslize ao longo de um espectro sem começo nem fim”.  “Pensando a diáspora 
– Reflexões sobre a terra no exterior” (1998). Nesta exposição, daremos prioridade a esse ensaio de Hall. 
Acrescento que algumas ideias desenvolvidas aqui derivam também de antigo trabalho meu intitulado 
“O entre-lugar do discurso latino-americano” (1972), hoje em Uma literatura nos trópicos.
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migrante, consequência “natural” da assimilação identitária que funciona como rua de 

mão única14. Assimilação esta que, a partir de meados do século XIX nas Américas, cir-

cunscreveu a aculturação de qualquer imigrante europeu e de todo ex-escravo africano 

aos ditames do autônomo Estado-Nação soberano. O jamaicano não chega à condição 

de cidadão britânico pelo enquadramento formal nos desígnios ditados exclusivamente 

pelo Reino Unido.

Façamos um retrospecto rápido. Apesar de pregar a convivência pacífica entre os vários 

grupos étnicos e sociais que entraram em combustão em cada melting pot (cadinho) nacio-

nal, mesmo a mais avançada teoria e prática multicultural – baseada então na aculturação 

etnocêntrica − era centrada no homem branco de origem europeia e nos valores por ele 

impostos (língua, educação, religião, etc.). Não havia lugar para as chamadas políticas da 

diferença, em particular as de caráter nitidamente cultural, no sentido antropológico do 

termo. Em outras palavras: quando houve, o multiculturalismo – mesmo se avançado ou 

progressista − nasceu e cresceu etnocêntrico15.

Pelo processo identitário multicultural, de mão única, já em meados do século XX, a 

“terceira geração” de antigos escravos ou de imigrantes pouco ou nada guardaria das ori-

gens étnicas ou culturais, como se lê na bibliografia canônica sobre a americanização, a 

mexicanização ou o abrasileiramento. Ou como fica claro na célebre frase de Margaret 

Mead, escrita durante a Segunda Grande Guerra, “Somos todos terceira geração”. Ao 

fazer tal afirmação, a antropóloga apresentava sem diferença não só os amálgamas eco-

nômicos e raciais, encontrados no tecido social ianque, como também a ausência (ilusó-

ria, claro) de preconceito e de discriminação étnica em particular contra os ex-escravos. 

Durante a Segunda Grande Guerra, nos Estados Unidos, ninguém era mais “second class 

citizen”, embora houvesse muitos afro-americanos que o fossem e formavam multidão16. 

Indiscriminadamente, os GI (pracinhas) “norte-americanos” iriam combater unidos e no 

14 Para uma leitura política do processo, lembre-se o clássico de Frantz Fanon, Peaux noirs, masques blancs 
(1952).

15 Segundo os antropólogos, “o etnocentrismo é o termo técnico que designa a visão das coisas segundo 
a qual o nosso próprio grupo étnico é o centro de todas as coisas, sendo todos os demais grupos medi-
dos e avaliados em referência a ele”. Ou seja, “cada grupo étnico ou social pensa que os seus próprios 
costumes são os únicos bons, e se observa que outros grupos têm outros costumes, estes provocam o 
seu desdém”. 

16 A ideologia da tolerância, divulgada pela mídia durante a Segunda Grande Guerra, é comentada por 
David A. Hollinger em Beyond Multiculturalism (2005): “The government recognized the propaganda 
value of this ideology for the purpose of mobilizing Americans of all ethno-racial identities against 
que Axis powers”. Destaca, como exemplo, a peça Abie’s Irish Rose, de Ann Nichols, que na Broadway 
celebrava o “cross-ethnic love and marriage”. 
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estrangeiro as forças malignas do Eixo. O problema foi o de sempre, o do retorno à pátria, 

quando o afro-americano sentia na pele o preconceito.

Ao desmistificar o processo oitocentista e eurocêntrico de assimilação do imigrante 

pela nação de destino, processo de aculturação sempre convincente e verossímil se a 

migração for ocidental, cristã e branca, Hall lança as bases para teorizações que instituem 

uma configuração identitária plurívoca para os afrodescendentes caribenhos que opta-

ram pela diáspora e o trabalho nas ilhas britânicas. Os migrantes mantêm ainda contato 

estreito com os familiares e concidadãos das ilhas de origem, e os contatos devem ser 

preservados. O canal crucial e permanente de comunicação passa por cima ou por baixo 

dos sindicatos de liderança branca e do Estado britânico e é nomeado como sendo de 

responsabilidade da “família ampliada”, em situação semelhante à das levas de wet-backs 

mexicanos e de trabalhadores manuais porto-riquenhos que, no século passado, fixaram 

residência na Califórnia e na região de Nova Iorque. No entanto, segundo Hall, a questão 

identitária dos afrodescendentes no Reino Unido ganha força na viagem familiar de mão 

dupla, mas não pode reduzir-se a ela. Se compreendida apenas como tal, a questão da 

identidade serve de campo para o exercício mais eficaz da discriminação e do preconceito 

pelos poderosos locais. Daí a complexidade polêmica da sua análise.

Ao elo de pertencimento tanto ao solo britânico quanto a essa ou aquela distante ilha 

de origem, Hall acrescenta duas novas perguntas: Culturalmente falando, o que é ser cari-

benho em solo europeu? O que é viver como caribenho em solo britânico? A desconstru-

ção da diáspora atual será lançada por paradoxos. 

À maneira de um cosmopolita aristocrático brasileiro (o cafeicultor Paulo Prado, no 

prefácio a Poesia Pau-Brasil, nos diz que, por exemplo, Oswald de Andrade descobre ser 

brasileiro em plena Place Clichy)17, Hall afirma com dose de autoironia que a sua condi-

ção de jamaicano “tornou-se ‘caribenha’, não no Caribe, mas em Londres”. Ao terceiro elo 

identitário, legitimamente londrino (e não só britânico ou europeu), somam-se 1) o per-

tencimento dos “caribenhos” a outras e emergentes identidades culturais “britânicas 

negras”, 2) as pré-identificações simbólicas com as culturas propriamente africanas e, mais 

recentemente, 3) com as culturas afroamericanas que se expressam pela vertente popular 

ou pop. Refere-se ele, por exemplo, ao jazz, ao rock’n’roll e à MPB – todos equidistantes 

do reggae jamaicano e semelhantes. Refere-se, ainda, ao universo cultural do jamaicano 

17 Cf.: “Oswald de Andrade, numa viagem a Paris, do alto de um atelier da Place Clichy – umbigo do mundo 
– descobriu, deslumbrado, a sua própria terra. A volta à pátria confirmou, no encantamento das desco-
bertas manuelinas, a revelação de que o Brasil existia”. Lembra Hall que todos nós, nos tempos modernos, 
viramos o que Heidegger chamou de umheimlicheit, ou seja, “não estamos em casa”, há sempre algo no 
meio (between). Entre as descobertas manuelinas e o Brasil dos anos 1920, existe a Place Clichy. 
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tomado pela luta de boxe, pelo beisebol e pelo futebol. Nos últimos dois ou três anos, o 

problema do afro-europeu nos esportes em países de maioria branca ganhou destaque 

na imprensa internacional pelo racismo explícito no estádio e visível na televisão.

É desse caldo cultural rico e complexo que surge a polimorfa “jamaicanidade” para 

Stuart Hall, principal motivação política e pessoal para o desentendimento que teve com 

os colegas marxistas da New Left Review, a que pertencia por ser um dos fundadores; 

motivação em seguida institucional, que o levou a se transferir para o Chelsea College, da 

Universidade de Londres, onde ganha finalmente a cena urbana contemporânea como 

professor. Passa a ensinar mídia, cinema e cultura popular. De Londres é que dará o salto 

definitivo para a Universidade de Birmingham, onde se transformará em fundador e dire-

tor do Centre for Contemporary Cultural Studies.

A essas conquistas teóricas, Hall soma o resgate da subjetividade pós-colonial, que ele 

tenta e quer incorporar à tradição marxista britânica. Esse resgate não está isento de vín-

culos com as teorias sobre a pós-modernidade, de que são bons exemplos o discurso 

autobiográfico de Nietzsche, a desconstrução derridiana e os estudos de gênero (gender 

studies). Por outro viés, o resgate da subjetividade pós-colonial aproxima o jamaicano de 

outro grupo étnico nitidamente pós-colonial, que é o dos indianos no mundo anglo-sa-

xão, de que é melhor exemplo Gayatri Spivak (v. The Post-Colonial Critic, publicado em 

1990 pela Routledge), professora na Columbia University dos Estados Unidos da América.

Já está claro que a leitura dos clássicos do marxismo interessa a Hall mais no contexto 

do colonialismo europeu e interessa menos no contexto do capitalismo ocidental. Por 

essa razão, a fala do “ser privado” se intromete nos seus escritos teóricos com a elegân-

cia e o despudor da escrita memorialista ou autobiográfica assumida por escritores. Ao 

transformar as amarras com o estritamente pessoal em programa político da diáspora 

pós-colonial, a escrita teórica subjetiva (o paradoxo já não nos deve incomodar) carrega de 

tonalidades dramáticas o que teria sido apenas mais uma página de pensador europeu 

(leia-se: de jamaicano europeizado), ou um lamento a mais de deserdado do asfalto.

Ambivalente, dentro e fora do teórico, dentro e fora do autobiográfico, o estatuto do 

discurso critico de Stuart Hall traduz o modo como se concilia a constatação de ele ter sido 

preparado pela formação colonial para ser inglês com o fato de que, em tempos pós-colo-

niais, ele nunca será autêntica e legitimamente inglês, e traduz ainda o modo como o teó-

rico autobiográfico se dá conta de que, pela diáspora afro-caribenha, tinha se distanciado 

da condição original jamaicana para estar sempre “chegando” à Europa.

Como nos escritos de Roger Bastide sobre o afro-brasileiro, a “viagem” entre dois con-

tinentes do afro-caribenho londrino é também real, é também metafórica e é também 

simbólica. Ele só pode se integrar ao mundo anglo-saxão (isto é, fazer sentir-se como um 
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membro antigo ou natural dessa coletividade) se operar múltiplos recortes identitários. 

Daí a “sensação de não estar de todo”, lembrada por Flora Süssekind. Continua Hall, agora 

comentando a clivagem de que é feita a identidade jamaicana na Europa:

Conheço intimamente os dois lugares [Jamaica e Reino Unido], mas não pertenço comple-

tamente a nenhum deles. E essa é exatamente a experiência diaspórica, longe o suficiente 

para experimentar o sentimento de exílio e perda, perto o suficiente para entender o enigma 

de uma ‘chegada’ sempre adiada.

A condição existencial de jamaicano em Londres é que o leva a não acatar a distinção 

entre o ser público e o ser privado. Explica-se:

Aprendi […] que a cultura era algo profundamente subjetivo e pessoal e, ao mesmo 

tempo, uma estrutura em que a gente vive.

Essa, por assim dizer, sujeira teórica (cuja causa, não tenhamos dúvida, é a obrigatorie-

dade de a teoria buscar apoio na autobiografia, nas várias grafias de vida)18 despenca no 

discurso crítico de Stuart Hall, ou na bibliografia marxista europeia, onde o discurso dele 

se inscreve, e faz com que inúmeras entrevistas se complementem em seus textos propria-

mente acadêmicos, complementando-os também. Naquelas, a confissão (o discurso do 

eu) opera definitivamente a fissão dos gêneros (o mesmo se dá no livro citado de Gayatri 

Spivak, cujo subtítulo é “Entrevistas, estratégias, diálogos”). A organizadora do volume 

dedicado no Brasil a Stuart Hall, a professora Liv Sovik, foi sensível à dupla articulação (ou 

ao paradoxo) do discurso crítico de Stuart Hall e quis que o neófito brasileiro pudesse não 

só entrar pelo belo ensaio de abertura sobre diáspora, que estamos trabalhando nestas 

páginas, como também pela porta dos fundos da antologia, ou seja, pela entrevista que 

Hall concedeu a Kuan-Hsing Chen em 1996, intitulada “A formação de um intelectual dias-

pórico”, cuja leitura recomendo.

Ensaio/entrevista, porta da frente/porta dos fundos, elevador social/elevador de ser-

viço, eis uma topologia do pensamento e do habitat familiar diaspórico e colonial que o 

subalterno, mesmo em tempos embandeirados por independências nacionais, conhece 

na pele, porque optou por viver em sociedade de classes e preconceituosa, que não 

camufla as suas (ir)responsabilidades.

18 Permito encaminhar o leitor ao meu texto “Grafias de vida – a morte”, na revista serrote, março de 2015.
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* * *

O mexicano Octavio Paz (1914-1998) é outro evidente antepassado de Stuart Hall e 

nosso. Poeta, ensaísta, ex-embaixador e Prêmio Nobel de Literatura em 1990, Paz teve, 

entre os anos de 1943 e 1945, uma profunda experiência norte-americana. Durante 

dois anos, frequentou a Universidade de Berkeley, na Califórnia, graças a uma bolsa 

Guggenheim. À semelhança de Oswald de Andrade na Place Clichy em Paris, ou de Stuart 

Hall no tocante à formação britânica, Paz reitera esse dado sobre os seus estudos desen-

raizados no capítulo de abertura de O labirinto da solidão (1950). Observa: “E devo con-

fessar que muitas das reflexões que fazem parte deste ensaio nasceram fora do México, 

durante dois anos de permanência nos Estados Unidos”.

No próprio mundo gringo e em ritmo de sobrevivência, Octavio Paz, ainda no capítulo 

de abertura do seu famoso ensaio, se descobre mexicano ao se representar a si e aos con-

cidadãos d’aquém e d’além-fronteiras na figura por excelência do companheiro america-

nizado e pobre – o pachuco. Pária em Los Angeles, o pachuco é, ao mesmo tempo, malan-

dro, dândi e sedutor. Observe-se o terno de corte extravagante que lançou como moda 

na América dos anos 1940, o zoot suit, objeto do filme de igual título (1981), com Edward 

James Olmos (de Blade Runner) no papel de El Pachuco. Já que se trata dum desterrado 

às avessas, o Mexican-American é por isso vítima do racismo ianque que ressurge, à sua 

frente e pelos seus caminhos, já muito bem adubado pela escravidão africana. Afirma 

Paz: “Queiramos ou não, esses seres [os pachucos] são mexicanos, um dos extremos a que 

pode chegar o mexicano”. Em solo estrangeiro, por não poderem reivindicar nem raça 

nem nacionalidade, os pachucos “não encontraram outra resposta à hostilidade ambiente 

do que a exagerada afirmação de sua personalidade”, de que é exemplo o terno extrava-

gantemente agressivo que lançam na vida noturna californiana19.

Paz elege como personagem representativo do moderno mexicano o mais deserdado 

de entre os ex-colonos europeus na América, aquele que teve de abandonar o lar em ter-

ras astecas em busca de melhores oportunidades no país limítrofe. Dramatiza o migrante 

desclassificado que, pelas circunstâncias socioeconômicas impiedosas, é obrigado a dei-

xar o povoado natal, a região que o abriga e a nação de cidadania. No desejo de emigrar 

19 Em 1943, ano em que Paz já estava em Berkeley, aconteceu o sangrento episódio conhecido como Zoot 
Suit Riots. Soldados americanos e europeus estacionados em Los Angeles espancaram os mexicanos, 
então recentes moradores na cidade. Paz não menciona o episódio. Só 15 anos após a publicação de 
Os labirintos da solidão é que surge na Califórnia o primeiro líder mexicano dos direitos civis – o sindi-
calista César Chávez. O jovem cineasta Diego Luna filmou em 2013 uma cinebiografia de Chávez que 
alcançou sucesso de crítica. 
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para as metrópoles norte-americanas, atravessa o fronteiriço Rio Grande. Muitas vezes a 

nado, muitas vezes de maneira ilegal. Lá ocupará o lugar vacante do afro-americano na 

indústria agrícola que ainda requer “pickers” (apanhadores de frutas, de tomates, de hor-

taliças, etc.). Será reconhecido pelo racismo como bracero, campesino ou wet-back, depen-

dendo do contexto e do grau da hostilidade ambiente ou legal.

Octavio Paz traz corajosamente para o palco da representação ensaística latino-ameri-

cana um toque de classe às avessas. Ao invocar o pachuco e a ele identificar o mexicano 

de quatro costados, o ensaísta se filia internamente à novela da revolução mexicana, de 

que pode ser exemplo Los de abajo (1915), de Mariano Azuela, e se torna externamente 

precursor das teorias pós-colonialistas que elegeram, a partir dos anos 1980, a figura do 

subalterno como o personagem nobre da latino-americanidade e o gênero testimonio 

como a forma literária que convinha à representação do seu drama.

Na investida hermenêutica do ensaísta Octavio Paz, sem dúvida original em termos 

de interpretação do subcontinente, a singularidade do latino-americano se dá como um 

desafio sem fim. Os pressupostos epistemológicos que norteiam seu conceito de iden-

tidade têm de ser trabalhados a partir dum incansável e neurótico sistema de diferen-

ciações, cujo principal referente econômico e sociocultural – a América anglo-saxônica – 

é historicamente exterior ao México, nação latino-americana por efeito de colonização 

ibérica. Com o correr dos séculos, a identidade latina da República Mexicana se transfor-

mou num “vazio” identitário que será inapelavelmente preenchido pelo novo sistema de 

diferenciações entre o Norte e o Sul.

Daí que, ao se dar conta da situação paradoxal em que vive o mexicano, o ensaísta bus-

que ganhar as palavras mais conceituais e abstratas da filosofia. Paz vai definir o pachuco 

(não nos esqueçamos: um cosmopolita pobre, analfabeto e sem profissão definida) como 

o “não-ser” que se debate num eterno desafio. Por natureza, é um provocador. Paz afirma: 

“O pachuco se lança para fora, mas não para fundir-se com o que o rodeia e, sim, para 

desafiá-lo. Gesto suicida, pois o pachuco nada afirma, nada defende, exceto sua desespe-

rada vontade de não-ser. Não é uma intimidade que se abre ao mundo e, sim, uma chaga 

que se mostra, uma ferida que se exibe”20.

20 Não há como não citar aqui a linha que ata o não-ser (Paz) à falta de intimidade e à presença do botijão 
de gás mortífero no filme Ossos, de Pedro Costa. E aproveito a imagem da “bilha de gás” para prestar 
homenagem ao notável poeta português Herberto Helder. É de sua autoria o poema “A última bilha de 
gás durou dois meses e três dias”. Cito estes versos: “a última bilha de gás durou dois meses e três dias, 
/ com o gás dos últimos dias podia ter-me suicidado, / mas eis que se foram os três dias e estou aqui / e 
só tenho a dizer que não sei como arranjar dinheiro para outra bilha”.
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“Chaga”, “ferida” – eis as imagens da autoflagelação suicida que o teórico encontra para 

apreender o vazio em que se debate o migrante mexicano; ou seja, eis aí o estágio atual 

e lamentável da questão identitária das Américas ao Sul, em contraste ao poder hege-

mônico da América ao Norte. A opção filosófica de Paz (o não-ser, o vazio) se salva no 

recurso à metodologia culturalista e salta à vista nas metáforas desapiedadas (chaga, 

ferida) que lembram as imagens mais categóricas (e mais belas) dos filmes portugueses 

de Pedro Costa. É de tal forma destroçadora a forte presença econômica norte-americana 

na América Latina, ou da Europa no continente africano, que não compete ao intelectual 

– em tempos de crise profunda e de indispensável esperança – recorrer a outra metodolo-

gia que não seja a filosófica, tal como amealhada pela visada culturalista. Justifica-se Paz: 

“Alguns pretendem que todas as diferenças entre os norte-americanos e nós são econô-

micas, isto é, eles são ricos e nós pobres, eles nasceram na Democracia, no Capitalismo e 

na Revolução industrial e nós na Contrarreforma, no Monopólio e no Feudalismo. Por mais 

profunda e determinante que seja a influência do sistema de produção na criação da cul-

tura, recuso-me a crer que bastará que possuamos uma indústria pesada e vivamos livres 

de todo imperialismo econômico para que desapareçam nossas diferenças”.

A escolha por Paz do desclassificado social (praticamente ágrafo porque apátrida) cor-

responde a uma estratégia de convencimento do ensaísta, dublê de filósofo e de cultura-

lista, que transforma o absurdo da injustiça social, que é difundido pelos Estados Unidos da 

América, em algo semelhante ao “oco” que o homem provocou na ordem do Universo ao 

nela penetrar na qualidade de “intruso”. Intruso é também o pachuco. E é certamente o cos-

mopolita pobre, em qualquer latitude do universo. Em apoio de todos, Paz cita outro poeta, 

Hölderlin: “E um desejo de voltar ao informe/ brota incessante”. O raciocínio combatente e 

combativo de Paz – tão provocador quanto o desafio vivenciado pelo pachuco − abandona o 

marco histórico latino-americano, que lhe vinha servindo de fronteira para as reflexões sobre 

identidade em O labirinto da solidão, a fim de recarregá-lo com as armas que só são entre-

gues definitivamente a quem tem uma visão global e universal do drama humano – o poeta.

Permitam-me um derradeiro gesto anacrônico, que talvez seja esclarecedor. A situa-

ção por que passa atualmente a América Latina no Novo Mundo, ou a África no contexto 

europeu, é, para Paz, apenas e principalmente um sucedâneo da situação por que vem 

passando o universo desde o momento em que o homem fez nele a sua entrada, abrin-

do-lhe um “oco”21. Afirma Paz: “Um exame dos grandes mitos humanos relativos à origem 

21 “Hueco”, em espanhol, e “hollow”, em inglês, são metáforas poéticas que exprimem a condição do 
homem contemporâneo, a que deve juntar-se a de “partido”, “homem partido”, do nosso Carlos 
Drummond (v. poema “Nosso tempo” em A rosa do povo, 1945). Octavio Paz deve ter-se inspirado na 
poesia de T. S. Eliot, que por sua vez se inspirou no romance de Joseph Conrad, The Heart of Darkness 
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da espécie e ao sentido da nossa presença na terra revela que toda cultura – entendida 

como criação e participação comum de valores – parte da convicção de que a ordem do 

Universo foi quebrada e violada pelo homem, esse intruso”. A metáfora para o oco reitera 

outra, a da ferida, já nossa conhecida. Continua Paz: “Pelo ‘oco’, ou pela abertura da ferida 

que o homem infligiu na carne compacta do mundo pode irromper de novo o caos, que é 

o estado antigo e, por assim dizer, natural da vida”.

A sobrevivência trágica do pachuco, um latino-americano intruso na organização ian-

que, a sobrevivência trágica do cosmopolita pobre, um intruso em qualquer metrópole 

do Primeiro Mundo ocidental onde se respira a abundância, é o “correlato objetivo”, para 

usar a expressão clássica de T. S. Eliot, da condição do homem – desde sempre um intruso 

a abrir feridas – na ordem do Universo.

 Dessas nossas considerações intempestivas advém a importância extraordinária de se 

levantar pelo pachuco uma discussão sobre a identidade latino-americana desde o pós-

-guerra, que serve de respaldo a uma configuração da identidade do cosmopolita pobre 

nas primeiras décadas do século XXI. O pachuco é a enxada de que o pensador-camponês 

se vale não só para remexer “a carne compacta do mundo”, como também para esca-

rafunchar pela raiz a-histórica e universal as hegemonias econômicas novecentistas. Ele 

é a enxada que, no século XXI, pode evitar que voltemos ao caos, à ordem natural da 

vida, ao informe. Dessa perspectiva universal e, contraditoriamente, local, dessa perspec-

tiva atemporal e, contraditoriamente, histórica, a análise cultural das injustiças humanas 

e sociais por que passa a humanidade sob o poder multinacional e globalizado aparece 

como a única e derradeira caixa de ferramentas que poderá dar apoio ao surgimento e à 

irradiação duma desesperada nota esperançosa, de que Paz quis ser o mensageiro para a 

América Latina e o mundo. Escreve ele: “Quem viu a Esperança não a esquece. Procura-a 

debaixo de todos os céus e entre todos os homens”.

Na ficção brasileira, uma estranha e rara cosmopolita pobre, a ucraniana Clarice 

Lispector, buscou representar nos seus textos determinadas situações negativas da expe-

riência humana para nelas introjetar através de um acontecimento banal o valor positivo 

da vida e para delas extrair, em movimento posterior, a positividade da vida como a um 

híbrido prenhe, enriquecido, explosivo e aberto à utopia. Como nos ensinou Ernst Bloch, 

Clarice sabia que “o horror e as emoções negativas são infinitamente preciosos na medida 

em que também constituem modalidades daquele espanto ontológico elementar, que é a 

nossa forma mais concreta de consciência do futuro latente em nós e nas coisas”.

(O  coração das trevas), uma das mais contundentes denúncias do colonialismo europeu na África. 
Leia-se ainda o poema “The hollow men” (1925), de Eliot.
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Resumo

Uma concepção de cosmopolitismo, de base eurocêntrica, é questionada por pensadores 

como K. A. Appiah, Walter Mignolo, Silviano Santiago entre outros, para buscar possíveis res-

semantizações do termo no contexto contemporâneo, marcado pela globalização, pelo mul-

ticulturalismo e pela expansão das novas tecnologias de comunicação. Considerando esse 

confronto de noções de cosmopolitismo, indaga-se como se deu a interpretação do Brasil no 

início do século XX, quando recrudesceram as tensões entre cosmopolitismo e nacionalismo. 

Busca-se, por outro lado, confrontar tais interpretações com as que surgem no início do século 

XXI, quando a nação vai deixando de ser o centro de um sistema de significação, em tempo 

heterogêneo e de globalização, em que se pode falar em “cosmopolitismo do pobre” (cosmo-

politismo do subalterno), como formulou Silviano Santiago. 

Palavras-chave: cosmopolitismo,  cosmopolitismo do pobre,  nacionalismo, Brasil,  K. A. 

Appiah, Walter Mignolo, Silviano Santiago.

Abstract

A Eurocentric conception of cosmopolitanism is questioned by thinkers as K. Appiah, Walter 

Mignolo, Silviano Santiago among others, to search possible ressemantizations of the term in 

the contemporary context, marked by the globalization, the multiculturalism and the expan-

sion of the new technologies of communication. Considering this confrontation of cosmopol-

itanisms, this paper inquires how are several interpretations of Brazil put, at the beginning 

of the twentieth century, when the tensions between cosmopolitanism and nationalism had 

grown up. This research, on the other hand, aims to confront such interpretations with those 

that appear at the beginning of twenty-first century, when the nation is no more the center 

of a system of signification, at a heterogeneous and globalization time, when it is possible 
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to speak of subaltern cosmopolitanism (“cosmopolitismo do pobre”) formulated by Silviano 

Santiago.

Keywords: cosmopolitanism, cosmopolitanism of the poor, nationalism, Brazil; K. A. Appiah, 

Walter Mignolo, Silviano Santiago.

O cosmopolitismo é uma aventura e um ideal.

K. A. Appiah

O mundo do qual falo é absolutamente heterogêneo.

Jacques Derrida

A geografia pós-nacional emergirá – de fato, já está emergindo 

– das disputas espaciais reais entre grupos de diáspora e o esforço 

de vários Estados para acomodá-los sem abrir mão do princípio de 

integridade territorial […] Pode ser que a maior peculiaridade do 

Estado-nação moderno tenha sido a ideia de que fronteiras territoriais 

poderiam sustentar indefinidamente a ficção da singularidade étnica 

nacional. Esta idéia utópica pode ser nossa memória mais duradoura 

do Estado-nação moderno.

A. Appadurai

Cosmopolitismo: um tópico da agenda multicultural

Comecemos com uma indagação talvez não de todo ociosa. No contexto contem-

porâneo, o conceito de cosmopolitismo foi substituído por globalização, ou mesmo 

multiculturalismo (ambas as palavras de circulação mais recente, de meados do século 

XX, nas acepções que nos interessam)? A questão agudiza-se se considerarmos alguns 

fenômenos, além da dramática atualidade internacional, como o avanço das tecnolo-

gias de comunicação, a progressiva pluralização do território gerada pelas mídias com o 

advento das redes digitais e da hibridação entre informação e território, ou ainda a crise 

do “Estado-nação moderno como uma organização compacta e isomórfica de território, 

etnia e aparato governamental” (Appadurai 1997, 34), as formas de circulação de pes-

soas características do mundo contemporâneo, do turismo à imigração, às diásporas por 

causas diversas (o caso dos navios de africanos no Mediterrâneo e outros episódios dos 

refugiados na Europa são emblemáticos), que podem ser relacionadas ao que Appadurai 
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denomina “cartografias pós-nacionais”. Para este pensador, “o movimento humano cos-

tuma ser decisivo na vida social” (1997, 35), como prova o fluxo de imigrantes em busca de 

trabalho e melhores condições de vida nos países ricos e hegemônicos, antigos senhores 

de impérios coloniais. 

O ensaio de Appadurai “Soberania sem territorialidade: notas sobre uma geografia pós-

-nacional sobre geografia pós-nacional”, que discute a crise do estado-nação a partir do 

problema da territorialidade e que nos forneceu uma das epígrafes deste trabalho, pode 

apontar alguns dados que interessam para equacionar as tensões entre os cosmopolitis-

mos contemporâneos e a longa duração dos projetos modernos de Nação. O pensador 

indiano busca demonstrar como a idéia de soberania territorial vinculada ao Estado cada 

vez mais se distancia do conceito de Nação e das novas facetas que assume na situação 

contemporânea. O hífen no composto estado-nação, se indica traço de união, também 

separa, e vai perdendo a sua força. Os argumentos do autor consideram as questões migra-

tórias e étnicas em várias regiões do mundo, a produção da localidade, o surgimento de 

translocalidades, a força das fidelidades transnacionais, ao mesmo tempo em que, afirma 

por sua vez Martín-Barbero, a Nação vai deixando de ser o centro de um sistema de signifi-

cação. Appadurai, então, procura pensar para além da Nação, ao enfocar a territorialidade 

enquanto dimensão da nação moderna, base para caracterizá-la enquanto “comunidade 

imaginada” (Anderson), agora redimensionada num tempo heterogêneo (Chaterjee), 

a partir de novos lugares de enunciação, não-eurocêntricos, portanto, e que levam em 

consideração as diásporas, estreitamente ligadas ao discurso pós-colonial (ver Stuart Hall, 

Hommi Bhabha, Paul Gilroy, entre outros, que pensam de um ponto de vista excêntrico, 

assimétrico ao racionalismo ocidental, rompendo com a cultura territorial fechada, por 

conseguinte com o poder do território para determinar a identidade. Pelas vias culturais 

e políticas revelam que a identidade da diáspora é contingente, indeterminada e confli-

tuante). Neste sentido é que Appadurai considera a soberania territorial como conceito 

fundador do estado-nação, o que afeta sua subsequente capacidade cultural de se imagi-

nar e criar sua própria narrativa; tal soberania, de base lógica – política e jurídica –, é fun-

damental ao sistema de estados-nações. Aí o território está associado a integridade, vigi-

lância, policiamento e subsistência – acrescenta o pensador indiano. 

Essas formulações são bastante rentáveis se as colocarmos em tensão com questões 

engendradas pelos cosmopolitismos do mundo contemporâneo. 

Observando tais fenômenos, o filósofo inglês-ganense Kwame Anthony Appiah, 

no livro Cosmopolitanism. Ethics in a world of strangers (2006; ed. em espanhol, 2007), 

procura nomear o processo pelo qual podemos não só influir nas vidas de todo o pla-

neta, mas também aprender sobre a vida que se desenvolve em qualquer lugar, o que 
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é possibilitado pela rede de informação mundial: o rádio, a televisão, os telefones, a 

Internet, as redes sociais…, bem como pela expansão de novas tecnologias e o acesso a 

esses aparatos por um número cada vez maior de cidadãos (fala-se em inclusão digital). 

Ao descartar os termos “globalização”, por hoje abarcar tudo e nada por sua vez, e “mul-

ticulturalismo”, “termo deformador, que frequentemente designa a enfermidade que 

pretende curar” (Appiah 2007, 16), o autor opta pelo termo “cosmopolitismo”, mesmo 

frente ao seu polêmico significado, que pode sugerir uma desagradável atitude de supe-

rioridade ante o supostamente provinciano (preconceito que todos nós cometemos com 

certa freqüência). 

As acepções de cosmopolitismo e seus correlatos nos dicionários permitem estabelecer 

alguns traços semânticos que, de uma forma ou de outra, se articulam nas configurações 

do(s) cosmopolitismo(s) e sua aclimatação aos espaços e às temporalidades várias e simul-

tâneas na contemporaneidade. Assim, podemos considerar aqueles traços pertinentes 

às acepções dicionarizadas (Houaiss, Aurélio, Petit Larousse, Oxford Dictionary): racio-

nalidade, ordem, urbanidade, estrangeiridade, dissolução das fronteiras nacionais, cida-

dania; o que vem dos grandes centros urbanos, apresentando características análogas; 

deslocamento, contato entre povos e culturas; experiência do mundo, universalidade… 

Traços que, por sua vez, podem passar a conceitos que têm sua história, a começar tal-

vez no cinismo e no estoicismo da antiga Grécia, com Diógenes, para quem a verdadeira 

natureza humana está associada ao pertencimento à humanidade – a cidadania universal 

(Kosmopolites = cidadão universal) – e supera qualquer vinculação a um Estado específico; 

esta concepção foi adotada e elaborada pelos estoicos, o que – sublinha Appiah (Appiah 

2007, 16) – adquiriu importância central durante a história intelectual ulterior do termo. 

Reelaborado pelos romanos Cícero, Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, o conceito de cos-

mopolitismo foi apropriado por muitos intelectuais cristãos, ecoando nas palavras de São 

Paulo: “já não há judeu nem grego; nem escravo nem livre; nem homem nem mulher, já 

que todos vós sois um em Cristo Jesus” (Appiah 2007, 17). 

 A história do termo cosmopolitismo tem um momento decisivo com o Iluminismo, 

base do cosmopolitismo moderno, para o qual há uma ética cosmopolita em que todos 

os seres humanos são tratados como se fossem cidadãos do cosmos (no sentido de uni-

verso). Nesta ótica, por exemplo, marcam-se traços morais da “Declaração dos Direitos do 

Homem”, de 1789, bem como em Voltaire, que fala da “República cosmopolita da huma-

nidade”, e Diderot, que vê o homem enquanto membro da grande cidade do mundo. 

Também a obra de Kant propõe a “liga das nações” e prega a dissolução das fronteiras 

nacionais, a qual caracteriza a culminância de uma racionalidade do desenvolvimento 

histórico da humanidade, decorrência de uma racionalidade plena, e a pacificação nas 
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relações humanas – a paz perpétua, que ecoa na visada crítica de Appiah (ver também 

a conferência “Mi cosmopolitismo”, 2008). Esta paz “emerge da agenda multicultural” e 

“se insurge contra a tomada de poder universal pelos fundamentalistas”, “os que negam 

a legitimidade da universalidade e os que negam a legitimidade da diferença, os que 

compartem a crença pela universalidade, sem simpatia pela diferença”. O autor propõe 

um cosmopolitismo que passe pelo pluralismo, abrigando “a esperança e expectativa de 

que diversas pessoas e sociedades modelem valores diferentes”, como registra Silviano 

Santiago, em “Ética e diversidade cultural”, cujo título original, segundo o autor, era 

“Cosmopolitismo e diversidade cultural” (Santiago 2011, 2). 

Para o filósofo ganense-britânico, na noção de cosmopolitismo se entrelaçam dois 

aspectos:

Um deles é a ideia de que temos obrigações que se estendem para mais além daqueles a 

quem nos vinculam laços de parentesco, inclusive os laços mais formais da cidadania com-

partilhada. O outro consiste em levar em conta seriamente o valor, não só da vida humana, 

mas também das vidas humanas particulares, o que implica interessar-nos pelas práticas e 

crenças que lhes outorgam significado. (Appiah 2007, 18)

Para Appiah, ao contrário da homogeneização dos valores e ações, é extremamente 

relevante para o cosmopolita considerar as diferenças. Entretanto haverá momentos em 

que aqueles dois ideais – o interesse pelo universal e o respeito pelas legítimas diferen-

ças – entram em conflito. Neste sentido vale a pena recolher a síntese do pensamento 

de Appiah que Silviano Santiago elabora no artigo “Ética e diversidade cultural” (Appiah 

2011, 2):

Impregnado pelo multiculturalismo doméstico, o futuro professor de filosofia direciona 

estudos e pesquisa por um dos ideais do estoicismo – o cosmopolitismo. Dele extrai sua con-

cepção multiculturalista, recheando-a com os ideais do Iluminismo europeu, com o projeto 

de paz perpétua, defendido por Kant, e com o nacionalismo romântico explorado por Herder. 

Na efervescência da globalização econômica, que excita a diáspora dos povos periféricos, o 

cosmopolitismo se faz necessário por ter abraçado o amplo leque da legítima diversidade 

humana. Seu ideário se apresenta em três vertentes. 1. Não necessitamos de um governo 

mundial único. 2. Devemos preocupar-nos pela sorte de todos os seres humanos, tanto os 

da nossa sociedade como os das outras. 3. Temos muito a ganhar nas conversações que atra-

vessam as diferenças.
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Essas questões são retomadas em entrevista do filósofo, professor da Universidade 

de Princeton, na entrevista a Guilherme Freitas , publicada no Prosa & Verso, de O Globo 

(5/1/2013), quando do lançamento no Brasil de O código de honra (Companhia das Letras). 

Defendendo o diálogo entre culturas, tema central da sua obra, e respondendo à per-

gunta “Como define o ‘cosmopolitismo’ e qual o lugar das artes nele?”, declara: 

Um diálogo intercultural cosmopolita é aquele em que nos tratamos como cidadãos de 

um mundo compartilhado, e portanto dignos de respeito mútuo. Isso não significa que 

não podemos discordar. Por um lado, não podemos ser apenas relativistas generalizadores 

e achar que tudo que acontece na Humanidade é correto e bom. Por outro, não podemos 

achar que nós temos todas as respostas, seja lá quem seja esse “nós”. Temos de nos colo-

car em um diálogo no qual imaginemos que podemos aprender com o outro. Por meio do 

engajamento com as artes de outra comunidade, posso manifestar respeito por ela, aprender 

sobre ela. A arte é também um mecanismo de troca entre sociedades. Além disso, levar a 

sério as artes de outra cultura fortalece uma idéia de comunidade global na qual todos são 

importantes. E isso não significa assumir que tudo que vem de fora é bom, porque levar a 

sério outra cultura é submetê-la ao mesmo padrão crítico que se usa para a sua. O contrário 

é condescendente, desrespeitoso, não é cosmopolita. (2013, 3)

Essa precisa síntese critica um cosmopolitismo eurocêntrico, hegemônico, que se que-

ria universal, abalado que fora pelo pensamento pós-colonial e pelo multiculturalismo. 

Sublinha os traços relevantes do cosmopolitismo atual, que exorta o cidadão à reflexão 

ética ao fazer frente ao relativismo generalizador e aos fundamentalismos, cujo universa-

lismo se expressa na uniformidade. No cosmopolitismo atual, “pluralidade e falibilidade 

encaminham e balizam a ‘conversação cosmopolita’ [da qual a arte participa], que passa 

entre barreiras culturais, políticas, sociais, econômicas e religiosas”, ressalta Santiago. 

E acrescenta: “A conversação não visa à conversão absoluta de um ou do outro falante; 

seu propósito, afirma Appiah, é o aprendizado, além do ensino, é a escuta, além da fala. 

A conversação global é também uma metáfora. E o é, porque só podemos conversar com 

os milhões de habitantes do planeta através da antropologia e da história, da literatura, 

do cinema e das notícias veiculadas pelos jornais, rádio, televisão e Internet” (Santiago 

2011, 2). A conversação cosmopolita, portanto, expande-se com a expansão das mídias. 

Como revela a coletânea The Cosmopolitanism Reader (2011), editada por Garrett Wallace 

Brown e David Held, o cosmopolitismo é uma filosofia para a idade da interconexão 

humana e gera políticas para o “pequeno mundo”; é uma rica e abrangente teoria política 

que cobre grande possibilidade de saídas morais e práticas para o mundo contemporâneo, 
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em que se constata a percepção de que o mundo se tornou incrivelmente interconectado 

(em sentido positivo e negativo) – o que se atrela ao desenvolvimento das tecnologias de 

comunicação (Brow & Held 2011, 1-13).

Depois de Kant, o cosmopolitismo ficou dormindo como um desafio subterrâneo tam-

bém para a ética de um poderoso liberalismo competitivo, com todo tipo de conotações, 

ou para a política do estado-nação que cresceu no nacionalismo e na luta de classes. 

O cosmopolitismo agora cresce das sombras e abala muitas de suas conotações negativas 

(o cosmopolita visto como traidor das solidariedades nacionais). Desafios são colocados 

para os poderes soberanos do Estado (por exemplo, a formação da União Europeia e o 

neoliberalismo) e para a coerência da idéia de nação e de Estado (os fluxos massivos de 

capital sem fronteiras, movimentos migratórios, trocas culturais); esses desafios abriram 

espaço para uma retomada do conceito de cosmopolitismo como um caminho de aproxi-

mação do político-econômico global e cultural a questões legais. 

Por este quadro geral, podemos destacar o que conclui Appiah: “Em um sentido, longe 

de ser o nome da solução, o cosmopolitismo é o nome do desafio” (Appiah 2007, 19). 

As diversas faces de Cosmópolis

Tal desafio exige reatualizar a discussão sobre o compromisso com o espaço cultural e 

geográfico de origem – o local, hoje posto em xeque com o processo de desapropriação 

pelo global. Como tais questões deste início de século XXI permitem rever as tensões entre 

o nacional e o cosmopolita, entre a cultura local e a cultura mundial? Cabe então perguntar 

se, na reflexão sobre o lugar e a forma de produção do conhecimento contemporâneo, 

há um sentido único quando se refere a “cosmopolitismo”. Certamente não é à toa que 

a introdução assinada por Carol A. Breckenridge, Sheldon Pollock, Hommi K. Bhabha e 

Dipesh Chakrabarty da coletânea Cosmopolitanism por eles editada se intitula exatamente 

“Cosmopolitanisms” (no plural) e que os autores afirmam que “especificar positivamente 

e definitivamente cosmopolitismo é uma coisa não cosmopolita” (Breckenridge 2002, 1). É 

para eles uma categoria histórica que deveria ser considerada inteiramente aberta e não 

um conceito determinado a priori pela definição de uma sociedade ou de um discurso par-

ticular. Impõe-se, então – é a lição da referida coletânea com ensaios de intelectuais de 

várias procedências –, repensar o conceito dos diversos cosmopolitismos, num solo his-

tórico, a partir dos dias atuais, em que se declara o fim da centralidade do estado-nação 

como sistema de significação. Neste momento pós-moderno e pós-colonial, o cosmopoli-

tismo não pode mais ser articulado a partir de um único ponto de vista, uma mono-lógica. 

É necessário levar em consideração a diversidade e o discurso dos que estão à margem.
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Nesta perspectiva, destacam-se certas formulações de Walter Mignolo no ensaio 

The  Many Faces of Cosmo-Polis: Border Thinking and Critical Cosmopolitanism (2002), em 

que procura delinear o projeto de um “cosmopolitismo crítico” e dialógico como alter-

nativa para atender às questões do contemporâneo, que ele denomina pós-moderno/

pós-colonial. Para tal, procede a um percurso histórico por diferentes momentos em que 

o conceito teve fundamentação teórica que se refletia em práticas políticas e culturais. 

Dado relevante, como observou Silviano Santiago, é que Mignolo não considera a potên-

cia do pensamento diaspórico (como fazem os pensadores de ascendência asiática e afri-

cana, por exemplo), o que o leva a apelar para uma visão histórica linear, causal, num 

tempo homogêneo e vazio, marcado por um processo de continuidade.

A proposta do professor da Duke University estabelece como pressuposto a distinção 

entre globalização e cosmopolitismo, respectivamente, um conjunto de dispositivos para 

organizar o mundo com o propósito de controlar e homogeneizar e um conjunto de pro-

jetos de convivência mundial, complementares ou dissidentes em relação aos dispositivos 

globais. Pode haver, então, cosmopolitismo gerencial (que reitera os dispositivos globais) 

ou cosmopolitismo emancipatório (dispositivos divergentes). Tais considerações levam 

Mignolo a analisar o processo histórico dos projetos cosmopolitas a partir do século XVI, 

ou seja, a partir da emergência do comércio atlântico, com o advento do projeto de colo-

nização europeia do Novo Mundo, no momento em que se produz o desenho global/

moderno, necessariamente atado ao colonialismo, dado indispensável para se pensar o 

cosmopolitismo até nossos dias, pois é nesse imaginário que continuamos a viver e é em 

relação a ele que se deve refletir sobre os projetos cosmopolitas do passado e sobre o 

futuro cosmopolitismo crítico.

Assim, o crítico evoca debates ocorridos na Universidade de Salamanca, com os desco-

brimentos e o início do processo de colonização, que possibilitou a imposição da cultura 

branca, ocidental e cristã a outras culturas. Neste contexto, Francisco de Vitória, sob a luz 

da teologia, pensou uma utopia humanista e cosmopolita que requeria relações inter-

nacionais baseadas no “direito das gentes”: uma sociedade planetária, uma comunidade 

mundial de Estados religiosos baseados no princípio de direito natural. Concebia o teó-

logo a expansão européia como um desafio ao alargamento da definição de humanidade. 

Sua proposta questionava a colonização enquanto redução de todas as culturas a uma 

única, mas, ao mesmo tempo, requeria a inclusão do outro. Pode-se dizer, assim, que, se 

os projetos de globalização se iniciaram no século XVI, foi também aí que surgiram os pri-

meiros projetos cosmopolitas – como o de Francisco de Vitória –, germes de um processo 

que ainda está vigente: o da convivência mundial de uma diversidade de culturas, sem 

que uma se imponha a outra. 
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O segundo momento estudado por Mignolo são os séculos XVIII e XIX, época da missão 

civilizadora do colonialismo francês e inglês e da formação dos estados-nações e suas leis, 

cujo surgimento provoca mudanças fundamentais do sistema moderno/colonial. A ques-

tão então se desloca dos direitos do povo para os direitos dos homens e do cidadão. 

A centralidade do estado-nação torna-se elemento crucial da nova formulação do projeto 

cosmopolita, em que a categoria de “infiel” é convertida na de “estrangeiro”, perigo para 

o estado-nação.

O pensador evocado por Mignolo para representar esse momento é Kant em seus 

escritos sobre história. O cosmopolitismo, para o filósofo, era a oportunidade de levar 

o mundo inteiro aos termos de um progresso, de uma evolução da natureza mesma do 

homem. A  idéia de cosmo-polis kantiana funda-se nas possibilidades e capacidades do 

povo viver junto, cuja unidade é organizada justamente em torno do conceito de nação. 

Kant redefine, assim, as idéias de pessoa e de cidadão na consolidação das nações euro-

péias, aqueles que desenvolviam um processo civilizatório tendo a Razão por funda-

mento. Seria, entretanto, impossível para o filósofo, em seu momento histórico, perceber 

que esta proposta estava revestida de violência eurocêntrica, tal era a sua certeza de que 

a Razão, levada ao ápice ali na Europa, era a realização da natureza da humanidade do 

homem.

Antes de propor a concepção de cosmopolitismo crítico para pensar o mundo contem-

porâneo, Mignolo analisa o terceiro momento histórico, a segunda metade do século XX, 

logo após a II Guerra Mundial, em que, motivado pelos traumas desse conflito, assiste-se 

à criação da ONU e à Declaração dos Direitos Humanos, articulada ao colonialismo trans-

nacional liderado pelos Estados Unidos. Durante a Guerra Fria, os direitos humanos são 

evocados para controlar o comunismo, assim como sucedeu com os pagãos, infiéis e bár-

baros no século XVI e dos estrangeiros nos séculos subseqüentes. As tensões entre capi-

talismo e comunismo geram uma série de conflitos armados e a implantação de ditaduras 

na América Latina; dá-se o processo de descolonização na Ásia e na África e redefine-se a 

diferença colonial no modelo da interdependência.

Ao observar a ordem mundial contemporânea, Mignolo constata que quanto mais o 

capitalismo avança, mais conflitos raciais e religiosos emergem como empecilho para a 

possibilidade de uma sociedade cosmopolita. Por isso, é preciso dissolver o relativismo 

cultural e enfocar o poder do colonialismo e a diferença gerada por ele, por sua vez repro-

duzida e mantida pelos desenhos globais. O professor da Duke University propõe então a 

alternativa de um cosmopolitismo crítico e dialógico como essencial a um mundo trans- 

e pós-nacional. Enquanto os outros projetos que ele historia foram pensados de dentro 

da modernidade, o cosmopolitismo crítico fala de um exterior, de um mundo não mais 
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regulado por leis nacionais, e emerge de diferenças locais, e não de um único centro con-

trolador. Não se trata de uma vontade de compreensão e inclusão de culturas diferentes, 

mas da inserção dessas culturas como participantes do processo cultural. Desse ponto 

de vista, ressalta ele o papel fundamental da margem. A palavra que representa o pensa-

mento marginal é condição necessária para o cosmopolitismo crítico e dialógico em dire-

ção à “diversalidade” (diversidade como um projeto universal), como denomina Mignolo. 

Essa diversalidade não pode ser reduzida a uma nova forma de relativismo cultural, pois 

não se trata de apenas aceitar que há culturas distintas. Ao contrário, ela expressa novos 

projetos éticos, políticos e culturais, a partir de perspectivas marginais.

O deslocamento da voz está atrelado ao que Mignolo denomina “momento pós-colonial 

do mundo moderno/colonial”, em que se dissolvem as fronteiras da nação, abrindo-se para 

um mundo transnacional. Esse tipo de cosmopolitismo está menos conjugado ao engran-

decimento do Estado ou do Império do que à representação de comunidades minoritárias. 

Pode-se dizer que o projeto cosmopolita atual não se aloca mais no mito da nação e do 

cidadão do mundo, nem emerge das idéias de universalidade e progresso, mas representa 

o espírito de uma comunidade cosmopolita de refugiados, migrantes, exilados.

O deslocamento, que pode ser entendido como espacial-geográfico, ou temporal, 

ou discursivo, associa-se à noção de limite de que fala Piglia (2002), passível de ser con-

jugada à problemática da fronteira, que por sua vez implica a noção de transgressão 

(e vice-versa). Por essa ótica, como postula Hommi Bhabha, as narrativas legitimadoras 

da dominação cultural ainda estruturadas numa lógica binária de centro e periferia, hie-

rarquizadora e eurocêntrica, pode ser deslocada para revelar o que ele chama de terceiro 

espaço, em que convivem momentos diferentes do tempo histórico. Ou, dito com outras 

palavras, “a temporalidade não-sincrônica das culturas nacional e global abre um espaço 

cultural – um terceiro espaço – onde a negociação das diferenças incomensuráveis cria 

uma tensão peculiar às existências fronteiriças” (Bhabha 1998, 300). Esta concepção está 

bem próxima do conceito de entre-lugar formulado por Silviano Santiago, no ensaio de 

1971 “O entre-lugar do discurso latino-americano” (1978), quando, motivado pelas teorias 

da dependência, procura uma metodologia de leitura para ler o lugar de transgressão 

das literaturas produzidas nos trópicos. A astúcia do olhar periférico, olhar enviesado, 

avalia a dependência cultural para além do econômico, não para negá-la, mas como 

atitude afirmativa capaz de autoconhecer-se como valor diferencial. Um pé lá, outro cá, 

num entre-lugar, lugar diferido, pensa-se uma cultura e uma literatura do ponto de vista 

de uma província ultramarina (para usar uma imagem de Santiago) ou dos subúrbios de 

Buenos Aires, portanto, da periferia (para usar a imagem de Piglia), repensando conceitos 

etnocêntricos, debilitando esquemas cristalizados de unidade, pureza e autenticidade. 
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Esse descentramento desloca a cultura européia de seu lugar privilegiado de cultura de 

referência – postura inspirada em Derrida –, pondo em causa a descolonização do pen-

samento brasileiro e latino-americano. Transmutação dos valores, que o contato entre 

culturas diferentes provoca. Entre assimilação e agressividade, aprendizagem e reação, 

obediência e rebelião, realiza-se “o ritual antropofágico da cultura latino-americana” 

(Santiago), aquele que se faz de temporalidades disjuntivas, múltiplas e tensas, tempora-

lidade de entre-lugar, que desestabiliza o significado da cultura nacional como homogê-

nea, pois é uma cultura dividida no interior dela própria, articulando sua heterogeneidade 

e seu hibridismo (Bhabha 1998, 209).

“A globalização diminui a importância dos acontecimentos fundadores e dos territórios 

que sustentavam a ilusão de identidades a-históricas e ensimesmadas”, afirma Canclini 

(1995, 124). Dão-se os embates advindos da coexistência tensa entre o local e o global, em 

que novas características temporais e espaciais resultam na compressão de distâncias e 

de escalas temporais, o que pode se abrir para uma nova modalidade de cosmopolitismo, 

sem referência ao estado-nação, mas ligado à economia globalizada, à desnacionalização, 

como foi a proposta da Bienal de São Paulo de 2004, que rompeu fronteiras geopolíticas, 

extinguindo as representações nacionais. Vale dizer que esse fato indica que as formas 

e as forças de identidade são menos sociais e mais culturais, num tempo em que novos 

modos de simbolização e ritualização dos laços sociais se tecem pela mediação das redes 

comunicacionais e dos fluxos informacionais (Martín-Barbero 2004, 258). 

O cosmopolitismo do pobre

A diferença e a pluralidade que já vinham marcando as preocupações teóricas e artís-

ticas da escrita de Silviano Santiago reforça-se com a leitura de Derrida, cuja primeira 

recepção na América Latina, salvo engano, é do próprio Silviano, antes que aventureiros 

lançassem mão dela.

Ao incorporar o Outro em sua obra, Silviano abraça, sem medo das contradições, um 

cosmopolitismo que se situa a partir da margem, de uma província ultramarina, e que 

busca enfrentar questões que vão desde o nacionalismo, a identidade moderna da cultura 

brasileira, o papel do intelectual moderno e pós-moderno, a viagem ao estrangeiro, as 

tensões entre as culturas locais e as globalizadas, a relevância dos meios de comunicação, 

sem esquecer o conceito de entre-lugar trabalhado desde o ensaio de 1971 e nos seus 

romances, a exemplo de Viagem ao México (1995) e de Machado (2016); um conceito que 

se repete em diferença, passando ainda pelos ensaios “Apesar de dependente, universal” 

(de Vale quanto pesa, 1982) e As raízes e o labirinto da América Latina (2006), em que o autor 



44 | Cultura 37 (2018)

analisa, contrastivamente, obras de Sérgio Buarque de Hollanda e de Octavio Paz. Nessa 

trajetória, diz Santiago: “a leitura de Minha formação, de Joaquim Nabuco, me ajudou a 

dar o último passo, assim como a experiência de ter visto o filme de Manoel de Oliveira, 

Viagem ao começo do mundo (1997). […] Somados todos, comecei a trabalhar a questão da 

diáspora, de uma perspectiva lusa, luso-brasileira, hispano-americana, latino-americana”. 

Por esse viés, perpassa a questão do cosmopolitismo, contextualizada num tempo 

(o contemporâneo) em que se experimenta o processo de aceleração da história marcado 

pela superabundância de fatos e informações, pela emergência de interdependências 

em escala inédita no sistema-mundo e pelo desenvolvimento tecnológico, a que se jun-

tam os fenômenos da desterritorialização e os efeitos da homogeneização, num tempo 

heterogêneo. 

O ensaio de Silviano pode perfeitamente inscrever-se na figura de deslocamento para 

a margem que caracteriza o cosmopolitismo do pobre (o cosmopolitismo do subalterno). 

É  “pobre” todo o cosmopolitismo que se define a partir da margem, fora dos centros 

hegemônicos, diz o autor em entrevista para a revista Matamorfose, rebatendo uma pro-

vocação minha sobre se era também pobre o cosmopolitismo de Joaquim Nabuco. Esse 

deslocamento da voz está atrelado ao momento atual que se abre para um mundo trans-

nacional (mesmo com as contradições provocadas pelos fundamentalismos, pelo pós-11 

de setembro, pela crise na zona do euro, ou pela problemática dos refugiados na diás-

pora contemporânea – segundo dados da Acnur, a agência da ONU para refugiados, 21,3 

milhões de pessoas tiveram de sair de seus países, fugindo das guerras e perseguições 

entre outros acontecimentos). 

É nesse sentido que, no ensaio “Atração do mundo”, Silviano Santiago, depois de 

demonstrar, a partir das ideias de Joaquim Nabuco, o percurso político-cultural de nossa 

modernidade tardia, na base das tensões entre as exigências localistas e o cosmopoli-

tismo identificado com a cultura europeia, irá propor um “cosmopolitismo do pobre”, a 

que poderíamos opor um “cosmopolitismo do rico” (o termo é meu, não de Santiago). 

Este cosmopolitismo estaria ligado ao “multiculturalismo antigo”, aquele analisado a par-

tir de Minha formação (1900), de Nabuco, cosmopolitismo que Mário de Andrade, em carta 

de 1924 ao jovem Drummond, chamou de “moléstia de Nabuco”: suspirar pelo Sena, na 

Quinta da Boa Vista!

Elegendo como ponto de partida o filme Viagem ao começo do mundo (1997), do portu-

guês Manoel de Oliveira, Silviano mostra como está surgindo uma nova forma de “desi-

gualdade social que não pode ser compreendida no âmbito legal de um Estado-nação, 

nem pelas relações oficiais entre governos nacionais, já que a razão econômica que os 

convoca para a metrópole pós-moderna é transnacional e é também clandestina”. Se há 
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uma nova forma de multiculturalismo que só pode ser compreendido num processo de 

“desnacionalização do espaço urbano” e “desnacionalização da política”, e se há os trân-

sitos de desprivilegiados do mundo, uma nova forma de cosmopolitismo emerge desse 

influxo de imigrantes pobres nas metrópoles pós-modernas, ao mesmo tempo que res-

gata grupos étnicos e sociais economicamente desfavorecidos no processo de multicul-

turalismo a serviço do estado-nação. Esse novo cosmopolitismo do subalterno conta com 

o apoio de movimentos políticos transnacionais, em especial as ONG que defendem os 

direitos das minorias, e com dispositivos de comunicação e das mídias possibilitados pelas 

novas tecnologias, cujas redes ensejam as conexões com o sistema-mundo. Novas formas 

de cosmopolitismo permitem, portanto, expressar novos projetos políticos, éticos e cultu-

rais, a partir de perspectivas marginais, ou seja, do deslocamento de centros hegemôni-

cos que marcaram a tradição cosmopolita. 

Talvez se possa dizer que esta concepção é herança do já referido conceito de entre-

-lugar formulado no ensaio de 1971, “O entre-lugar do discurso latino-americano”. Para 

concluir, sem fechar, seria pertinente sublinhar os conceitos de terceiro espaço e de entre-

-lugar, ambos a indicar espaço liminar de significação, marcado por tensões de diferen-

ças culturais, as mais criativas formas de identidade cultural, para além das noções de 

pureza e de originalidade, que podem ajudar a pensar o cosmopolitismo, hoje. Tanto 

Bhabha quanto Silviano ressaltam o processo ambivalente de cisão e hibridização que, 

sendo diferente da assimilação, marca a identificação com a diferença da cultura, que 

pressupõe o ultrapassamento do local como forma pura, limitado por fronteiras, num 

tempo em que “o problema não é o pluralismo étnico e cultural em si, mas a tensão entre 

o pluralismo da diáspora e a estabilidade territorial do Estado-Nação moderno”, como 

assegura Appadurai (1997, 45). Neste sentido, a ansiedade irresolvível da cultura, porque 

fronteiriça, articula seus problemas de identificação e sua estética diaspórica em uma 

temporalidade estranha, disjuntiva, que é, igualmente, tempo do deslocamento cultu-

ral e espaço do intraduzível. Tal processo faz gerar uma poética do reposicionamento e 

reinscrição que permite olhar as coisas a partir da margem que, como não tem a longa 

tradição cultural dos centros hegemônicos, pode trabalhar com a noção de anacronismo, 

em que a desfasagem temporal se torna uma vantagem (Figueiredo 1994), porque pode 

embaralhar, ou transgredir, aquela tradição que não lhe é própria, ou que passa a sê-lo à 

medida que é realocada, antropofagizada, ressemantizando-a com dose de suplementa-

ridade; o suplemento como sinal de adição, que possibilita, sem anular as tensões de toda 

ordem, ao pobre das margens, dos subúrbios do mundo, inserir-se nos cosmopolitismos 

de uma “ordem” que se quer globalizada. Apesar de dependente, universal? Melhor, ape-

sar de localista, ou por isso mesmo, cosmopolita? Certamente, a atração pelo mundo que 
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sempre seduziu as margens ganhou em amplitude e atrela-se aos fundos do capital finan-

ceiro e cultural que circula pela Cosmópolis contemporânea, que exige o reconhecimento 

da singularidade da diferença, da singularidade do outro.

No cosmopolitismo atual, “pluralidade e falibilidade encaminham e balizam a ‘conver-

sação cosmopolita’ da qual a arte participa, e que passa entre barreiras culturais, políticas, 

sociais, econômicas e religiosas”, como ressalta Santiago.

Talvez se possa indagar se essa conversação cosmopolita, resíduos utópicos num 

mundo pós-utópico e da pós-verdade, tem fracassado com a tradução da intolerância, 

com o ultranacionalismo conservador que recrudesce em todos os continentes, a vitória 

do Brexit que propõe a saída do Reino Unido da União Europeia, o medo da imigração, a 

intolerância, a xenofobia, a ação dos terrorismos, o tratamento dado aos refugiados, que 

se deslocam em massa motivados pelos horrores das guerras (com a “muita raiva” no con-

tinente europeu, como disse o norueguês Karl Ove Knausgard, na Flip de 2016, onde tais 

questões foram debatidas), ressaltando-se a falta de um projeto universal de união, que 

se distancia cada vez mais do ideal iluminista e racionalista de Kant.

É nesse estado das coisas que pode ser rentável revisitar as questões que os cosmopoli-

tismos ajudam a equacionar, olhando o lado obscuro do contemporâneo. A sobrevivência 

dos cosmopolitismos talvez possa deixar, ressignificado, um rastro de luz. E, longe de ser o 

nome de uma solução, continua a ser um ideal e um desafio, como tem sido para Silviano 

Santiago. 

Referências bibliográficas

ANDERSON, Benedict. 2008. Comunidades imaginárias – Reflexões sobre a origem e a difusão do 
nacionalismo. São Paulo: Companhia das Letras.

APPADURAI, Arjun. 1997. “Soberania sem territorialidade. Notas para uma geografia pós-nacio-
nal”. Novos Estudos 49 (novembro): 33-46. 

APPADURAI, Arjun (ed.). 2001. Globalization. Durham/London: Duke University Press. 

APPIAH, Kwame Anthony. 2007. Cosmopolitismo: La ética en un mundo de extraños. Buenos 
Aires/Madrid: Katz.

APPIAH, Kwame Anthony. 2013. “Descolonizando os livros de História”.  Prosa & Verso, O Globo, 
5 de Janeiro.

BHABHA, Hommi. 1998. O local da cultura. Belo Horizonte: Ed. UFMG.

BRECKENRIDGE, C. A., S. Pollock, H. Bhabha e D. Chakrabarty (eds.). 2002. Cosmopolitanism. 
Durham/London: Duke University Press.



Cosmopolitismo(s) e cartografias pós-nacionais | 47

BROWN, Garret Wallace. 2010. “Kant’s Cosmopolitanism”. In The Cosmopolitanism Reader, ed. G. 
W. Brown e D. Held, 45-60. Malden, MA: Polity Press.

CANCLINI, Nestor García. 2003. A globalização imaginada. São Paulo: Iluminuras.

CHATERJEE, Partha. 2009. Nación en tiempo heterogéneo. Madrid: Paidós.

DERRIDA, Jacques. 2010. “On Cosmopolitanism”. In The Cosmopolitanism Reader, ed. G. W. Brown 
e D. Held, 413-422. Malden, MA: Polity Press.

FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. 1994. Da profecia ao labirinto: imagens da história na ficção 
latino-americana contemporânea. Rio de Janeiro: Imago/UERJ.

GILROY, Paul. 2001. O Atlântico Negro: Mobilidade e dupla consciência. São Paulo/Rio de Janeiro: 
34/Universidade Cândido Mendes, Centro de Estudos Afro-Asiáticos.

HALL, Stuart. 2003. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG.

HELD, David. 2010. “Principles of Cosmopolitan Order”. In The Cosmopolitanism Reader, ed. G. W. 
Brown e D. Held, 229-247. Malden, MA: Polity Press.

MARTÍN-BARBERO, Jesús. 2004. Ofício de cartógrafo. São Paulo: Loyola.

MIGNOLO, Walter. 2000. “The many faces of cosmo-polis: border thinking and critical cosmo-
politanism”. Public Culture 12 (3) (Fall 2000): 721-748.

MILLER, David. 2010. “Cosmopolitanism”. In The Cosmopolitanism Reader, ed. G. W. Brown e 
D. Held, 377-392. Malden, MA: Polity Press.

NABUCO, Joaquim. 1963. Minha formação. Brasília: UNB.

PIGLIA, Ricardo. 2001. Tres propuestas para el próximo milenio (y cinco dificultades). Buenos Aires: 
Fundo de Cultura Económico.

SANTIAGO, Silviano. 2000. “O entre-lugar do discurso latino-americano”. In Uma literatura nos 
trópicos: ensaios de dependência cultural. Rio de Janeiro: Rocco (2.ª edição).

SANTIAGO, Silviano. 2006. As raízes e o labirinto da América Latina. Rio de Janeiro: Rocco.

SANTIAGO, Silviano. 2004. O cosmopolitismo do pobre: crítica literária e crítica cultural. Belo 
Horizonte: Ed. UFMG.

SANTIAGO, Silviano. 2006. “Entrevista a Silviano Santiago por Renato Cordeiro Gomes”. Jornal 
Metamorfose n.º 7. 

SANTIAGO, Silviano. 2011. “Raízes do Brasil cosmopolita”. Sabático. O Estado de São Paulo, 20 de 
agosto.

SANTIAGO, Silviano. 2011. “Ética e diversidade cultural [Cosmopolitismo e diversidade cultu-
ral]”. Sabático. O Estado de São Paulo, 3 de setembro.

SANTIAGO, Silviano. 2013. Aos sábados, pela manhã – Sobre autores & livros. Org. Frederico 
Coelho. Rio de Janeiro: Rocco.



48 | Cultura 37 (2018)



Fronteiras múltiplas, fluxos culturais assimétricos e reflexões comunitárias | 49

Reflexões teóricas 



50 | Cultura 37 (2018)



Fronteiras múltiplas, fluxos culturais assimétricos e reflexões comunitárias | 51

Fronteiras múltiplas, fluxos culturais assimétricos 
e reflexões comunitárias
Benjamin Abdala Junior*

Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias 37 (2018): 51-61. ISSN 0870-4546
DOI: https://doi.org/10.4000/cultura.4856

Resumo

Análise da ascensão do comunitarismo cultural, tal como ele se coloca supranacionalmente 

diante da repactualização política internacional originária do crash financeiro de 2008. A partir 

do lócus enunciativo, colocam-se dois enlaces principais, do ponto de vista literário e cultural: 

para os países de língua portuguesa e ibero-americanos. Tais formulações não restringem polí-

ticas de cooperação e de solidariedade, pois que, de acordo com o autor, o mundo configura-se 

cada vez mais como de fronteiras múltiplas e identidades plurais. O texto, a partir dessas con-

figurações, centra-se no comunitarismo cultural dos países de língua portuguesa, levantando 

questões de ordem política no sentido de problematizar a atual assimetria dos fluxos culturais e 

as estratégias de administração da diferença para a preservação de hegemonias estabelecidas.
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Abstract

Analysis of the rise of cultural communitarianism, as it puts itself on a supranational level in 

relation to the international political pact, which was the origin of the financial crisis of 2008. 

From this enunciative point, two spheres appear, in regard to a literary and cultural perspec-

tive: the Portuguese-speaking countries and Latin America. As the world becomes more plural 

and multiple in identities and boundaries, these spheres, however separate, do not restrict 

cooperation and solidarity policies. The text proposes, from these settings, a focus on cultural 

communitarianism of Portuguese-speaking countries, as it raises political issues in order to 

discuss the current asymmetry of cultural flows, and the different management strategies for 

the preservation of established hegemonies.
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Em intervenção num evento comemorativo dos cem anos da República portuguesa, 

realizado na Universidade de Lisboa, destacamos que a grande mídia, antes do grande 

crash financeiro de 2008, naturalizou a imagem utópica do mundo das finanças: desre-

gulamentação e flexibilidade como modelo para a economia, um desenho naturalmente 

extensivo às práticas sociais e culturais. De acordo com a reiterada agenda que pautava 

os meios de comunicação, desregulamentação se afinaria com liberdade e, esta, nas esfe-

ras socioeconômicas, com competitividade, colocada, assim, como critério de eficiência e 

aspiração maior das empresas, do indivíduo e da democracia. O individualismo associado, 

assim, à condição da vida democrática e, mais, como uma das inclinações fundamentais 

do humanismo. Em decorrência do crash, esse sistema de valores viu-se obrigado a se 

reciclar diante da nova situação, como analogamente já o fizera no crash de 1929. 

Assim, como aconteceu após os chamados “anos loucos” da década de 1920, esse dis-

curso da hipertrofia individual viu-se compelido a matizar-se. Encaminhou-se, em parte, 

para as estratégias e formulações discursivas que até há pouco lhe eram avessas. Se antes, 

nos Estados Unidos e países centrais do capitalismo europeu, tratava-se de se buscar 

apoio para a produção industrial, hoje a ênfase foi dada aos bancos. A procura por práticas 

reguladoras reintroduz a necessidade de se pensar na idéia de um planejamento que fixe 

espaços mais delimitados para as atividades financeiras, que continuam hegemônicas. 

O atual momento político solicita reconfigurações de estratégias, repactualizações, 

que no caso do Brasil já vêm ocorrendo nas relações internacionais. No plano da vida 

cultural, entretanto, essa repactualização continua muito tímida. A intelectualidade no 

Brasil e nos países ditos ocidentais, em geral, tem-se colocado a reboque dos aconteci-

mentos, dando curso a discursos legitimadores das hegemonias estabelecidas. E nestas 

reflexões sobre questões de identidade em que o eurocentrismo confluiu para o pro-

cesso de americanização do mundo, é de se entender que essas vozes críticas, muitas 

vezes melancólicas e contemplando ruínas, devem assumir atitudes mais ativas e pros-

pectivas, para criar ou redesenhar, com matização mais forte, tendências de cooperação 

e solidariedade. 

Pelas margens, temos procurado destacar a necessidade de se pensar a possibilidade 

real de um efetivo contraponto ao paroxismo da competitividade, que segue a lógica da 

assimetria dos fluxos econômicos e culturais. Essa inclinação para a regulação da vida 

social constitui uma reação aos efeitos perversos dos modelos articulatórios do capital 

financeiro, que flexibilizaram fronteiras nacionais para impor a sua ordem. Entretanto, 

já que toda hegemonia é porosa, foi pelas brechas desse processo globalizador que se 

firmou a necessidade de articulações amplas, envolvendo o crescente comunitarismo 

supranacional. 
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É dessa situação político-social que se impõe relevar que identidades (individuais, 

sociais e nacionais) devem ser vistas no plural. Não se trata de identidades, fronteiras ou 

campos discursivos elásticos, plásticos, informes, mas de identidades vistas do lugar de 

onde acessamos o mundo – para nos valer da linguagem da Internet –, e que envolve 

relações presenciais e não presenciais, fronteiras contíguas e não contíguas. Somos vários 

e contraditórios numa mesma identidade e nossas fronteiras são múltiplas (Abdala Junior, 

2002). Temos defendido, nesse sentido, a idéia de relevarmos os blocos culturais, da 

mesma forma que na área da economia. Para quem se situa no Brasil, impõem-se relações 

estreitas com nosso bloco linguístico-cultural e com os países ibero-afro-americanos. Não 

só essas relações, pois num mundo de fronteiras múltiplas são fundamentais outras arti-

culações supranacionais, como ocorrem nas relações econômicas. 

Convém falarmos agora do modernismo e do pós-modernismo, o primeiro afeito ao 

modo articulador centralizador da produção industrial e o segundo com a desregula-

mentação supranacional, que nos conduziu ao crash de 2008, já como o fizera em 1929. 

A grande diferença, em relação ao campo intelectual supranacional, é que em 1929 a inte-

lectualidade tinha a esperança de que as coisas poderiam ser diferentes, e agora essa 

potencialidade subjetiva se mostra mitigada, envolvida pela hegemonia dos modelos 

articulatórios do capitalismo financeiro, para quem viveríamos (para eles, continuamos 

a viver) no melhor dos mundos – um eterno presente, da produção e competição, que 

procuram rimar com democracia. Mais do que a força das idéias e da reflexão, impõe-se 

um individualismo narcisista reverenciado pela mídia, que só destaca quem se coloca nas 

passarelas da sociedade do espetáculo.

Particularizando essas observações de ordem geral, podemos destacar o fato de que 

essas articulações hegemônicas não estão apenas na Europa ou em sua vertente norte-

-americana, que vem estabelecendo um processo de americanização do mundo. As bases 

dessas formas de pensamento também se aclimataram em nossos países (pensando em 

bloco), construindo um imaginário justificativo do processo de colonização, em termos 

econômicos e culturais. Vem dessas assimetrias de poder simbólico, conforme sabemos 

e a título de exemplo, a classificação social a partir da idéia de raça – uma justificativa da 

dominação dos povos à escala mundial. Trata-se de uma construção mental que acabou 

por marcar as esferas científicas e que vem até nossos dias. Uma estrutura que se aclimata 

ao curso do tempo e dos espaços geopolíticos. Acontece que esses hábitos, como uma 

forma de pensamento/ação, ultrapassam as circunstâncias históricas que os motivaram e 

persistem nas esferas da vida cultural. 

É importante que a intelectualidade imbuída de sentido crítico verifique implica-

ções socioculturais dessas formas de saber que chama a si a objetividade, descartando 
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potencialidades subjetivas. O processo colonizador – cujas formas mentis continuam 

através das assimetrias dos fluxos econômicos e culturais – leva a hábitos, como a conhe-

cida importação de modelos externos, sem criticidade, para os mais variados campos 

da cultura, inclusive cultura material. Nos estudos linguísticos e literários é comum a 

importação acrítica dessas fórmulas, como também ocorre no terreno científico, perpe-

tuando assimetrias que continuam a nos “colonizar”. É evidente que nas esferas culturais, 

tal como ocorreu historicamente entre os atores afinados com políticas coloniais (depois 

neocoloniais e imperiais), ter acesso à última novidade pode significar preservar poder 

simbólico. 

O sentido de colonialidade determinou a divisão do trabalho mundial, de acordo com o 

capitalismo. Da concentração eurocêntrica, essa colonialidade passou para a hegemonia 

norte-americana, conforme sabemos, alargando assim a hegemonia do Atlântico Norte, 

a partir do término da Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, em termos de intersub-

jetividade, estabeleceram-se relações de dominação, no plano interno desse bloco capi-

talista e das regiões dominadas, que formavam regiões geoculturais. E os mesmos gestos 

opressivos marcaram a vida subjetiva e cultural desses povos, seus universos simbólicos. 

A conseqüência foi que os dominadores reproduziram o traço comum de outros domina-

dores da história mundial: o etnocentrismo.

Foi assim que desde os tempos explicitamente coloniais o etnocentrismo procurou 

estabelecer a inteligibilidade e, principalmente, a legitimidade necessária às práticas de 

dominação, justamente porque inferiorizavam, tanto em discursos científicos quanto lei-

gos, os espaços, povos e culturas das colônias e apontavam a sua necessidade de evolu-

ção em amplos sentidos, a partir da interação com exploradores, justificando sua domi-

nação. Hoje, numa ambiência da social-democracia, esses hábitos persistem nos olhares, 

práticas e representações que permitem a continuidade da dominação e manutenção de 

determinadas hegemonias e autoridades, mesmo que de forma sutil, ininteligível, natura-

lizada ou compartilhada por todos.

Essa mesma inclinação também ocorre no interior da Europa e dos EUA, onde há nume-

rosas comunidades marginalizadas como os irlandeses, ciganos, negros, latino-america-

nos, muçulmanos, os habitantes das periferias, gays, lésbicas, etc. Foi importante, para 

eles, situá-los ou circunscrevê-los numa determinada região ou bairro para discriminá-los.

Tais formas de hegemonia possuem toda uma série de repertórios secularmente acu-

mulados, de onde vêm as reflexões e práticas espalhadas pelo mundo. Evidentemente, 

convém repetir, aprendemos com a experiência do outro. Afinal, somos todos misturados. 

As identidades são sempre plurais, já afirmámos. Precisamos, por outro lado, não nos sub-

metermos a conceitos de uma certa hibridização que se confunde com uma espécie de 



Fronteiras múltiplas, fluxos culturais assimétricos e reflexões comunitárias | 55

plasticização indefinidora de fronteiras, que, na verdade, não são líquidas (Bauman, 2006), 

mas, entendemos, configuradas e múltiplas. 

Vieram de nossa formação tais hábitos alienados, e as formas culturais, tal como as 

formas políticas, sociais e econômicas, resistem. Há nelas, de um lado, uma experiência 

acumulada; e, de outro, implicações ideológicas que tendem a justificar hegemonias. 

Constituem desenhos ou linhas que resistem e determinam a formação de caracteres, 

com papéis sociais marcados. Tais máscaras sociais podem impregnar e transfigurar iden-

tidades, pois a tendência é a simples afinação com esses modelos da cultura, sem questio-

ná-los criticamente. O grande problema, do ponto de vista político, é que tais impregna-

ções fazem parte do cotidiano e configuram, enquanto forma dominante, as expectativas 

de cada um, seja ele um dirigente ou um dirigido. 

Da identidade individual à coletiva, podemos observar – em acréscimo à definição de 

Benedict Andersen de que o estado-nação é uma comunidade imaginada (Andersen, 

1986) – que essa comunidade só vem de sua articulação socioeconômica com seu sistema 

de poder. É, assim, o estado-nação moderno. E ele se formou na Europa paralelamente 

à dominação colonial, colocando politicamente em causa – ontem, como hoje – a admi-

nistração das diferenças. Diferenças internas, como a dos Estados nacionais europeus; 

diferenças externas, através da sublocação do poder para os crioulos dos territórios domi-

nados. Portugal carreou recursos para uma fidalguia parasita que os repassava aos países 

do Norte europeu. Nos EUA, pelo extermínio dos índios e o apartheid dos ex-escravos, 

estabeleceu-se um país dos “brancos” que se recusavam à mistura. Aos negros e aos 

índios era inicialmente recusado o estatuto de cidadão. Aos brancos, inclusive os novos 

imigrantes, era oferecida a cidadania, no século XIX. No Brasil, a inclinação para o apart-

heid foi substituída pela ideologia da “democracia racial”, que foi uma forma de mascarar 

a discriminação da população negra. 

Os estudos que não deixam de ser modelados por essas assimetrias desconsideram 

a potencialidade subjetiva do outro. Ele é sempre estudado como objeto e não como 

sujeito capaz de produzir (e não apenas reproduzir especularmente) o conhecimento. 

Esses estudos defendem uma falsa neutralidade epistêmica, ignorando a potencia-

lidade de quem produz conhecimento na periferia, a não ser daqueles que mantêm 

hábitos de colonizados. Pode-se falar de um mito da objetividade e da cientificidade 

que esconde o lócus enunciativo de quem fala, tomado em suas dimensões individuais 

e sociais. 

Esses hábitos pautados pelas assimetrias procuram considerar as misturas como 

inferiores, para assim subalternizá-las num mundo de hegemonia de um pensamento 

único capitalista, neoliberal. Há que se estabelecer um projeto sempre renovado de 
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descolonização, que coloque em xeque tais formas mentis. Essa observação vale para 

o multiculturalismo liberal e para crítica ao processo de americanização hegemônica 

do mundo que atinge a todos subalternos, nos países dominantes e nos outros. Uma 

colonização que atinge inclusive as esferas das disciplinas acadêmicas. Impõe-se à inte-

lectualidade, como sempre, um pensamento crítico e uma efetiva manifestação de sua 

potencialidade subjetiva. 

Voltando ao início destas notas críticas, quando falamos de uma tendência mais social-

-democrata de administração da diferença e de outra de autoritarismo explícito, violento, 

dizemos que tendências nacionais afins das desenvolvidas por Barack Obama apontam 

para a necessidade de se estabelecer um espaço de contato com o outro. Um contato 

visual e corpóreo para interação, onde os grupos dominantes continuam com seus pri-

vilégios, mas devem fazer concessões para manter sua hegemonia. Nesses contatos con-

tinuam as formas assimétricas de poder. Logo, desejos mais sutis de deslocamentos e 

conexões espaciais inclinados à mistura e à transculturação, mas tendentes a propósitos 

explícitos de dominação e de hierarquização. Entretanto, já que as coisas são mistura-

das, a inclinação da globalização para a homogeneização torna possível a ascensão das 

diferenças. 

Não se trata de discutir a qualidade e a relevância dos saberes de origem europeia ou 

norte-americana, mas simplesmente a pretensão de que os mesmos tendem a ser sempre 

universais e superiores em relação aos saberes criados pelos grupos humanos espalhados 

pelo planeta. Não deixa de ser curiosa a relativa ausência do conceito de imperialismo 

em muitos estudos pós-coloniais produzidos fora da América Latina, quando se sabe que 

sua presença foi fundamental para as análises produzidas em nossos países. A globaliza-

ção posta em marcha pelas forças do mercado atingiu seu crash, sobretudo pelo fato de 

aquelas não serem regulamentadas e serem móveis, acabando por polarizar as diferen-

ças sociais entre nações e no interior delas. Ao buscar formas mais baratas de produção, 

promovem, a curto prazo, a exploração desenfreada de produtos primários e da força de 

trabalho a baixo custo.

O processo de desterritorialização, anterior ao crash, homogeneizou e fez abstratas 

diversas formas de riquezas associadas ao capital financeiro. Sabemos nós que esse pro-

cesso encantou boa parte da crítica, que reproduziu acriticamente mais esse modo de 

pensar que veio de fora e encontrou entrepostos. Ela não vê o processo de mundiali-

zação de um ângulo crítico, esquecendo-se que ele acabou por provocar o surgimento 

reverso de um processo de reterritorialização, menos visível no mundo transnacional, que 

envolvia as elites dos países que serviam de base para esse processo e também por parte 

das elites periféricas. Esqueceram-se do fato de que, ao mesmo tempo, como escudos, 
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voltaram os nacionalismos, que vêm se acentuando na situação pós-crash. Essa inclinação 

se fortalece mesmo nos países centrais, ao lado de inclinações autoritárias e xenófobas 

em relação à perspectiva da social-democracia, que procura administrar o mundo, como 

dissemos, pela legitimação hegemônica. 

É de observar que, quando o Ocidente se dissolve no mercado, ele não abandona seus 

laços territoriais, e a assimetria dos fluxos aporta nos territórios dos outros. Tais assimetrias 

são próprias de um novo império que atua em esfera global, sem perder suas bases de 

fogo. Como contraposição, temos igualmente apontado para a necessidade de articula-

ções do campo intelectual de sentido supranacional na forma de blocos, que poderiam 

contribuir para a idéia de democratização à escala planetária. 

Entendemos que os atores de um campo intelectual supranacional, que se pretende-

rem efetivamente críticos, não podem ignorar relações de pertencimento, situem-se eles 

nas esferas do centro ou nas margens (há as margens dos centros e os centros das mar-

gens). São laços que levam à vida sociocultural e que não podem ser escamoteados, em 

função da própria objetividade da crítica. Mesmo quando são adotadas atitudes como 

se estivessem em situações psicossociais de migrantes, o diálogo não se faz em abstrato, 

mas com culturas diferentes, provenientes de experiências históricas que têm singulari-

dades e motivações políticas. 

É motivo recorrente, que historicamente tem envolvido o processo de colonização 

das margens, o relevo de considerações acríticas, dissociadas da situação sociocultural 

e, sobretudo, de atualidade histórica. Nesse sentido, o crítico não pode se ater à perfor-

mance narcisista, que seria própria de quem está (apenas) de passagem, e também na 

apologia de um aparente descompromisso, afinado com o hiperindividualismo. Ao adotar 

posturas afins de uma espécie de relativismo nômade, ele acaba por se limitar a resva-

lar nos obstáculos, sem manter laços situacionais para além do efêmero do discurso da 

moda. Práxis efetivamente críticas não permanecerão restritas a esses enquadramentos, 

alheias a laços mais amplos, que envolvam tensas relações em diálogo, discerníveis do 

ponto de vista geopolítico, mas também na conjunção entre fios discursivos de diversas 

áreas do conhecimento. 

Temos de levar na devida consideração o fato de que a teorização pós-colonial tem 

discutido convenientemente questões relativas à globalização, aos deslocamentos dos 

povos e ao processo de americanização do mundo, sob o impacto da mídia e do consumo 

mercadológico. Em relação às questões político-sociais, entretanto, ela pode tender a 

inclinações genéricas. São igualmente pós-coloniais quaisquer sociedades marcadas pelo 

colonialismo, sem maior consideração sobre sua historicidade, nivelando países que se 

emanciparam no período pós-Segunda Guerra Mundial aos que se emanciparam desde 



58 | Cultura 37 (2018)

o século XIX. Falar de pós-colonialismo, sem consciência dessas especificidades, implica 

nivelar uma cultura como a do Canadá, ou da África do Sul, por exemplo, à complexa 

situação cultural da Índia – ambas ex-colônias britânicas. Só uma análise sociocultural em 

rede pode revelar de que pós-colonialismo se trata. 

Neste momento que se afigura em processo pós-neoliberal – permita-se-nos este oti-

mismo –, a afirmação de uma tendência mais tolerante, que procura valer-se da estraté-

gia de administrar da diferença, afim, por exemplo, do multiculturalismo de matização 

liberal, pode constituir uma maneira mais inteligente e de longo prazo de se preservar 

e mesmo promover a hegemonia estabelecida. Estratégia para um capitalismo adminis-

trado, um retorno, em nossas bases, dos princípios norteadores, por exemplo, do governo 

Roosevelt. Seria uma espécie de um novo New Deal, de onde – já que as coisas são mistu-

radas – foi possível surgir, não obstante, a obra de um Caldwell, Hemingway, Dos Passos, 

Gold, Steinbeck, Faulkner, etc. E também a organização das Nações Unidas e da carta que 

estabelecia o princípio da autodeterminação dos povos. 

O discurso de respeito à diferença que agora se afirma é o da perspectiva liberal do mul-

ticulturalismo, que pode tender à guetização dos excluídos ou à simples tolerância dos 

incluídos administrados. O pensamento hegemônico norte-americano tem sido avesso 

à valorização das misturas. O puritanismo religioso que vem dos tempos coloniais e sua 

práxis histórica levaram à afirmação ideológica da imagem de um mundo onde a mis-

tura foi vista como degradação. Na grande narrativa da formação nacional desse país, 

inculcada mundialmente pela mídia, a missão civilizatória se fez inicialmente contra os 

que consideravam bárbaros indígenas. Pouco importa as poucas escaramuças dos nativos 

contra o invasor europeu, da história real, pois quase sempre eles se limitaram a se afastar 

dos invasores, quando expulsos de suas terras mais férteis. Para essa mídia ideológica, 

os nativos eram impostores em suas próprias terras e estas eram consideradas como se 

fossem vazias – a “Terra Prometida” ou “Nova Canaã” da simbologia que vem das cru-

zadas. E a estrutura dessa narrativa fundamentalista, associada ao poder imperial, vem 

até nossos dias, comutando indígenas por negros, latino-americanos, asiáticos ou árabes. 

Estes são os “outros” (na designação naturalizada, os “étnicos”), sempre mostrados como 

agressivos, indisciplinados, incivilizados, etc. Afinam-se, nessa perspectiva ideológica, 

como mestiços, impuros. 

Tal etnocentrismo norte-americano pode vir a ser agora atenuado, na nova configura-

ção que se esboça, como uma das tendências possíveis da política imperial. Fala-se insis-

tentemente na necessidade de “tolerância”: tolerância liberal, uma nova modalidade dos 

pressupostos de caridade, uma via de mão única, sem reciprocidade. A aproximação dos 

excluídos, que foi uma das bases fortes da eleição de Obama e que fez a diferença, não é 
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evidentemente relevada. Para além dessa modulação da tolerância, é imprescindível ao 

pensamento crítico descortinar também as relações de poder envolvidas. Sem a discus-

são dessas relações, o discurso multicultural, que, ao que parece, deve se afirmar ainda 

mais, não deixará de ser um veículo conceitual de administração da diferença, tendo em 

vista a manutenção da hegemonia norte-americana, vale dizer, de suas elites. Falta a esse 

multiculturalismo de tintas liberais a consideração de vozes simultâneas em tensão, uma 

espécie de um áspero concerto polifônico construído pelas diferenças.

Reiteramos, pois, no contraponto ao que se naturalizou até o momento do crash econô-

mico, que o acesso à rede supranacional se faz num lócus enunciativo determinado e ele 

é fundamental para a crítica. Se na vida universitária, por exemplo, um docente situa-se 

numa universidade norte-americana, ele não pode desconsiderar o fato de que seu dis-

curso pode estar associado a estratégias hegemônicas desse país. Faz parte do consenso 

hegemônico, na atualidade, não apenas aceitar, mas promover a capitalização da dife-

rença. Uma diferença que se consubstancia em produtos, desde o da imagem democrática 

do país hegemônico até a mercadorias mais explicitamente comercializáveis. Para além 

do produto diretamente comercializável, a hegemonia implica um “reconhecimento” 

internacional da instituição onde esse crítico trabalha, o que certamente atrairá alunos 

e docentes, inclusive dos países não-hegemônicos. A partir dessa situação, serão criadas 

condições para convênios interinstitucionais com esses países, tendentes à preservação 

da hegemonia. Só uma efetiva reciprocidade entre os atores da comunidade universitária 

envolvida poderá atenuar essas assimetrias. Isto é, a consciência da dimensão política que 

envolve a pesquisa científica. A busca da “eficácia”, aparentemente neutra, mas no fundo 

mimética e sem criticidade, pode mascarar a continuidade do sentido de hegemônico do 

poder simbólico. 

É provável que o fluxo cultural hegemônico, configurado, nos estudos literários, em 

teorias e correntes críticas, acabe por estabelecer no país subalterno um entreposto 

associado. Se esse porto receptivo for efetivamente crítico, é de se presumir que veicu-

lará fluxos de natureza diferente daqueles da estandardização que norteia a cultura de 

massa, mas não deixará de apresentar vetorização equivalente. Sem reconfigurações das 

redes discursivas intervenientes a dinâmicas contra-hegemônicas, o novo lócus pode 

ser um porto que corre o risco de ser no máximo uma particularidade de um desenho 

mais abrangente da administração da diferença. O núcleo determinante da enunciação, 

que imprime a direção do fluxo, no caso da sublocação subalterna, não deixa de estar 

no centro hegemônico. É próprio das estratégias de legitimação da hegemonia tolerar 

a diferença, desde que seja uma diferença administrada, quase sempre prevista e elabo-

rada, enquanto possibilidade de abertura. Tais observações valem tanto para o vestuário 
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quanto para as modas críticas. Através de estratégias de convergência dessa modalidade 

de administração, a incorporação orgânica da diferença poderá inclusive constituir fator 

de dinamização da rede hegemônica. Mudar, assim, para continuar a colonizar o imagi-

nário, determinando padrões e condicionando expectativas que enredam o mundo das 

margens.

Os atores de um campo intelectual supranacional que se pretenderem efetivamente 

críticos não podem ignorar as relações de pertencimento desses sujeitos. São laços que 

levam à vida sociocultural e que não podem ser escamoteados, em função da própria 

objetividade da crítica. Mesmo quando se adotem atitudes como se estivessem em situa-

ções psicossociais de migrantes – este é um dos tópicos dos Estudos Culturais –, o diálogo 

não se faz em abstrato, mas com culturas diferentes, provenientes de experiências históri-

cas que têm singularidades e motivações políticas. E estar nos Estados Unidos não é como 

estar no Brasil ou em qualquer outra parte do planeta, como aparece em certos discursos 

tendentes à neutralização da diferença e à sublocação do mesmo. Se os óculos críticos 

advindos dessa circulação cultural podem aguçar a percepção, pela caracterização dos 

relevos dissonantes das culturas em contato, em função da própria criticidade eles não 

podem implicar convergências óticas inclinadas à neutralização. 

Nesse sentido, convém repetir que o crítico não pode se ater à performance narcisista, 

que seria própria de quem está (apenas) de passagem, e também na apologia de um apa-

rente descompromisso, afinado com o hiperindividualismo da situação que resultou no 

crash financeiro, uma situação, é verdade, que não deixa de apresentar analogias com a 

dos assim chamados “anos loucos” da década de 1920 de que falamos. 

Limitar-se a esses hábitos pode significar delimitação alienante à canalização dos fluxos 

culturais estabelecidos. Uma práxis efetivamente crítica não permanecerá restrita a esses 

enquadramentos, alheia a laços mais amplos, que envolvam tensas relações entre fios dis-

cursivos, seja relativamente à vida sociopolítica, seja mesmo no que ocorre analogamente 

também entre as diversas áreas do conhecimento. O desenho é correlato, da geopolítica 

ao mundo cultural. É importante que nos voltemos para articulações que podem levar a 

problemáticos nós multidiscursivos, inclinados à discussão das possíveis conexões – sem-

pre colocadas no plural – entre o mundo que se desenha na vida cultural e suas relações 

com o chão das relações político-sociais.
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Resumo

O artigo pretende discutir a Literatura Brasileira contemporânea em sua relação com as 

atuais trocas culturais globais. A literatura, assim como as artes visuais e as performances 

cênicas, num mundo de fluxos, estabelecem novas relações com seus próprios territórios e os 

espaços globais, provocando a necessidade de novas perspectivas críticas.
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Abstract

The article intends to discuss contemporary Brazilian Literature in its relationship with con-

temporary global cultural exchanges. Literature, as well as visual arts and scenic performances, 

in a world of flows, establish new relationships with their own territories and global spaces, 

provoking the need for new critical perspectives.
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Art does not predict the future, but rather demonstrates 

the transitory character of the present.

Boris Groys

Discutir a arte e a literatura brasileiras hoje implica, inevitavelmente, falar da circuns-

tância determinante em que se inserem, nesta segunda década do século XXI, o espaço e 

tempo das trocas globais, de circulação mundial da arte, de um mercado artístico e edito-

rial globalizado, marcas do que identificamos como o Contemporâneo.

É nessa condição de contemporaneidade que a literatura brasileira está sendo prio-

ritariamente produzida. É como arte globalmente contemporânea, sobretudo, que 
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essa literatura quer ser lida, divulgada e consumida, e é daí que parte minha presente 

reflexão. 

Pensar o Contemporâneo e as novas relações que se estabelecem entre criador e 

fruidor, entre artista, mercado, curadores ou editores e entre o espaço de produção e o 

espaço global por onde a arte pode circular deixa claro que a modificação sofrida por 

essas relações solicita novas categorias críticas e solicita um trânsito entre os estudos de 

arte ou literatura e outras reflexões políticas que se voltem para a geopolítica do mundo 

globalizado, para formas atuais dos fluxos de saberes e informações e para a frequente 

interpelação promovida pela relação entre ética e estética.

Ainda que a esperança que colocamos, durante os anos 1990, no processo de globaliza-

ção como possibilidade de maior trânsito ente as nações, de ruptura de fronteiras nacio-

nais, substituídas por maior integração entre os povos, tenha se mostrado ilusória, a geo-

política mundial, nela incluída o Brasil, modificou-se. Modificaram-se também as condi-

ções de criação e exposição da arte, a circulação da literatura e as trocas culturais globais, 

as formas de produção e divulgação da arte na época das novas tecnologias da era digital. 

No universo da cultura e da arte, diferentemente do que acontece hoje nos processos 

migratórios onde se restabelecem tragicamente fronteiras excludentes, nesse fluxo glo-

bal evidencia-se um esbatimento da afirmação das identidades nacionais. 

Neste universo, e de forma muito especial em países como o Brasil, que, apesar da nova 

configuração econômica e política dos últimos anos, ainda é, de alguma forma, cultu-

ralmente periférico, ou mesmo subalterno, se pensarmos com Gayatri Spivak na divisão 

internacional do trabalho, o discurso do nacionalismo deixou de ser dominante. O nacio-

nal não ocupa mais, prioritariamente, as reflexões sobre cultura, dando lugar às noções de 

território, de territorialidade. A localidade da cultura, como mostra bem Homi Bhabha, em 

Nation and Narration, remete a uma construção cultural de nacionalidade como forma de 

afiliação social e textual. A noção de território ativa diferenças que o nacionalismo oculta, 

colocando espaços – inclusive os periféricos – em diálogo, em reconhecimentos mútuos 

e indispensáveis. Este local existe em relação com o global, não em contraposição, num 

fluxo.

A arte e a literatura que são produzidas no Brasil, hoje, se querem globais. Ao serem 

criadas, ao serem fruídas (ou consumidas, se pensarmos na realidade inevitável do mer-

cado como forma inclusive de legitimação no mundo do capitalismo globalizado), é com 

a certeza do global como condição da arte contemporânea que elas existem.

Essa arte que se quer contemporânea é fundamentalmente voltada para o presente e, 

sabe-se, também possivelmente provisória, transformação cultural que modifica forte-

mente a relação existente no passado entre criador, obra e consumidor de arte.
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A positividade de tais formas de arte pode estar na participação dos usuários, distantes 

da atitude passiva dos espectadores dos tradicionais meios de comunicação ou mídias de 

entretenimento e mesmo das realizações artísticas até o final do século XX. 

Capazes de viajar mais facilmente, neste fluxo global, pelos meios digitais, a arte e a 

cultura tornam-se, quer queiram quer não, mais possíveis de serem partilhadas. A partilha 

do sensível de que tanto fala Rancière passa a ter, do ponto de vista prático mesmo, mais 

possibilidades, o que é muito bom. 

Essa globalidade, com sua imediatez, pode ser também ameaçadora, tanto nos riscos 

de submissão ao hegemônico, central em relação às múltiplas periferias, quanto pela mul-

tiplicação quase infinita e por uma proximidade excessiva entre a obra de arte e a vida 

comum.

Como mostra Boris Groys em “O Universalismo fraco” (The Weak Universalism):

Hoje, de fato, a vida cotidiana começa a se exibir – comunicar-se como tal – por meio do 

design ou das redes contemporâneas de comunicação participativa, e tornou-se impossível 

distinguir a apresentação do cotidiano do próprio cotidiano. O cotidiano tornou-se uma obra 

de arte – não há mais vida nua, ou melhor, a vida nua apresenta-se como artefacto. A ativi-

dade artística é agora algo que o artista compartilha com o público no nível mais comum da 

experiência cotidiana. (Groys 2011, 101)

É nesse momento que o pensamento crítico se faz necessário, imprescindível, colado 

à produção artística, concomitante como pode ser na contemporaneidade. Tal reflexão 

crítica, para ter sentido e dialogar com as novas possibilidades, precisa, porém, ser tam-

bém contemporânea, recorrendo a novas categorias, novo vocabulário talvez, afastada 

de categorias modernas, canônicas e nacionais.

As artes visuais e as de performance, talvez as primeiras a se deslocarem de seus usuais 

locais de culto, museus e teatros e a recusarem suportes tradicionais como a tela e o palco, 

foram também as primeiras a solicitar uma perspectiva crítica inédita.

É do universo da crítica de arte que podemos tomar emprestada a afirmação de que 

a arte contemporânea é, forçosamente, uma arte global. Cito, nessa argumentação, dois 

importantes críticos e teóricos da história da arte: Terry Smith e Hans Belting.

Penso, inicialmente, em um estudo realizado pelo crítico e professor Terry Smith, publi-

cado em um livro de 2009, com título que repete, ainda uma vez, a mesma pergunta 

feita por Giorgio Agamben, no ensaio “O que é o contemporâneo”, Lionel Ruffel, no livro 

que publica os resultados do seminário Qu’est que le contemporain?, e Hal Foster, com o 

questionário publicado no e-flux Journal, “Questionnaire on the Contemporary”, onde 
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formula a artistas e curadores a mesma pergunta que dá nome ao livro de Smith: What is 

Contemporary Art?. 

A obra é resultado de minuciosa pesquisa sobre artes visuais, procedimentos curatoriais 

e museus em suas relações com a cidade e a política, e nela Smith vê o conceito de arte 

contemporânea como bem mais do que um sinônimo para “arte de hoje” (Smith 2009, 

242). Analisando manifestações artísticas posteriores a 1980, o historiador vê a arte con-

temporânea como uma rede institucionalizada por todo o mundo, com discurso e valores 

próprios, com seus heróis, heroínas e renegados, além de organizações profissionais defi-

nindo eventos, encontros, mercados e museus. 

As artes, especialmente as artes visuais, estão assim conectadas à economia internacio-

nal, próximas às indústrias de alta cultura como o design e a moda, indústrias de cultura 

de massa como o turismo, mas também, de uma forma importante, a setores específicos 

que podem promover mudança e renovações sociais como educação, mídia e política. Ou 

seja, a arte contemporânea é, antes de tudo, global.

Penso que é em Hans Belting no importante volume que organiza junto com Andrea 

Buddensieg e Peter Weibel, The Global Contemporary and the Rise of New Art Worlds, que 

está a formulação que me provoca ao falar da produção artística realizada no Brasil: a de 

arte global.

Hans Belting nos aponta um panorama do movimento artístico contemporâneo que vai 

da noção de “Arte do Mundo” (World Art) a “Arte Global” (Global Art). 

Para ele, arte do mundo é uma ideia velha, uma noção colonial, complementar ao 

modernismo, usada para designar “a arte dos outros”, aquela outra arte que não a main-

stream dos museus das cidades centrais do Ocidente. A arte de hoje, então, se apresen-

taria não apenas como uma nova arte, mas como um novo tipo de arte que se expande 

por todo o globo, apresentando-se como contemporânea em um sentido cronológico, 

simbólico e mesmo ideológico. Citando Belting:

A arte global não é apenas policêntrica em sua prática, mas solicita, também, um discurso 

polifônico. A história da arte dividiu o mundo, ao passo que a era global tende a restaurar sua 

unidade em um outro nível. Não é só o jogo que é diferente, ele está aberto a novos parti-

cipantes que falam muitas línguas e diferem em como concebem arte em uma perspectiva 

local. Estamos assistindo a um novo mapear dos mundos da arte no plural, o que reivindica 

diferença geográfica e cultural. (Belting 2013, 178)

Se é verdade que a globalização criou um novo mapa do mundo, marcado por novos 

fluxos culturais, e que a produção de arte se dá hoje de forma policêntrica, exigindo, 
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inclusive, um discurso polifônico, em nítida contradição com a ideia de arte única, univer-

salmente válida, também é fato que o poder do mercado é igualmente global e pode se 

tornar um evidente obstáculo à circulação da arte de uma maneira igualitária.

Num momento como o que vivemos hoje, de questionamento dos Estados nacionais, 

de trânsito desordenado entre territórios, de fluxos culturais que se entrecruzam no 

mundo globalizado, convivendo com maior ou menor violência, sobrevivemos a este 

fluxo global que se dá de forma não organizada, mas com a permanência de centros 

com suas periferias. São centros globais, definidos pela ordem econômica, mas também 

centros locais, cada um com sua respectiva periferia. Só que essa relação centro-periferia 

é modificada pelos fluxos contínuos que podem abalar as relações dominantes ou resistir 

a elas. 

O pensador indiano radicado nos EUA Arjun Appadurai insiste, em diversos de seus 

escritos, nessa mobilidade no mundo globalizado. Em “Grassroots Globalization and the 

Research Imagination”, introdução a Globalization, livro que organizou, afirma:

Tornou-se uma espécie de truísmo dizer que funcionamos num mundo fundamental-

mente caracterizado por objetos em movimento. Tais objetos incluem ideias e ideologias, 

pessoas e mercadorias, imagens e mensagens, tecnologias e técnicas. Este é um mundo de 

fluxos. (Appadurai 2001, 5)

Nesse mundo de fluxos, a arte, fugidia, por excelência, optando nesse século, tantas 

vezes, pelo provisório, estabelece uma nova relação com o território onde é produzida. 

A condição de provisório, de não permanente, de uma obra de arte que por vezes já é 

criada para se extinguir, como instalações, performances, obras intencionalmente pere-

cíveis, é uma propriedade que fascina mas que também incomoda na produção artística 

chamada contemporânea. Pergunto-me, porém, se não podemos conviver, na crítica e no 

discurso teórico com tal provisoriedade. Sob um aspecto a maioria dos teóricos e críticos 

que investigam a arte contemporânea parece estar de acordo: a arte contemporânea é 

de fato constituída por dúvida, hesitação, incerteza, indecisão e pela necessidade de uma 

prolongada reflexão em busca de respostas.

É nessa busca de um entendimento forçosamente também provisório e distante das 

certezas modernas que a noção de perspectiva local de que fala Belting me leva à inda-

gação da importância que tem a noção de território, tão cara a Arjun Appadurai, para a 

compreensão de nossa própria arte e cultura contemporâneas.

Para Appadurai, território e territorialidade são crescentemente a base lógica crítica da 

legitimação e do poder do Estado, enquanto as concepções de nação são cada vez mais 
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atraídas por outros discursos de lealdade e afiliação – às vezes linguístico, às vezes racial, 

às vezes religioso, muito raramente territorial.

As referências a territórios de origem surgem com frequência na produção literária con-

temporânea, como em outras manifestações artísticas. As referências podem ser visões 

críticas ou plenas de positividades. Tais territórios são mais do que limites espaciais, geo-

gráficos ou mesmo étnicos. Falar do território onde a arte e essa forma específica de arte 

que é a literatura são produzidas, por onde circulam e onde são consumidas, torna-se 

importante para a crítica interessada em estabelecer relações entre literatura e política, 

afastando-se, no entanto, de conceitos como os de literatura nacional. Cabe refletir, ainda 

que brevemente, sobre como determinadas práticas artísticas se apresentam hoje, inves-

tigando a importância que a noção de território toma nessas realizações. A noção de ter-

ritório, de certo modo ressignificado no pós-nacionalismo, é uma dessas novas categorias 

críticas que precisam ser acionadas.

Para pensar a noção de território, que vem me perseguindo insistentemente, na angús-

tia por compreender sua importância para o pensamento crítico voltado para a produção 

brasileira, encontrei algum caminho em momento de afastamento.

Este afastamento da minha própria cultura e território se deu em uma experiência com 

as artes visuais. Em 2016, assisti a uma ocupação do New Museum, em Nova Iorque, por 

diversas obras do artista visual contemporâneo Anri Sala. Sala nasceu em 1974, em Tirana, 

capital da Albânia, isto é, fora do centro hegemônico da arte contemporânea. Fez, no 

entanto, sua formação artística em Paris e é hoje um importante artista global. Sala já 

esteve no Brasil ocupando também quase completamente o espaço do Instituto Moreira 

Salles, no Rio de Janeiro, inclusive com interferência no próprio espaço original da casa, 

como que marcando sua passagem, ainda que provisória, no território ocupado por insta-

lações, videoarte e fotografias. 

Das obras que ocupavam todo o New Museum, onde algumas salas exibiam objetos 

esculturais associados a maquinarias que os moviam, a maioria dos trabalhos era de 

videoarte, fortemente favorecidos por sofisticados recursos das técnicas digitais. Dentre 

essas obras, dois trabalhos, em especial, me ajudaram na reflexão sobre esbatimentos de 

fronteiras entre as artes, entre os diversos suportes e, ainda uma vez, sobre alta cultura e 

cultura de massas. Ajudaram igualmente na compreensão, pela observação e pelo prazer 

provocado, na junção entre ética e estética, da potência da territorialidade.

O primeiro trabalho é bem conhecido (pode ser apreciado pelo youtube em https://

youtu.be/2CQhN6rtTrw). “Ravel Ravel Unravel” era uma instalação de videoarte em dois 

ambientes completamente isolados acusticamente do exterior, onde em um tínhamos a 

execução do “Concerto para mão esquerda”, de Ravel, executado pelas mãos de pianista 
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clássico acompanhado por orquestra e, no outro, o mesmo concerto gravado em LP e sam-

pleado pelas mãos de uma DJ que desconstruía o concerto. Som e imagem eram o material 

da obra em reunião especialmente feliz, e as duas execuções transformavam-se num con-

certo único diante do fruidor que se movia pelas duas salas. O trabalho propunha não ape-

nas a fruição da música – e a pesquisa musical é uma tônica do trabalho de Anri Sala –, mas 

o trânsito entre as duas execuções e até mesmo uma opção por diante da qual se deter.

O segundo tem tudo a ver com a reflexão que aqui desenvolvo. É “Give me the colours” 

(vd. https://youtu.be/-Zo8PHSsTZM), também uma peça de videoarte onde palavras, for-

mando uma bela narrativa entre o documentário e o poético, se juntam a imagens da 

cidade da Tirana pós-comunista, a capital degradada e sofrida do país mais pobre da 

Europa. A obra foi realizada em 1999, momento em que Sala volta à sua cidade, realiza as 

filmagens e grava a voz do prefeito da cidade, um amigo seu, falando dos esforços para 

recuperar a cidade destruída pelo autoritarismo e pela pobreza. 

Focando basicamente algumas construções, a obra mostra como as cores com que os 

diversos prédios da cidade vão sendo pintados transformam a cidade de um cinza sovié-

tico em um novo território, num trânsito para transformar uma cidade morta (nas palavras 

do prefeito) em cidade habitável. A narrativa belíssima, falada em albanês, associa as cores 

ao processo de democratização, mostrando que se vai formando uma nova relação dos 

habitantes daquele território, que discutem as cores em conversa nos bares, cafés e outros 

espaços públicos, com a cidade devastada.

Diante das imagens filmadas pelo artista global vindo da periferia da Europa, do dis-

curso de resistência e da tentativa de apropriação do espaço pelos seus habitantes, 

é impossível não lembrar das favelas e comunidades do Brasil onde o uso de cores nas 

moradias precárias são uma forma de construir uma identidade, de pessoalizar territórios 

desatendidos pelo poder público, de valorizar e individualizar o espaço vivido.

O geógrafo brasileiro Milton Santos, defensor do que chamou “nova globalização”, uma 

forma de resistência à globalização perversa, discute a transformação do território de sua 

condição pretérita como base e fundamento do estado-nação para territórios com novos 

recortes, determinados pelo seu uso. Para nosso pensador, o “território usado” é o terri-

tório humano, compreendido como uma mediação entre o mundo e a sociedade local, 

uma noção integradora. Esse território usado é uma categoria essencial para a elaboração 

sobre o futuro, espaço do acontecer solidário. É importante retomarmos a reflexão do 

brasileiro, falecido em 2001, com sua lucidez:

Há um conflito que se agrava entre um espaço local, espaço vivido por todos os vizinhos, 

e um espaço global, habitado por um processo racionalizador e um conteúdo ideológico 
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de origem distante e que chegam a cada lugar com os objetos e as normas estabeleci-

dos para servi-los. Daí o interesse de retomar a noção de espaço banal, isto é, o território 

de todos, freqüentemente contido nos limites do trabalho de todos; e de contrapor essa 

noção à noção de redes, isto é, o território daquelas formas e normas ao serviço de alguns. 

(Santos 1998, 17)

Tal território é o espaço vivido, espaço determinado pelo uso que fazemos dele, que 

tem seu significado construído pela memória e pela cultura, funcionando inclusive como 

dispositivo político. 

É nesse reconhecimento do território como seu, mesmo pelos mais despossuídos da 

nação ou do mundo, que pode surgir a esperança, movida, como diz também Appadurai, 

pela imaginação. Para ele a imaginação é uma prática coletiva que desempenha papel 

vital na produção da localidade. E falar em imaginação é falar em arte e em literatura.

Essas observações aqui recortadas podem nos ajudar a identificar movimen-

tos e processos na literatura brasileira que traduzam a circunstância ou condição de 

contemporaneidade.

Hoje, escritores brasileiros e suas obras se inserem no circuito global, e a literatura, como 

outras formas de arte, rejeita limites classificatórios nacionais que, muitas vezes, opõem 

a obra dos países da periferia ao consagrado cânone europeu. A arte produzida no Brasil 

hoje aspira, como as demais, a circular globalmente, sem marcas de diferenças ou exotis-

mos. A imaginação artística pode se ocupar de questões locais ou não. Mesmo quando se 

ocupa de questões de territórios locais, o faz em diálogo com o global. Diversas possibi-

lidades coexistem, inclusive a de deslocar a narrativa do espaço nacional, falar de outros 

territórios, de outros países que não aquele em que a obra é publicada.

É, porém, em relação às narrativas que falam do Brasil contemporâneo que a noção de 

território se faz decisiva. A partir de Cidade de Deus, de Paulo Lins, traduzido em várias 

línguas, surge uma literatura que se ocupa dos territórios vividos, espaços periféricos em 

conflito com o centro, mas também territórios empenhados em afirmar suas vivências, 

reivindicar suas especificidades e lutar mesmo contra o Estado frequentemente ausente. 

É o conjunto habitacional da Cidade de Deus, o Capão Redondo, periferia pobre de São 

Paulo narrada por Ferréz em obra também já traduzida na Europa; a comunidade favelada 

da Rocinha, de Raquel, autora de A número um, autoficção escrita por uma mulher que já 

foi chefe do tráfico de drogas e hoje, aos 50 anos faz parte de uma nova literatura resul-

tado de oficinas e feiras literárias na periferia. O espaço das periferias das grandes cidades 

surge, assim, como um espaço de resistência cultural e de defesa de questões femininas, 

de gênero e de raça.
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Mas é também do território paradoxal do internacionalmente conhecido bairro à bei-

ra-mar de Copacabana, em Anatomia do paraíso, sofisticado romance de Beatriz Bracher, 

premiado com o Prêmio Rio de Literatura de 2016, que estamos falando.

Na narrativa do romance, cujo espaço é restrito a Copacabana, o mesmo personagem 

que escreve uma tese sobre o Paraíso de Mílton, assiste ao estupro de uma menina na 

noite pecadora do bairro. Violência aí convive, na mesma obra, com o sublime da poesia. 

É a vivência deste território que aponta para as severas contradições vividas hoje pelo país.

Não se pode deixar de pensar no momento atual do Brasil, sacudido do lugar que ainda 

há pouco ocupava como 8.ª economia do mundo, para viver um presente de corrupção, 

conservadorismo, autoritarismo, ameaças de censura e descrença. Mas penso especial-

mente na cidade do Rio de Janeiro. 

Penso então no território em que tais obras literárias que já viajam mundo fora foram 

criadas e retomo a frase do prefeito de Tirana, incorporada à obra de Anri Sala, quando 

diz: “a ambição de fazer da cidade uma cidade de escolha e não de destino é ela mesma 

uma utopia”.
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Resumo

O termo cosmopolitismo que, até há bem pouco tempo, em decorrência das novas configu-

rações da sociedade contemporânea, perdera espaço para noções como a de globalização, 

voltou ao primeiro plano, sendo retomado em diversos textos teóricos recentes. O artigo dis-

cute a ressignificação do conceito e suas implicações simbólicas no contexto latino-americano, 

tendo em vista os movimentos migratórios deste início do século XXI. Analisa-se também a 

presença crescente do tema da migração no campo da arte, focalizando a música popular e a 

ficção literária e cinematográfica brasileiras.

Palavras-chave: cosmopolitismo, globalização, cidadania, imigração.

Abstract

The term cosmopolitanism which, until recently, and after the new configurations of con-

temporary society, lost its place to other notions such as globalization, returned to the main 

discussions in several theoretical texts from recent authors. This article proposes a discussion 

upon the resignification of this concept and its symbolic implications in the Latin-American 

context, taking into account migration movements since the beginning of the 21st century. It 

also analyzes the growing presence of migration in the art field, focusing on popular music 

and Brazilian literary and film fiction. 

Keywords: cosmopolitanism, globalization, citizenship, immigration.

Sabemos que o Estado-nação, embora não tenha deixado de constituir a base sobre 

a qual se apoia a dinâmica econômica e social, tem enfrentado cada vez mais forças no 

campo financeiro, mercantil e tecnológico que ameaçam a sua soberania – forças estas 

que vêm promovendo a crescente interdependência de diversas regiões do planeta, 
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promovendo desterritorializações, mas também, em contrapartida, reterritorializações 

ou relocalizações dos processos de identificação simbólica. 

Tal quadro explica a busca, neste início do século XXI, de construção, no âmbito das 

ciências sociais, de uma perspectiva epistemológica que se pode chamar de “cosmopo-

lita” e que, por caminhos diversos, procura refletir sobre a emergência de novas fontes de 

conflito em circunstâncias que extrapolam o âmbito nacional. O presente artigo retoma, 

então, textos teóricos que propõem uma ressignificação do conceito de cosmopoli-

tismo, destacando seus impasses diante das profundas contradições que o espetáculo do 

mundo globalizado expõe aos nossos olhos – contradições que a arte tem abordado de 

modo bastante crítico, como se assinala na parte final do trabalho. 

As grandes cidades, onde se efetua a trama dos investimentos financeiros em escala 

mundial, facilitada pela instantaneidade das novas tecnologias de comunicação, e para 

onde convergem indivíduos de diferentes procedências, constituem o cenário a partir 

do qual se têm discutido e sugerido soluções para problemas decorrentes daquilo que 

Habermas designou como “constelação pós-nacional”. Para o filósofo, da mesma maneira 

que a identidade nacional se impôs, ao longo da história, às lealdades religiosas ou locais, 

criando condições para a integração social adequada ao contexto moderno e pós-tra-

dicional, é preciso, hoje, constituir novos laços de integração e solidariedade social que 

atendam a dinâmica transnacional (Habermas 2001, 34).

Crítico ferrenho do estado-nação moderno, Arjun Appadurai, ao tentar explicar por que 

a década de 1990, período do auge da globalização, não constituiu os laços de solidarie-

dade solicitados por Habermas, tendo sido, ao contrário, um período de violência etno-

cida em larga escala, aponta a incerteza como uma das causas principais de tal violência, 

indagando:

[…] por que uma década dominada pela aprovação global dos mercados abertos e da livre 

circulação do capital financeiro, por ideias liberais a respeito das regras constitucionais e do 

bom governo e por uma ativa expansão dos direitos humanos produziu, por uma parte, uma 

pletora de casos de limpeza étnica e, por outra, formas extremas de violência política contra 

populações civis? (Appadurai 2007, 15)

Ao responder a tal pergunta, o antropólogo indiano é obrigado a reconhecer que a 

violência étnica não é apanágio exclusivo do estado-nação, admitindo que, para com-

preendê-la, torna-se necessário atribuir-lhe uma outra causa, isto é, o lugar que a incer-

teza ocupa na vida da sociedade. As formas dessa incerteza seriam várias:



Fronteiras físicas e simbólicas: cosmopolitismo e cidadania global | 75

Esta classe de incerteza está intimamente relacionada com o fato de que os grupos étnicos 

de hoje se contam aos milhares, e seus movimentos, mesclas, estilos culturais e represen-

tação nos meios de comunicação criam dúvidas profundas acerca de quem exatamente se 

acha dentro do “nós” e quem dentro do “eles”. […] No contexto de uma emigração rápida ou 

movimento de refugiados, quantos deles estão agora entre nós? (Appadurai 2007, 18)

A globalização, para Appadurai, acaba por exacerbar as inseguranças, produzindo 

incentivos novos para a purificação cultural à medida que mais nações perdem a ilusão da 

soberania econômica nacional e do bem-estar.

Assim, embora não se possa negar que a natureza de várias crises contemporâneas 

excede os limites da nação e atravessa as identidades culturais e linguísticas, que os 

princípios constitutivos do estado-nação estão sendo minados pela fonte multirracial e 

pela economia transnacional, como destaca Silviano Santiago (2004, 58), por outro lado, 

alguns movimentos situam-se na contramão deste enfraquecimento, o que se confirma, 

por exemplo, pelo fato de o mundo assistir, depois de 1989, a uma profusão de apareci-

mentos de novos Estados nacionais. É preciso lembrar que, hoje, fazem parte das Nações 

Unidas muito mais nações do que antes da queda do muro de Berlim. 

Em contraposição, precisamos lembrar também que, segundo o Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), há um aumento exponencial do número de 

pessoas deslocadas no mundo: em 2013, 17 milhões foram obrigadas a deixar os seus paí-

ses. Daí em diante, pode-se pressupor que os dados foram ainda mais vultuosos, já que a 

fome e as guerras se expandiram, desalojando um número crescente de pessoas. Nesse 

contexto, repleto de contradições, o significado que se atribuía a cosmopolitismo poucas 

décadas atrás tendeu a se modificar, associando-se o vocábulo ao fenômeno mais recente 

de migração dos que são excluídos pelo capitalismo global. 

A perspectiva cosmopolita trouxe também à tona, por seu caráter supranacional, a 

questão dos direitos humanos, abordada de diferentes ângulos por autores diversos: na 

obra de David Harvey, por exemplo, é tratada pelo viés do direito à cidade e da revolu-

ção urbana (2014). Já para Homi Bhabha, a militância pelos direitos humanos passa pelo 

reconhecimento da necessidade de um novo humanismo fundado a partir de um univer-

salismo ético-político. O teórico indiano assinala a existência de um cosmopolitismo de 

prosperidade e privilégios, fundado em ideias de progresso, que guardam cumplicidade 

com as formas de governo neoliberais e as forças competitivas do livre mercado (2013, 93). 

Este conceito de desenvolvimento global confiaria nos poderes ilimitados da inovação 

tecnológica e de suas comunidades imaginárias, construídas de vales de silício e campos 

de software:
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Enquanto elogia a cultura do mundo ou os mercados do mundo, esta classe de cosmo-

politismo se move com rapidez e de maneira seletiva de uma ilha de prosperidade a outro 

terreno de produtividade tecnológica, prestando de modo conspícuo menor atenção à desi-

gualdade persistente e à pauperização que produz este tipo de desenvolvimento desigual e 

estranho. (Bhabha 2013, 95)

Bhabha chama a atenção ainda para as hegemonias existentes “em casa”, isto é, para 

as injustiças contra as minorias em âmbito local e regional. Associando a situação dos 

imigrantes à das minorias nacionais em diáspora, propõe a expressão cosmopolitismo ver-

náculo para designar o direito à diferença na igualdade:

O direito à diferença na igualdade pode articular-se desde a perspectiva tanto das mino-

rias nacionais como dos migrantes globais, e em cada caso este direito representa um desejo 

de revisar os componentes consuetudinários da cidadania – uma cidadania, política, legal 

e social, estendendo-se até incluir o âmbito de uma cidadania simbólica. (Bhabha 2013, 98)

A cidadania simbólica remeteria para as questões afetivas e éticas ligadas “às diferenças 

culturais e à discriminação social, questões de inclusão e exclusão, dignidade e humilha-

ção, de respeito e repúdio” (Bhabha 2013, 98).

Se Bhabha nos fala de um “cosmopolitismo vernáculo” que contemplaria aqueles que, 

dentro do estado-nação, tiveram até agora sua presença cidadã negada ou marginalizada, 

Boaventura de Sousa Santos faz a defesa do que chama de “cosmopolitismo subalterno”, 

que estaria a serviço de todo indivíduo que foi vítima de intolerância e discriminação, de 

toda pessoa a quem foi negada a cidadania, ou seja, dos socialmente excluídos. Para ele, o 

cosmopolitismo tem sido privilégio de poucos, por isso torna-se necessário revisitar o con-

ceito, propor um uso alternativo, voltado para os grupos cujas aspirações são negadas ou 

tornadas invisíveis pelo uso hegemônico do termo. Do mesmo modo que a globalização 

neoliberal não reconhece quaisquer formas alternativas de globalização, também o cosmo-

politismo sem adjetivos negaria a sua própria especificidade (Santos 2007, 83). O cosmopo-

litismo subalterno de oposição seria, então, uma forma cultural e política de globalização 

contra-hegemônica: consistiria no “nome dos projetos emancipatórios cujas reivindicações 

e critérios de inclusão social vão além dos horizontes do capitalismo global” (2007, 84). 

Na esteira da ressemantização do vocábulo cosmopolita1, Ulrich Beck, no livro La mirada 

cosmopolita o la guerra es la paz (2006), propõe que o termo substitua o de globalização 

1 Dentre as ressemantizações do de Dalila Pereira da Costa termo cosmopolitismo podemos citar, além 
das já referidas no corpo do texto, as seguintes: cosmopolitismo patriótico (Appiah, 1998); cosmopoli-
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ou o de mundialização, pois estes últimos, para ele, ainda preservariam as polaridades 

interior/exterior, nacional/internacional, que o cosmopolitismo deixaria para trás. O olhar 

cosmopolita, segundo o autor, possuiria o sentido do mundo: é lúcido e busca estabelecer 

um diálogo com as numerosas ambivalências que se dão na época atual. Não sendo um 

novo universalismo, surgiria dos fatos, pois a realidade mesma teria se tornado cosmopo-

lita. A União Europeia é a referência do sociólogo alemão, que a considera, pelo menos 

até a publicação do livro mencionado, uma ilustração histórica da sua teoria, um exemplo 

de soberania ampliada. 

O cosmopolitismo edulcorado de Ulrich Beck, pairando acima dos problemas sociais, 

deixa de considerar que a mobilidade dos pobres está frequentemente ameaçada pelos 

procedimentos de controle das fronteiras através dos quais as ideias de migração e de 

ilegalidade tendem a se misturar. No mundo global, o aumento da imigração é visto, por 

grande parte da população nascida nos países de entrada, como ameaça à segurança 

e à estabilidade. Por outro lado, o próprio liberalismo implica a abertura das fronteiras 

para o intercâmbio de bens e dinheiro: a fronteira, forte símbolo da soberania nacional, é 

abalada também por redes transnacionais de negócios que atravessam os Estados, desa-

fiando os poderes internos, tanto quanto desafiam os que ultrapassam as fronteiras físicas 

em busca de trabalho, de oportunidades de uma vida melhor. 

Nesse quadro, as fronteiras despertam, cada vez mais, a atenção de várias instituições 

da sociedade e atraem diversos tipos de indivíduos, gerando, inclusive, uma economia 

da clandestinidade, tanto mais forte quanto mais aumentam as barreiras à imigração – 

quanto mais se fecham, mais lucro, por exemplo, para os traficantes de seres humanos e 

de passaportes, assim como para os que engrossam a demanda de mão de obra barata 

das sociedades avançadas, empregando trabalhadores sem documentos e, portanto, sem 

nenhum direito.

Os muros visíveis e invisíveis a serem transpostos pelo migrante pobre são muitos. Há 

as fronteiras simbólicas, os novos limites que se constroem dentro dos Estados a partir de 

filiações étnicas, condições raciais, financeiras ou religiosas: 

Desde os anos 90, a clandestinidade faz parte do projeto migratório dos viajantes, que a 

consideram uma etapa obrigatória. […] Em poucas palavras, foi a aparição de um certo tipo 

de fronteira que construiu um olhar particular sobre os estrangeiros percebidos como crimi-

nosos e confundidos com o inimigo interior e exterior. (Wenden 2013, 88-89)

tismo enraizado (Cohen, 1992); cosmopolitismo das classes trabalhadoras (Wrebner, 1999): cosmopoli-
tismo do pobre (Santiago, 2004).
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As fronteiras urbanas, que visam delimitar o território dos excluídos das benesses do 

capitalismo de consumo, são, como observou Bhabha (2013), a face doméstica das frontei-

ras internacionais, cada vez mais fechadas aos egressos dos países periféricos, com o agra-

vamento da segregação espacial. No caso da nação de origem, o movimento migratório 

aponta para o afrouxamento dos laços internos, para a descrença no ideal de construção 

de um projeto coletivo, que implicaria, em princípio, o compromisso de todos. A naciona-

lidade como sinônimo de restrição espacial é, no entanto, a contrapartida da extraterrito-

rialidade do poder financeiro.

O verdadeiro cosmopolitismo é, assim, o do capital, para o qual não existem frontei-

ras. Grandes empresas instalam-se simultaneamente em vários países, determinam o que 

cada um deles deve produzir e impõem uma divisão internacional do trabalho: é princi-

palmente em função desta divisão internacional do trabalho, insuficientemente ressal-

tada na maioria dos textos que abordam os fluxos migratórios atuais, que se constitui o 

que Silviano Santiago chama de “cosmopolitismo do pobre” (2004), embora não se deva 

esquecer que não é de hoje que os pobres se deslocam na luta pela própria subsistência.

Para nós, latino-americanos, cosmopolitas eram até há pouco tempo os membros das 

elites abastadas que detinham o privilégio de circular pelas metrópoles europeias: além 

do poder aquisitivo suficiente para arcar com as despesas da viagem entre continentes 

distantes, tais indivíduos caracterizavam-se por ter recebido uma educação de caráter 

universalizante, que, além de lhes permitir algum domínio das línguas estrangeiras, con-

tribuía para a diluição de marcas identitárias indesejáveis quando se pretendia contornar 

o sentimento de inferioridade diante das culturas hegemônicas. 

Ainda que, na visão geral, este cosmopolitismo dos ricos fosse marcado positivamente, 

quase como um valor em si, não se constituía necessariamente numa garantia contra os 

preconceitos: associou-se, muitas vezes, à confirmação de estereótipos, ao colonialismo, 

fortalecendo o vínculo subserviente com a cultura do país dominante no cenário inter-

nacional, como observou Gilberto Velho (2010, 58). Se partimos, então, da concepção 

moderna de cosmopolitismo, que, como destacou Renato Cordeiro Gomes, tem sua base 

no Iluminismo, pressupondo a ideia do ser humano como cidadão do mundo (2014, 3), 

somos levados a questionar o uso do termo cosmopolita quando nos referimos àqueles 

que entram pela porta dos fundos num país estrangeiro, vivendo na clandestinidade. 

Esta é uma situação nem sempre contemplada pelas novas teorias que ressemantizam 

o termo, mas tematizada, por exemplo, pela música popular brasileira, em 1998, ao reto-

mar a personagem Iracema, do romance de mesmo nome, escrito por José de Alencar, no 

século XIX. Diz a canção de Chico Buarque de Holanda: 
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Iracema voou

Para a América

Leva roupa de lã

E anda lépida

Vê um filme de quando em vez

Não domina o idioma inglês

Lava chão numa casa de chá

Tem saído ao luar com um mímico

Ambiciona estudar

Canto lírico

Não dá mole pra polícia

Se puder, vai ficando por lá

Tem saudade do Ceará

Mas não muita

Uns dias, afoita

Me liga a cobrar

– É Iracema da América

A virgem dos lábios de mel, como a designou Alencar, torna-se, no final do século XX, a 

Iracema da América: não da América Latina, mas da América do Norte. Atravessará, por si 

mesma, as fronteiras e não sucumbirá ao desenraizamento, como sua antepassada, que, 

deixando, por amor ao jovem português Martim, o lugar de origem – a tribo situada no 

interior –, morrerá no litoral. Sobreviverá Moacir, o filho que nasce na praia, na linha de 

encontro entre o nativo e o europeu, o ser de fronteira, único ponto de partida possí-

vel para uma nacionalidade híbrida. No romance de Alencar, é a marcha da história que 

guia os passos de Iracema e determina a sua morte, como etapa necessária do processo 

civilizatório. 

Libertando-se da identidade herdada, do poder das tradições, a Iracema de Chico 

Buarque assume um projeto individual que também nada tem a ver com a ordem social 

como projeto. Com isso, coloca-se disponível para novos começos e não morrerá de nos-

talgia e solidão na praia. Seu sacrifício não será a imolação no altar da identidade nacional, 

mas a auto-obliteração para criar uma identidade palimpsesto, que lhe permita a con-

tínua adaptação a novos contextos. Iracema da América aprendeu a arte de esquecer, 

condição básica para que mantenha a sua mobilidade. Esta mobilidade já a caracterizava 

quando corria o sertão cearense, mas perde quando se depara com a fronteira do mar, 

além da qual existe o mundo de Martim, que ela jamais atingirá.
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É também o dom de mover-se com a rapidez e a leveza da brisa, presente na ambigui-

dade do título e primeiro verso da canção – “Iracema voou” –, que vai permitir a Iracema 

permanecer na América do Norte, escapando da polícia, andando lépida, apesar da roupa 

de lã. Iracema, agora, é estrangeira, é ela que está em território alheio, mas diferente-

mente de Martim não domina o idioma do povo nativo, o que lhe dificulta a conquista da 

terra. Mesmo assim, não se consome na dor do exílio, afastando-se do sentimentalismo 

dos românticos: ao invés de “não permita Deus que eu morra sem que volte para lá”, como 

disse Gonçalves Dias, Iracema, “se puder, vai ficando por lá”. Alimenta vagos projetos, mas 

nada que signifique um comprometimento a longo prazo, o empenho total do futuro. 

Ambiciona, por exemplo, estudar canto lírico, sinalizando uma vontade de aculturação, 

mas sabe que uma identidade durável não lhe é permitida: é preciso manter o jogo da 

mobilidade, saber mudar quando as necessidades exigem, para evitar o triste fim que teve 

no passado. Iracema da América se move com leveza porque proibiu o passado de se rela-

cionar com o presente, se esforça para abolir o tempo, para viver num presente contínuo; 

por isso, tem saudade do Ceará, mas não muita. 

Sempre se pode perguntar, no entanto, se a Iracema de hoje já estaria contida na 

Iracema de ontem. Se esta, ao trair o segredo da Jurema, o segredo do sonho da sua tribo, 

sob o olhar nostálgico mas condescendente de José de Alencar, não teria dado o primeiro 

passo para se tornar estrangeira em sua própria terra, não teria começado a experiência 

do desencaixe, do desenraizamento, necessária à marcha expansiva da cultura ocidental, 

que veio a se completar com a mundialização da cultura e a globalização do mercado nos 

tempos atuais. As Iracemas, agora, libertas dos “laços estreitos” que as prendiam à grande 

nação tabajara, têm “liberdade de escolha”: podem partir e trabalhar, clandestinamente, 

em outro país, podem optar por lavar chão numa casa de chá de Miami, Nova York, ou 

qualquer outro lugar, sem se consumir de saudade, ainda que não sejam exatamente o 

que se pode chamar de cidadãs do mundo. 

Este amargo cosmopolitismo tem sido tematizado também pela ficção mais recente, 

em obras como o filme Terra estrangeira (Brasil, 1995), de Walter Salles, ou o romance Estive 

em Lisboa e lembrei de você (2009), de Luiz Ruffato – para ficar só com exemplos que envol-

vem o deslocamento de brasileiros para Portugal, retomando, de certa forma, o imaginá-

rio migratório que povoa a literatura brasileira pelo menos desde o romantismo. 

No final do século XX, o cinema brasileiro, tomando posição diante do processo desen-

cadeado, no país, pela estratégia globalizadora do capitalismo e pela política neoliberal, 

traz à tona histórias que registram o impasse decorrente das exigências da nova ordem 

mundial. Obras cinematográficas problematizam a “desinvenção” do Brasil, trabalhando 

o sentimento de orfandade do brasileiro decorrente do fato de a pátria-mãe querer sair 
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de ação antes de o filho atingir a maioridade. É o que podemos perceber tanto em Terra 

estrangeira (1995) quanto em Central do Brasil (1997), de Walter Salles. Em ambos, o que 

desencadeia a ação do enredo é a perda da mãe, numa família em que o pai é ausente. 

Em ambos, este acontecimento gera a migração. No primeiro, entretanto, a ênfase recai 

nas consequências do esvaziamento da noção de pátria, denunciando-se a falácia de 

um certo discurso que quer fazer crer que, na era da globalização, o lugar do cidadão 

é o mundo sem fronteiras, vendendo o sonho de uma aldeia global, da comunhão dos 

homens numa consciência planetária, que, como sabemos, está longe de se realizar, já 

que o movimento de expansão mundial do mercado não implica que as benesses da nova 

ordem sejam compartilhadas por todos. 

O filme problematiza a perda de referenciais, a desproteção do filho quando o Pai-

Estado (falando pela voz do governo Collor) não o ampara, ao contrário, trai a sua con-

fiança, usurpando os parcos recursos da Terra-Mãe já tão exaurida e, por esse viés, nos 

remete para o passado, para a relação fundacional com o colonizador português. Ao fal-

tar o pão, o jovem Paco emigra, buscando refazer, na direção inversa, o movimento dos 

europeus, copiando a solução que adotaram para seus problemas, nos séculos XV e XVI. 

A emigração para a Europa assume, assim, o caráter de volta sobre os próprios passos, de 

busca de uma origem mais remota onde tudo teria começado, descrevendo uma trajetó-

ria cíclica que a marcha irreversível da história da modernidade ocidental torna impossível 

e que, por isso, se confunde com a morte. As personagens do filme tornam-se estrangei-

ras em qualquer parte da terra à medida que a nação não lhes serve mais de referencial; 

mas é um referencial para que sejam marginalizadas no exterior, alimentando a criação de 

estereótipos discriminadores. 

Em Terra estrangeira, o que impulsiona a migração é o fato de a própria pátria tornar-se 

terra estrangeira. Nesse sentido, o filme aproxima Brasil e Portugal: ambos se irmanam na 

falta de alternativas internas que impulsiona a aventura da viagem em busca da solução 

de problemas locais. O Brasil dos anos 1990 pensa Portugal da era dos descobrimentos 

pelo viés da adversidade que levou o homem a arriscar-se cruzando mares bravios rumo 

ao desconhecido, que lançou o homem ao desterro. Diz Pedro, o português violinista 

(descrito por outra personagem, como alguém que se assemelha a Fernando Pessoa), a 

Paco, o brasileiro: “Partir, abandonar um lugar ou abandonar-se, faz parte de certo ‘des-

tino’ português.” E mais adiante, referindo-se a Lisboa: “Isso aqui não é sítio para encon-

trar ninguém. Isto é uma terra de gente que partiu para o mar. É o lugar ideal para perder 

alguém ou para perder-se de si próprio”. Na mesma direção, a personagem imigrante 

brasileira, contemplando o oceano à sua frente, observa: “Coragem… Não é? Cruzar este 

mar há 500 anos atrás… É que eles achavam que o paraíso estava ali, ó. Coitados dos 
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portugueses, acabaram descobrindo o Brasil”. O que se vê no filme é, então, o impasse do 

Brasil, que não se realizou como país do futuro, e o de Portugal, ainda preso ao passado.

Em Central do Brasil, Walter Salles dá um passo à frente procurando apontar um cami-

nho para sair da situação desesperadora tematizada na obra anterior. Como em Terra 

estrangeira, temos a inversão do eixo migratório, a ideia de retorno: o nordestino volta 

ao lugar de onde partiu. A migração agora será no interior do próprio país, e através dela 

busca-se um tipo de solidariedade que substitua os laços criados pelos compromissos 

nacionais fortemente abalados. Na grande cidade, o brasileiro-menino perde a mãe ver-

dadeira e adquire uma outra, a personagem Dora. Dora é a pátria-mãe sem referenciais 

éticos, em tempo de individualismo acirrado e de descrença nos valores humanísticos 

– é a pátria-mãe não gentil. Por isso o lugar adequado para o seu trabalho, que explora 

o analfabetismo e o desenraizamento, é a estação ferroviária Central do Brasil, onde circu-

lam milhares de trabalhadores pobres que vieram de diversas partes do país em busca de 

uma vida melhor e que se radicaram nos subúrbios longínquos da cidade. 

A metrópole como centro é um ponto de convergência que se nutre da fratura da 

célula primeira. Somatório de solidões, nela, a convergência é sempre fugaz: é o centro 

do caos das massas em trânsito. A modernização desigual e a promessa sempre reno-

vada de atingir o progresso nos moldes do primeiro-mundo geram essa dispersão que 

a imagem do povo, no início do filme, explodindo como uma boiada ao sair dos trens 

na estação para mais um dia de trabalho mal remunerado na cidade grande, expressa 

exemplarmente. Os laços de origem do migrante são rompidos, a memória se torna 

inútil no ambiente estranho. Perde-se a comunicação em meio a uma enxurrada de 

informações. O analfabeto com sua tradição oral não tem como partilhar a experiência 

– a distância impossibilita o boca-a-boca, exige a mediação de códigos que não domina. 

Dora ocupa esse espaço e intercepta a comunicação, porque não manda as cartas que 

lhe são ditadas.

O vazio ético deixado pela perda dos valores coletivos que a nação encarnava, sob a 

proteção dos mecanismos reguladores do Estado, será preenchido, em Central do Brasil, 

pelo reencontro com o local, com a retomada de referenciais que permitam à personagem 

menino crescer descobrindo novas formas de comunhão, recuperando o padrão ético 

de comportamento na convivência entre iguais, independentemente de uma autoridade 

central. No lugar da alienação promovida pela grande cidade e seus espaços desterritoria-

lizados, o filme propõe a redescoberta da dimensão local para suprir a perda de sentido 

dos vínculos mais amplos. A narrativa de Walter Salles propõe, assim, uma nova desco-

berta do Brasil, através de uma viagem em direção ao que seria o seu verdadeiro cen-

tro, que se confunde com o país simples, mais arcaico, do interior. Este centro, ao mesmo 
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tempo, também estaria no coração de cada brasileiro, buscando-se uma saída que não 

passaria pelos grandes projetos coletivos, mas se realizaria no campo pessoal, através do 

afeto, dos pequenos grupos de convivência, onde se poderia recuperar o humanismo 

capaz de derrotar o cinismo.

Já em Estive em Lisboa e lembrei de você, é recorrendo à migração para outro país, como 

fez Paco, no filme Terra estrangeira, que a personagem Serginho, vai tentar refazer sua 

vida, fugindo da falta de perspectiva em Cataguases, cidade mineira onde nasceu, no 

interior da Brasil. O romance de Luiz Ruffato, escrito por encomenda, faz parte da coleção 

“Amores Expressos”, projeto idealizado em 2007, que pressupunha a criação de histórias 

de amor situadas nas diferentes cidades do mundo para onde foram enviados os escrito-

res escolhidos. No lugar de uma aventura amorosa, o livro de Ruffato conta as agruras de 

um imigrante ilegal brasileiro, que, no final da década de 1990, vai trabalhar em Lisboa, 

sonhando com a melhoria financeira que lhe permitiria voltar vitorioso a Cataguases. 

A  narrativa centra-se no desenraizamento, na desterritorialização, na perda de identi-

dade, muito bem marcada a partir da cena da venda do passaporte de Serginho para 

ajudar a amiga Sheila, uma prostituta brasileira em apuros na capital portuguesa. A ideia 

do amor se desdobra, assim, para a solidariedade entre os imigrantes pobres fracassados. 

Em entrevista concedida a Leandro de Oliveira, o autor declara: “Não. Estive em Lisboa e 

lembrei de você não é um romance de amor. É uma história de imigração. O amor que apa-

rece não é o amor convencional entre duas pessoas, mas amor pelo próximo, pelo outro, 

pelo diferente” (2009). 

O pensamento de Ruffato sobre a imigração, expresso na palestra que realizou num 

congresso mundial sobre o romance, em Lyon (França), em 2010, parece estar na base da 

construção da personagem Sérgio de Souza Sampaio, como se vê no trecho abaixo: 

Além disso, quando uma pessoa deixa seu torrão natal, e essa é sempre uma decisão 

tomada em último caso, quando já não resta absolutamente nenhuma outra opção, ela é 

obrigada a abandonar não apenas o idioma, os costumes, as paisagens, mas, mais que tudo, 

os ossos de seus entes queridos, ou seja, o signo que indica que ela pertence a um lugar, a 

uma família, que possui, enfim, um passado. Quando assentado em outro sítio, o imigrante 

tem que inventar-se a partir do nada, inaugurando-se dia a dia. Como construir relatos de 

caráter biográfico se lidamos com personagens sem história? (2010)

Em que sentido se pode, então, considerar cosmopolita, seja qual for o adjetivo que 

se junte ao termo, imigrantes como a personagem de Estive em Lisboa e lembrei de você, 

que reencontram em terra alheia a penúria e o desamparo de que haviam fugido ao 
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abandonar seu país? Comentando a adaptação do livro de Ruffato para o cinema pelo 

diretor português José Barahona2, Luísa Fresta, do blog O Gazzeta, declara: 

É estranho para o espectador português, habituado a viver numa crise estrutural prolon-

gada e agravada por picos de desemprego e quadros económicos desfavoráveis, ouvir um 

brasileiro exaltar as potencialidades do nosso país como um destino de esplêndidas oportu-

nidades, para “quem não escolhe trabalho”. (2016) 

No filme sobre um brasileiro que deixou o país para trabalhar em Portugal, realizado por 

um diretor português que veio trabalhar no Brasil, os olhares de brasileiros e portugueses 

se cruzam, deixando entrever, apesar de todas as diferenças, o ponto de convergência 

gerado pelas dificuldades que os imigrantes de qualquer parte do mundo compartilham. 

Para Appadurai, a comunicação eletrônica e as migrações marcam o mundo do pre-

sente, “não como forças tecnicamente novas, mas como aquelas que parecem impelir 

(e, por vezes, compelir) a obra da imaginação” (2004, 9). Juntas, criariam “irregularidades 

específicas porque espectadores e imagens estão em circulação simultânea” (2004, 9). 

O quadro político mundial que vem se configurando a partir do final de 2016 nos leva, 

entretanto, a indagar sobre o futuro dessa imaginação migratória, a perguntar como fica-

rão as propostas em torno dos ideais cosmopolitas quando líderes nacionalistas de direita 

assumem o poder em diferentes países. Na era que se anuncia, que alguns já chamam de 

“pós-globalização”, qual o destino dos intentos de ressemantização do cosmopolitismo? 

Cederão espaço para a discussão de conceitos mais afinados com os novos tempos, como, 

por exemplo, o de xenofobia?

Referências 

APPADURAI, Arjun. 2007. El rechazo de las minorías: ensayo sobre la geografía de la furia. 
Barcelona: Tusquets. 

APPADURAI, Arjun. 2006. Dimensões Culturais da Globalização: a modernidade sem peias. 
Traduzido por Telma Costa. Lisboa: Teorema.

APPIAH, Kwame Anthony. 2008. Cosmopolitismo – Ética num mundo de estranhos. Traduzido por 
A. C. Fonseca. Portugal: Publicações Europa-América. 

2 Estive em Lisboa e lembrei de você (Brasil/Portugal, 2015). O filme, lançado no Brasil em junho de 2016, 
com um roteiro que privilegia a narrativa em primeira pessoa, lança mãos de recursos próprios do 
cinema documental.



Fronteiras físicas e simbólicas: cosmopolitismo e cidadania global | 85

BHABHA, Homi K. 2013. Nuevas minorías, nuevos derechos: notas sobre cosmopolitismos vernácu-
los. Traduzido por Hugo Salas. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.

BECK, Ulrich. 2015. La mirada cosmopolita o la guerra es la paz. Traduzido por Bernardo Moreno 
Carrillo. Barcelona: Paidós.

FIGUEIREDO, Vera Lúcia Follain de. 2012. “A partilha do espaço urbano e a questão do outro 
próximo: repercussões no discurso teórico e na ficção cinematográfica”. Revista Galaxia 24 
(dezembro): 31-42.

FRESTA, Luísa. O Gazzeta (blog). Acessado em 20 de novembro de 2016. http://ogazzeta.blogs-
pot.com.br.  

GOMES, Renato Cordeiro. 2014. “Cosmopolitismos em tempos midiáticos”. Anais do XXIII 
Encontro Anual da Compós. Acessado em 24 de julho de 2014. https://www.compos.org.br.  

HABERMAS, Jürgen. 2001. A constelação pós-nacional. Tradução de Márcio Seligman-Silva. São 
Paulo: Littera-Mundi.

HARVEY, David. 2014. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins 
Fontes.

RUFFATO, Luiz. 2009. Estive em Lisboa e lembrei de você. São Paulo: Companhia das Letras.

RUFFATO, Luiz. 2013. “Luiz Ruffato e o Amores Expressos”. Entrevista por Leandro Oliveira em 
4 de setembro de 2009. Acessado em 6 de julho de 2013.  http://odisseialiteraria.com/2009/09/
luiz-ruffato-e-o-amores-expressos/. 

RUFFATO, Luiz. 2010. Da impossibilidade de narrar. Texto apresentado no 4º Assises internationa-
les du roman (França). Acessado em 3 de março de 2014. Reproduzido em http://www.cone-
xoesitaucultural.org.br/wp-content/uploads/2010/05/da-impossibilidade-de-narrar.pdf . 

SANTIAGO, Silviano. 2004. O cosmopolitismo do pobre: crítica literária e crítica cultural. Belo 
Horizonte: UFMG.

SANTOS, Boaventura de Sousa. 2007. “Para além do pensamento abissal: das linhas globais a 
uma ecologia de saberes”. Novos estudos – CEBRAP 79 (novembro): 71-94.

VELHO, Gilberto. 2010. “Metrópole, cosmopolitismo e mediação”. Revista Horizontes antropoló-
gicos 33 (junho): 55-71.

WENDEN, Catherine Wihtol de. 2013. El fenómeno migratório en el siglo XXI: migrantes, refugiados 
y relaciones internacionales. Traduzido por Gabriela Vallejo. México: FCE.



86 | Cultura 37 (2018)



Limites entre iguais e linhas abismais na Europa moderna: o caso ibérico | 87

Limites entre iguais e linhas abismais 
na Europa moderna: o caso ibérico*

Heriberto Cairo**

Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias 37 (2018): 87-109. ISSN 0870-4546
DOI: https://doi.org/10.4000/cultura.4883

 

Resumo

A partir de uma perspectiva decolonial pretendo mostrar, por um lado, que o tratamento 

habitual das fronteiras ignora a génese colonial do sistema-mundo moderno e não distingue 

entre duas lógicas, duas formas jurídicas, duas políticas de delimitação e demarcação de fron-

teiras, que se podem observar com grande precisão no cenário escolhido para esta análise. 

Por outro lado, tentarei questionar as visões evolucionistas do território e as fronteiras que 

pensam a pós-modernidade a partir do centro do sistema-mundo.

Palavras-chave: fronteira, território, decolonialidade, Espanha, Portugal.

 

Abstract

From a decolonial perspective I would like to demonstrate, on the one hand, that the usual 

consideration given to frontiers ignores the colonial genesis of the modern world-system, and 

does not distinguish between two logical patterns, two legal forms, or two frontier demarca-

tion policies, that can be observed with great precision in the chosen scenery for this particular 

analysis. On the other hand, I will try to question the evolutionist perspectives on territory and 

the frontiers that reckon the post-modernity from the centre of the world-system.

Keywords: border, territory, decoloniality, Spain, Portugal.

 

* Esta é uma versão traduzida e ampliada – particularmente no plano teórico – de um outro artigo: “De 
las fronteras de la primera modernidad a las de la condición posmoderna: el laboratorio ibérico”, em 
H. Cairo, P. Godinho y X. Pereiro (coords.), Portugal e Espanha. Entre discursos de centro e práticas de fron-
teira. Lisboa: Edições Colibri/Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, 2009, pp. 33-51.

** Grupo de Investigación Espacio y Poder, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid, Espanha. 

 ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-1083-731X. E-mail: hcairoca@cps.ucm.es.



88 | Cultura 37 (2018)

Talvez o tema das fronteiras seja um dos poucos que não deixaram de estar na moda 

no campo de indagação em que mais ou menos me situo, o da geografia política, e mais 

em particular, a geopolítica. Mais ainda, em várias ocasiões, colegas de áreas próximas 

pensaram que esta é a disciplina dos territórios e, portanto, das fronteiras; mas essa visão 

provém precisamente de uma interpretação etnocêntrica da política, que tende a natura-

lizar os Estados como as formas universais de comunidade política, que, seguindo a lógica 

weberiana, eram territoriais. Porque existe outra possibilidade de política, uma política 

reticular, e não hierarquizada, liberta da maldição do Leviatã – mas essa é outra questão 

de que agora não me ocuparei.

Em seguida, darei uma perspectiva sobre as fronteiras associadas aos Estados moder-

nos, em vários momentos, utilizando alguns casos ibéricos e ibero-americanos – mas 

sobretudo ibéricos – para ilustrar a minha argumentação. Dois serão os argumentos prin-

cipais, que se entrelaçarão e combinarão com outros até quase desaparecer: por um lado, 

pretendo mostrar que o tratamento habitual das fronteiras ignora o surgimento colonial 

do sistema-mundo moderno e não distingue entre duas lógicas, duas formas jurídicas, 

duas políticas de delimitação e demarcação de fronteiras; por outro, procurarei questio-

nar as visões evolucionistas do território e as fronteiras que pensam a pós-modernidade a 

partir do centro do sistema-mundo.

Quem ler Max Weber (1993) – para mencionar um importante expoente da ciência 

social moderna – ficará convencido de que os Estados são primariamente um facto terri-

torial e que os limites destes são tão naturais como a sua capital. Além disso, não se teria 

de pensar que existem diferenças nos territórios, para além de não partilharem o mesmo 

meio físico, e as fronteiras seriam uma realidade omnipresente no sistema interestatal 

moderno. Todos os Estados seriam iguais sob o direito internacional e as fronteiras seriam 

também iguais. Mas o problema é que os factos mostram mais uma vez que a palavra fron-

teira, enquanto linha de descontinuidade geopolítica, se aplica sem parar para pensar que 

se refere a realidades muito diferentes: entre o Luxemburgo e a Bélgica, Israel e o Líbano, 

a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, os Estados Unidos e o México, ou Espanha e Marrocos.

No entanto, não podemos ser tentados a pensar que todas as fronteiras são um evento 

único. Os lugares, como as fronteiras, são eventos singulares mas não exclusivos; ou seja, 

cada uma tem a sua própria história, geografia ou pressão ou tensão, mas podem ser 

agrupadas em diferentes clivagens que são muito comuns em estudos clássicos sobre 

fronteiras: natural/artificial, endógeno/exógeno ou arbitrário/convencional, entre outros. 

A verdade é que na maioria dos casos, em certa medida, são “falsos dilemas” (Foucher 

1991). Por exemplo, ambas as linhas, se seguirem algum acidente natural ou se forem 

desenhadas no mapa, são artificiais por resultarem de um acordo entre dois Estados. 
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Neste artigo terei em conta uma destas clivagens: a existente entre as fronteiras inter-

nas europeias e as que separam a Europa do mundo colonial e pós-colonial. Dois serão 

os principais argumentos que vou desenvolver, que se entrelaçam e combinam com os 

outros: por um lado, pretendo mostrar que o tratamento usual das fronteiras ignora a 

génese colonial do sistema-mundo moderno e não faz distinção entre duas lógicas, duas 

formas jurídicas, duas políticas de delimitação e demarcação das fronteiras, que podem 

ser observadas com grande precisão sobre o local escolhido para esta análise; por outro 

lado, procuro questionar as visões evolutivas do território e as fronteiras que perspecti-

vam a pós-modernidade desde o centro do sistema-mundo. Estas reflexões relacionar-

-se-ão solidamente com algumas das noções fundamentais do pensamento decolonial.

Escusado será salientar aqui que o pensamento decolonial foi desenvolvido por um 

grupo de académicos e investigadores da América Latina, ligado de várias maneiras e com 

diferentes intensidades ao “grupo colonialidade-modernidade”1. É um “determinado tipo 

de teoria crítica” (Mignolo 2007, 155), que segue os passos do sociólogo Anibal Quijano e 

do filósofo Enrique Dussel. Arturo Escobar (2007) resume bem as características principais 

da concepção de modernidade/colonialidade pelo grupo: 1) as origens da modernidade 

estão num projecto colonial: a conquista da América pelos europeus no século XVI; 2) o 

colonialismo é constitutivo do sistema capitalista mundial e da modernidade; 3) por con-

seguinte, para explicar a modernidade, deve adoptar-se uma perspectiva global ou mun-

dial; 4) a dominação física e cultural dos povos não-europeus é uma dimensão necessária 

da modernidade; e 5) as categorias universais eurocêntricas estruturam a forma hegemó-

nica de conhecimento no sistema-mundo moderno colonial. O pensamento decolonial 

oferece uma excelente oportunidade para examinar o “colonialismo” do sistema-mundo 

moderno, o “lado negro da modernidade” (Mignolo 2008).

As reflexões sobre a imperialidade de David Slater (2010a) ajudam-nos a compreender 

esta questão. Em primeiro lugar, porque isto mostra que o fim do imperialismo formal, 

associado à colonização, não é o fim de um certo tipo de relação geopolítica entre países 

imperiais centrais e periféricos. Neste sentido, “enquanto o imperialismo pode ser pen-

sado em termos de estratégias, práticas e justificação do poder invasivo de um Estado 

ocidental noutros Estados predominantemente não-ocidentais, cuja soberania política é, 

assim, prejudicada, a imperialidade corresponde ao sentimento, privilégio e dever per-

cebido para ser imperial ou defender um modo de vida imperial em que a ‘invasividade’ 

geopolítica é legítima” (Slater 2010b, 195). As oposições Norte-Sul ou centro-periferia são 

as expressões da “diferença que está ancorada no poder imperial – a diferença imperial 

1 Uma história breve pode encontrar-se em Mignolo (2008).
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é a diferença entre as sociedades imperiais e as sociedades imperializadas, e, apesar 

das heterogeneidades complexas que existem entre as duas categorias, há uma relação 

profundamente assimétrica enraizada numa história de conhecimento e poder” (Slater 

2010b, 201-202). Portanto, “os parâmetros da razão imperial ainda estão activos e a orien-

tação dirigente de uma mentalidade imperial não foi superada” (Slater 2010a, 202).

Em estudos recentes sobre fronteiras encontramos um argumento semelhante. Em 

particular é necessário mencionar os questionamentos de Olivier Kramsch (2002; 2003; 

Hooper e Kramsch 2007) sobre as narrativas modernistas acerca da fronteira entre os 

Estados Unidos e o México ou as fronteiras externas da União Europeia. Num estudo sobre 

a fronteira entre o México e os Estados Unidos, Kramsch (2002, 9) coloca a sua perspectiva 

“dentro dos termos do debate em torno da evolução conflitual da modernidade ociden-

tal”. E o trabalho de van Houtum (2010) sobre os limites externos da UE como a manifes-

tação de uma nova forma de apartheid global, em que as inúmeras hordas de imigrantes 

“ilegais” perdem as suas “vidas descartáveis” (wasted lives) (van Houtum e Boedeltje 2009, 

226-230), tem um argumento semelhante.

Boaventura de Sousa Santos (2007, 3) observa a existência de linhas abissais que dividem 

a realidade social em duas esferas (reinos): “o universo ‘deste lado da linha’ e o universo ‘do 

outro lado da linha’”. As linhas de amizade entre potências europeias foram as primeiras 

linhas abissais que marcaram a profunda divisão entre o sistema estatal europeu e o resto 

do mundo. A primeira linha de amizade foi fixada no Tratado franco-espanhol de Cateau-

Cambrésis, numa cláusula secreta, verbalmente acordada, que afirmou “o princípio de 

que os tratados, paz e amizade referem-se apenas à Europa, ou seja, ao velho mundo ‘e’ 

não eram válidas nas ‘Índias’ visto que era um ‘novo mundo’” (Schmitt 1979, 83).

As linhas abissais não são apenas um fenómeno que se verifica entre os séculos XVI e 

XVIII. Actualmente ainda estão presentes de uma forma ou outra. A divisão é tão pode-

rosa, que o que acontece “do outro lado da linha” desaparece, é produzido como inexis-

tente. E o que caracteriza o pensamento abissal de forma mais clara é a impossibilidade de 

co-presença das duas áreas divididas pelas linhas abissais. Além da linha abissal, encontra-

mos a ausência de distinções que caracterizam este lado da linha: a legalidade/ilegalidade 

desaparece e é afirmada a ausência de lei, a verdade científica/falsidade desaparece em 

crenças incompreensíveis, idolatrias ou magias… Estas formas de “negação radical pro-

duzem uma ausência radical, a ausência de humanidade, a sub-humanidade moderna. 

Assim, a exclusão torna-se simultaneamente radical e inexistente, uma vez que seres sub-

-humanos não são considerados sequer candidatos à inclusão social” (Santos 2007, 52).

Se prestarmos atenção aos tratados de fronteira (ou à ausência deles) e às leis que 

regem a passagem fronteiriça de pessoas e bens, compreendemos que o argumento de 
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Sousa Santos não é metafórico, mas concreto e real. E isto porque o desenvolvimento 

do direito internacional deve ser entendido em termos da diferença cultural estabelecida 

pelo colonialismo. Anghie (2006, 741-742) coloca a questão de forma pertinente:

A lei internacional pode ser interpretada como uma tentativa de estabelecer um sistema 

de ordem universal entre as entidades caracterizadas por pertencerem a diferentes siste-

mas culturais. Este problema dá origem ao que poderíamos chamar ‘dinâmica de diferença’: 

o direito internacional fornece um gap, uma diferença entre as culturas e os povos da Europa 

e os não-europeus, caracterizando os primeiros, em termos gerais, como civilizados, e os 

segundos como incivilizados [ou selvagens].

Anghie mostra como a superioridade dos europeus sobre os não-europeus (os índios, 

no caso de Francisco de Vitoria, um dos fundadores da disciplina), com base na lei natural, 

é estabelecida desde o início do direito internacional no século XVI. Assim, as relações 

com os povos incivilizados não podem ser as mesmas que as relações entre as nações 

europeias:

É claro […] que a guerra contra os índios bárbaros tem um carácter diferente da guerra 

contra um adversário civilizado, cristão. Ao descrever esta guerra, Vitoria trata princípios 

e argumentos desenvolvidos antes, na época das Cruzadas. O índio é, como o sarraceno, 

um pagão […]. O índio selvagem existe para além das regras existentes do direito; a guerra 

contra os índios é ‘perpétua’, a sua culpa ou inocência é irrelevante. Assim, sem prejuízo das 

[obrigações da] lei e fora do seu tempo de protecção, o índio é o objecto dos aspectos mais 

extremos de soberania. (Anghie 2006, 744).

Desenvolverei o argumento deste trabalho comparando três fronteiras em que um dos 

pares da relação é o mesmo país europeu, Espanha; duas são partilhadas com outros paí-

ses europeus, a fronteira Espanhola-Portuguesa e a Espanhola-Francesa, e outra com um 

Estado não-europeu, a Espanhola-Marroquina. A literatura científica existente sobre as 

fronteiras é suficiente e multidisciplinar, e tem aumentado consideravelmente nos últi-

mos dez anos, depois do 11 de Setembro2. Há uma literatura crescente sobre as frontei-

ras Espanhola-Portuguesa3 e Espanhola-Francesa4 e, especialmente nos últimos tempos, 

2 Para referências up-to-date em geografia política, é importante consultar Wastl-Walter (2011).
3 Ver, por exemplo, López Trigal (2000) ou Guichard (2001).
4 Desde a obra clássica de Sahlins (1989) até à última de Loyer (2007).
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sobre a Espanhola-Marroquina5. Ainda não existe um trabalho que as estude como um 

todo, comparativamente. Mas não é minha intenção estudá-las segundo o modelo da 

política comparada. O que pretendo está mais próximo do que Kramsch chama “uma 

‘óptica’ espacial, que permita uma perspectiva tanto de perto como de longe. Para atin-

gir este efeito é necessário pensar simultaneamente a Europa e o que está fora, e procu-

ra-se uma perspectiva em que a comparação seria sempre concebida como uma forma 

de ‘caça’” (Kramsch 2003, 4). Não se trata de um estudo histórico, embora escolha três 

momentos cronológicos diferentes, que creio nos permitirão captar a diferença imperial. 

Escolhi três “instantâneos” do processo de fronteirização que nunca termina. Depois de 

analisar o início da fronteira Espanhola-Portuguesa no fim do século XIII, simultanea-

mente com a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, durante a “Reconquista”, 

estudarei a diferença entre as fronteiras dos Estados europeus, como iriam ser concebi-

das depois de Vestefália, e ainda as “linhas de amizade” e as brutas relações de poder 

dos europeus para além dessas linhas. Em seguida, terei em consideração o tempo de 

estabelecimento de linhas de fronteiras precisas, no século XIX, característico dos Estados 

modernos. E, finalmente, procurarei comparar a desfronteirização do limite Espanhol-

Português com a refronteirização e endurecimento da fronteira Espanhola-Marroquina 

depois de Schengen.

Em primeiro lugar. Afirmando o moderno Estado-nação na Europa 
e dividindo o resto do mundo no início do moderno sistema-mundo

De entre as fronteiras que continuam a existir actualmente, a primeira fronteira traçada 

quase com as características da de hoje em dia foi a de Portugal e Espanha, ou se se pre-

ferir, Castela, mediante o tratado de paz e de fronteiras entre Fernando IV, rei de Castela e 

de Leão, e D. Dinis, rei de Portugal e do Algarve, assinado em Alcanises em 1297, que fixou 

mais ou menos os traços actuais da mesma. Este tratado corresponde a uma concepção 

de controle do território que vai além do que se tinha praticado durante a conquista da 

península aos reinos muçulmanos.

Naquele período de conquista, segundo a historiadora portuguesa Leontina Ventura6, o 

termo fronteira era utilizado apenas para referir os limites com os reinos cristãos, com um 

sentido diferente do que estes tinham em relação aos reinos muçulmanos, cujos limites 

5 Ver em especial Ferrer-Gallardo (2008).
6 Referido em Martín Martín (1996-2003). Este autor não partilha a opinião de Ventura e considera que 

a palavra “fronteira” é utilizada para designar o limite com qualquer reino. Esta opinião é discutível, 
como se comprova pelo próprio nome da região actual da Estremadura ou frequentes referências a 
“Estremadura” para fazer referência à frente sul com os reinos muçulmanos.



Limites entre iguais e linhas abismais na Europa moderna: o caso ibérico | 93

eram referidos como “extremo” ou “Estremadura”. Qual é a diferença entre ambos os con-

ceitos? Talvez de grau? Nas Partidas de Afonso X lê-se:

Otrosí debe ser poderoso de los castillos y de las fortalezas y de los puertos del imperio, y 

mayormente de aquellos que están en frontera de los bárbaros y de los otros reinos sobre los 

que el emperador no tiene señorío, porque en su mano y en su poder sea siempre la entrada 

y la salida del imperio. (Partida 2, lei 4).

É importante ter em conta esse “maiormente”, que, à luz do que abordarei mais à frente 

não considero, incidental: os limites com os cristãos não eram os mesmos que com os 

mouros. Voltaremos mais tarde a esta questão.

Encontramos, então, em meados do século XIII uma visão pré-moderna associada a 

uma função moderna: a ideia “de entrada e saída” do reino é sem dúvida moderna, na 

medida em que implica uma verdadeira concepção unitária e homogénea da comuni-

dade política que habita o território. Contudo, falta uma concepção moderna da fronteira, 

já que, quando se fala de “fronteira” ou de “extremo” nessa época, se alude mais “a forta-

lezas e populações que constituíam a vanguarda para o reino vizinho, mas não a uma faixa 

e menos a uma linha separadora” (Martín Martín 1996-2003, 279); isto é, tentava-se definir 

o controle sobre determinados pontos estratégicos, mas não se desenvolvia um controle 

sobre um espaço ou linha contínua.

À medida que se completa a conquista, vai-se desenvolvendo uma preocupação pelo 

controle do território num sentido mais extenso. Na segunda metade do século XIII trata-

-se já de assinalar o limite do reino, e não só as fortalezas que possui o rei, porque, além de 

controlar a entrada e saída, há que dirimir quais as terras dos súbditos e protegê-las. Assim 

há que interpretar o Tratado de Alcanises e anteriores, como o de Badajoz (1267). Mas o 

de Alcanises, na opinião dos especialistas (Martín Martín 1996-2003), corresponde mais 

a um tratado de paz que de fronteira, marcando os objectivos políticos dos dois reinos. 

No entanto, é duvidoso considerá-la uma fronteira moderna, precisamente porque lhe 

faltam elementos característicos das mesmas, a saber: uma concepção linear do limite e a 

unidade de legislação dentro desse limite.

Alguns autores defendem que a primeira fronteira moderna com essas característi-

cas é a instituída pelo Tratado dos Pirenéus (ou Paz dos Pirenéus), assinado pelas coroas 

espanhola e francesa em 1659 para pôr fim a um conflito iniciado durante a Guerra dos 

Trinta Anos. Através deste tratado, estabeleciam-se diversos intercâmbios de territórios e 

fixava-se a fronteira entre ambos os países com o traçado actual nos Pirenéus. As conces-

sões territoriais dos espanhóis foram bastante mais importantes e marcavam claramente 
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a nova hegemonia francesa. Mas o mais importante é que o tratado se fazia depois da Paz 

de Vestefália, de 1648, e no seu rastro. Constituiria, então, o Tratado dos Pirenéus o início 

de Espanha e França como Estados modernos, e assim se estabelecia a fronteira linear 

típica da modernidade. Assim, no seu artigo 42, o tratado diz:

Por lo que mira a los países y plazas que las armas de Francia han ocupado en esta guerra 

por la parte de España, por cuanto se convino de la negociación comenzada en Madrid el 

año 1656, en que se funda el presente tratado, que los Montes Pirineos, que habían dividido 

antiguamente las Galias de las Españas, harían también en adelante la división de estos dos 

mismos Reinos. 

Como diz Serra: “É evidente, a partir do Tratado, que a ampla diversidade institucional 

do território de cada monarquia foi tida em conta: por outras palavras, nem o território 

chamado Espanha, nem o território chamado França correspondem a qualquer unidade 

política fora da monarquia em si. Não só eles tinham de desenhar os limites, mas os terri-

tórios de ambas as coroas teriam ainda de ser integrados” (Serra 2008, 86).

Existem outras perspectivas sobre a primeira fronteira moderna, que propõem que 

esta foi criada por bula do Papa Alexandre VI em 1493, estabelecendo uma linha Norte-

-Sul a correr cem milhas a oeste dos Açores e de Cabo Verde, a oeste dos quais todas 

as terras descobertas foram entregues à coroa de Castela, e a leste à Coroa portuguesa. 

Pouco depois, a 7 de Junho de 1494, o Tratado de Tordesilhas corrigiu a rota da linha, 

estabelecendo-a mais a oeste, permitindo, assim, a Portugal participar da posse do novo 

continente. Carl Schmitt (1952, 80) marca a rota desta linha como “o início da luta para a 

nova ordem fundamental terrestre, pelo novo ‘Nomos’ da Terra”. A linha de Tordesilhas é 

a primeira linha global, que surgiu a partir de uma nova maneira de pensar sobre a terra 

– “o pensamento em linhas globais”, no dizer de Schmitt (1979, 76). O primeiro ponto do 

Tratado estabelece:

 
Que por cuanto entre los dichos señores sus constituyentes hay cierta diferencia sobre lo 

que a cada una de las dichas partes pertenece de lo que hasta hoy día de la fecha de esta 

capitulación está por descubrir en el mar océano, por tanto, que ellos, por bien de paz y con-

cordia y por conservación del debido e amor que el dicho señor rey de Portugal tiene con 

los dichos señores rey y reina de Castilla, de Aragón, etc.: a sus altezas place, y los dichos sus 

procuradores, en su nombre y por virtud de los dichos sus poderes, otorgaron y consintieron:

Que se haga y asigne por el dicho mar océano una raya o línea derecha de polo a polo, del 

polo Ártico al polo Antártico, que es de norte a sur, la cual raya o línea e señal se haya de dar 
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e dé derecha, como dicho es, a trescientas setenta leguas de las islas de Cabo Verde para la 

parte de poniente, por grados o por otra manera, como mejor y más presto se pueda dar, de 

manera que no será más.

 

No entanto, o mais interessante do caso, como Schmitt (1952, 82) relata, é que “os povos 

cristãos conquistadores fizeram frente comum contra os nativos das terras recém-desco-

bertas”, e a divisão entre amigos e inimigos de Tordesilhas seguem outros aspectos: católi-

cos contra protestantes, até à separação crucial no século XVII entre católicos e calvinistas 

ou, segundo a precisão de Schmitt, entre jesuítas e calvinistas. E, nesse sentido, as “linhas 

de amizade” (amity lines) entre potências europeias, como foi mencionado anteriormente, 

permitem visualizar melhor a profunda divisão entre o sistema de Estados europeus e do 

resto do mundo, entre os colonizadores e os colonizados. As linhas de amizade usualmente 

estendiam-se ao longo dos trópicos, equador ou algum paralelo na região, ou em combi-

nações com limites ocidentais. Mas o mais importante foi que estabeleceram uma região 

“mais aquém” da linha, de carácter europeu, que era governada pelo direito público, sendo 

a guerra limitada por certas normas, enquanto a legislação europeia “além” da linha de 

amizade não se aplicava e a luta era galopante. Assim, príncipes europeus poderiam estar 

ao mesmo tempo tanto em paz, na Europa, como em guerra do outro lado da linha.

A verdade é que o desenrolar de um “direito internacional cristão-europeu” faz a dife-

rença entre as relações dos reinos cristãos uns com os outros e as deles com o resto do 

mundo: “Os povos europeus […] tratavam os povos e países não-europeus e não-cristãos 

que descobriram como propriedade vaga pertencente ao primeiro ocupante europeu” 

(Schmitt 1952, 75). Enquanto as fronteiras estão a começar a ser acordadas entre os Estados 

europeus deste lado da linha, a luta mais selvagem, sem trégua, produz-se do outro lado.

As duas alternativas de “primeira fronteira moderna” têm pouco mais de cem anos de 

diferença, mas o importante não é tanto a diferença de tempo como o que separava as 

fronteiras enquanto linhas divisórias. E não é um discurso trivial. Não era indistinto que 

o modelo fosse uma divisão do mundo para conquistar, uma divisão entre civilização e 

barbárie, ou seja, um antecedente da divisão colonial da ocupação, ou que fosse uma divi-

são entre duas comunidades políticas estabelecidas dentro do sistema de direito público 

europeu, porque isto seria uma divisão subsequente7 para a construção dos Estados, 

regida pelo direito público europeu. Mas a dicotomia não é igual se pensarmos em duas 

formas de “horogénesis”8 de cada lado das linhas globais.

7 Este vocabulário de antecedente e subsequente em referência às fronteiras deve-se aos estudiosos polí-
ticos das “velhas” fronteiras. Em particular, esta distinção é devida a Hartshorne (1936).

8 Por usar a expressão que deriva do grego horoi = limite. Ver Foucher (1991).
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Em suma, tal é necessário para interpretar os processos que ocorrem na Península 

Ibérica entre os séculos XIII e XVII em relação à ideia de Europa e dos seus limites. Neste 

sentido, “a Europa foi [vista como] a terra da fé cristã, mas também da superioridade e 

arrogância colonial. A sua fronteira sul era definida contra o Islão, mesmo que isso impli-

casse distorções geográficas, como era a Península Ibérica até 1492, quando os ‘mouros’ 

foram finalmente derrotados. No século XVI, a Europa governou o Egipto, toda a África 

mediterrânea e o Médio Oriente, basicamente dividindo o mundo cristão contra um 

mundo árabe” (Leontidou 2004, 602).

Segundo momento. A delimitação precisa e a demarcação das 
fronteiras: os Tratados de Limites de Bayonne e Lisboa  
vs. o Tratado de Paz de Wad-Ras

Na Europa, é neste período de mudança entre os séculos XVI e XVII, apenas aludido, 

que encontramos a ligação lógica entre Estado moderno e território. Estado moderno 

e território tornaram-se quase sinónimos. Pelo menos, não é possível pensar um sem o 

outro. De facto, o território tem desempenhado um papel central na interpretação jurí-

dica e política tradicional de soberania. Este conceito, a “soberania”, não existia antes 

do século XVI e atinge a sua primazia após a Paz de Vestefália9. A assinatura do tratado 

de 1648 significou o fim da estrutura política hierárquica herdada da Idade Média, que 

tinha o Papa e o Imperador no topo da pirâmide, e o surgimento de soberanias territoriais 

múltiplas. Na verdade, o deslocamento da lealdade de um Império cristão universal para 

pátrias territoriais diferenciadas está relacionado com este processo e explica a disposição 

de morrer pelo rei, em primeiro lugar, e, mais tarde, por o que ele encarna, corporiza, a 

pátria (pro patria mori) (Cairo 2004). Assim, o território tornou-se um elemento essencial 

para o Estado e, consequentemente, a propriedade mais apreciada que se deve obter 

ou defender. Isto legitima o Estado a usar a força para a guerra. Mas “a guerra começa a 

existir apenas nas fronteiras, nos limites exteriores destes grandes Estados unidos” (Elden 

2002, 131), e as fronteiras estão na área colonial. A competição pelos territórios coloniais 

para engrandecer o poder dos Estados metropolitanos atingiu um pico no final do século 

XIX: África, Ásia, Oceânia e até mesmo os restos do império espanhol da América foram 

um alvo para os Estados europeus e americanos, e a guerra foi o instrumento para fazer 

tal acontecer.

9 O uso da palavra território no sentido de um espaço limitado ou sujeito a jurisdição é paralelo ao cres-
cimento do conceito de soberania no século XVI. E a partir do século XIX falar de soberania é falar de 
soberania sobre um território. Ver o livro clássico de Gottmann (1973) ou o mais recente de Elden (2013).
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Em particular, gostaria agora de abordar a delimitação e demarcação das fronteiras, que 

permitirá consolidar estruturas unidas dos Estados, sendo, na Europa em geral, um pro-

cesso que vai ser feito no século XIX. No nosso estudo de caso vamos analisar os tratados 

definidores de limites do Reino de Espanha, realizados praticamente de forma simultânea 

num curto espaço de tempo, embora isso tenha envolvido a negociação de três pode-

res muito diferentes entre si: por um lado, o Tratado de Paz e Amizade entre Espanha e 

Marrocos, mais conhecido como Tratado de Wad-Ras, assinado em Tetuão a 26 de Abril de 

1860; por outro, a série de tratados de limites concluídos entre Espanha e França, sucessi-

vamente assinados em Bayonne a 2 de Dezembro de 1856, 14 de Abril de 1862, 26 de Maio 

1866 e 11 de Julho de 1868, além do Tratado de limites territoriais na linha de fronteira 

que se estende desde a foz do rio Minho até à confluência do Caia com o Guadiana, entre 

Espanha e Portugal, assinado a 29 de Setembro de 1864, em Lisboa.

Os tratados de Bayonne, que estabelecem o curso preciso em vários trechos da fron-

teira entre Espanha e França, correspondem a um desejo explícito de resolver problemas 

locais nas zonas fronteiriças de ambos os países:

 
Deseando S. M. la Reina de España y S. M. el Emperador de los franceses consolidar la paz 

y mantener la concordia entre los habitantes de ambos Estados […] y prevenir para siempre 

la renovación de los desagradables conflictos que […] se han suscitado en épocas diferentes 

[…] por causa de la incertidumbre que existía respecto a la propiedad de ciertos territorios 

y al disfrute de ciertos aprovechamientos, que los fronterizos de ambos países revindicaban 

como de su exclusiva pertenencia; y juzgando que para alcanzar fin tan ventajoso era necesa-

rio determinar a un mismo tiempo, con toda claridad y precisión, los derechos de los pueblos 

rayanos y los límites de ambas Soberanías, consignando unos y otros en un tratado especial. 

(Preâmbulo do Tratado de Bayonne, 1856)

 

A necessidade de concordar com precisão os limites e, principalmente, de os demarcar 

no chão aparece como uma vontade de manter a paz local. Não são postos em questão os 

Pirenéus como a fronteira entre os dois Estados – que, como já foi descrito, não poderia 

ser interpretado como o mais adequado para bascos e catalães –, mas ambos os Estados 

“respondem”, pelo menos formalmente, às exigências dos seus cidadãos na fronteira.

O tratado de limites de 1864 entre Portugal e Espanha não é simplesmente um acordo 

para estabelecer uma fronteira – que já foi acordada há muito tempo –, mas pretende 

pôr fim a uma situação na fronteira considerada inaceitável pelos respectivos governos. 

Desde o seu preâmbulo é claro:
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Sua Magestade A Rainha das Hespanhas e Sua Magestade El Rei de Portugal e dos Algarves, 

tomando em consideração o estado de desassocego em que se encontram muitos povos 

situados nos confins de ambos os Reinos por não existir uma demarcaçäo bem defïnida do 

territorio, nem Tratado algum internacional que a designe; e desejando pôr termo de uma 

vez para sempre, aos desagradaveis conflictos que por tal motivo se suscitam en varios pon-

tos de raia, establecer e consolidar a paz e harmonia entre os povos limitrophes, e finalmente, 

reconhecendo a necessidade de fazer dessapparecer a situaçâo anomala em que, à sombra 

de antigas tradições feudaes tem permanecido até hoje alguns povos immediatos à linha 

divisoria de ambos os Estados com reconhecido e commun prejuizo destes, convieram en 

celebrar um Tratado especial que determine clara e positivamente, tanto os direitos respec-

tivos dos povos confinantes, como os limites territoriaes de ambas as Soberanias na linha de 

fronteira que se estende desde a foz do rio Minho até à confluencia do Caya com o Guadiana. 

(Preâmbulo do Tratado de Lisboa, 1864)

Em suma, são duas ordens de razões as que se esgrimem: umas, relacionadas com a 

alteração da paz quotidiana na fronteira, e outras, relacionadas com a incongruência tem-

porária de determinadas situações. E, se efectivamente nos arquivos referentes ao tratado 

se guardam cartas de queixa de vizinhos a respeito das actividades (acções invasivas, rou-

bos, tumultos…) que “alteram a paz” na fronteira, também é verdadeiro que para os dois 

Estados é claro o objectivo de definir com precisão o que poderíamos denominar zonas 

opacas da fronteira, mais pelo afiançamento da sua soberania do que para superar os 

prejuízos que determinadas situações criassem aos povos que, citando o tratado, vivem 

“à sombra de antigas tradições feudais”.

Num relatório realizado por um dos membros portugueses da Comissão Mista de 

Limites entre Portugal e Espanha, A. J. B. de Vasconcellos e Sá, tenente-coronel do corpo de 

engenheiros militares, assinalam-se no princípio explicitamente duas razões que tornam 

necessária a demarcação precisa da fronteira: “1.º O augmento de população das povoa-

çoes fronteiriças; 2.º Os abuzos dos Empregados das Alfandegas, ou as despoziçoens de 

parte de seus Regulamentos”. Tratar-se-ia de consequências inevitáveis do progresso e da 

mudança, que efectivamente afectavam boa parte da fronteira. Mas, continuando a ler, 

mais adiante encontramos outros motivos para a demarcação quando se fala do Couto 

Misto. Escreve Vasconcellos e Sá:

Parece que desde bastante tempo é conhecida a conveniencia de dividir, o tal Couto pre-

veligiado, que repugna a civilização actual, e a sua existencia hoje só pode interesar a contra-

bandistas e malfeitores, acontados nas suas povoaçoens, que não pagão para os dois Estados 
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que as rodeião, tributos correspondentes, pecuniarios e de sangue. (Citado em Barreiros 

1961-1965, 104)

Semelhantes argumentos quanto à falta de identificação com os Estados-nação espa-

nhol e português são feitos em relação aos povos promíscuos, entre os quais o nosso 

informante situa a aldeia de Rio de Onor. Escreve:

Estes Aldeioens são mui pouco cevelizados, e viven de um modo excepcional, deixando (os 

portuguezes) de satisfacer a alguns deveres para com a sua nação, como por exemplo, não 

concorrer para o serviço militar: em 1860 não tinha um unico individuo, servindo no Exercito. 

(Citado em Barreiros 1961-1965, 122)

Contrabandistas, malfeitores, selvagens, renegados… até “maltratadores de parrocos” 

habitam nestas zonas opacas, alterando a paz. Em boa medida, o Tratado é assinado tem 

o objectivo de os submeter e de assegurar a correcta ordem das nações.

Isto é algo novo, que surge na segunda metade do século XIX? Só ocorre nas fronteiras?

A resposta à primeira destas perguntas é: não, não é algo novo. O Tratado de 1864 não 

é o princípio de um processo, mas o fim do mesmo. Mais de um século antes, um enge-

nheiro militar espanhol, Antonio Gaver, elabora um relatório sobre a Contenda de Moura 

e Aroche10. Em 1542, esta contenda foi objecto de um acordo concelhio entre Moura e 

Aroche, com intervenção, como usufrutuária, também parcial, de Encinasola. Tal acordo 

nunca solucionou de todo o problema das relações fronteiriças, e os dois Estados realiza-

ram a partição que se traçou seguindo a linha do caminho de Aroche a Barrancos. Assim, 

Portugal, além de conservar a zona de cultivo de Moura, adquiriu um bom bocado da de 

Aroche. A delimitação deste âmbito tornou-se efectiva a 18 de Julho de 1894.

Em resumo, desde muito antes da assinatura do tratado, existe já uma preocupação em 

garantir o cumprimento das leis dos Estados, isto é, de afiançar a sua soberania e garan-

tir a paz. É o “pacto territorial”, a que alude Michel Foucault (1977, 3): “O Estado podia 

dizer: ‘Vou dar-vos um território’ ou: ‘Garanto-vos que podereis viver em paz nas vossas 

fronteiras’. Tratava-se do pacto territorial, e a garantia das fronteiras era a grande função 

do Estado”. O discurso da paz é constitutivo deste pacto, e nos casos espanhol e portu-

guês culmina no tratado de 1864. Posteriormente, irá sendo deslocado pelo discurso da 

segurança.

10 Segundo Cordero Torres (1960), as “contendas fronteiriças” ou “regiertas” foram terrenos de pasto 
comum localizados na linha que divide Espanha e Portugal (citado em Hevilla 2001).
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Mas a demarcação pacífica das fronteiras Espanhola-Portuguesa e Espanhola-Francesa 

realizada por civilizados diplomatas, com a ajuda de técnicos militares, contrasta com 

a violência sem precedentes, usada no mesmo período, para garantir – e expandir um 

pouco – as fronteiras nas praças de Ceuta e Melilla. Alegando ataques contra as forças 

espanholas no Norte de África, especialmente em Ceuta, o governo de Madrid apres-

tou uma força militar para acabar com esta situação. A força expedicionária, composta 

por trinta e seis mil homens com inúmeros voluntários carlistas (ultraconservadores que 

tinham desenvolvido uma guerra civil contra os liberais), deixou Algeciras sob o comando 

do general O’Donnell. Os objectivos eram a tomada de Tetuão e a ocupação do porto de 

Tânger, e as hostilidades tiveram lugar entre Novembro de 1859 e Março de 1860, quando 

se deu a derrota decisiva das forças marroquinas.

A “Guerra de África” foi aplaudida por unanimidade por praticamente todos os partidos 

políticos11, e as pessoas celebraram a saída das tropas12. Mesmo os sectores intelectuais 

que poderiam ser um pouco críticos regozijaram-se13. A guerra foi concebida como uma 

continuação de “epopeias” civilizadoras anteriores, como é afirmado no jornal oficial da 

época:

 
La Providencia resucita de tiempo en tiempo, según sus fines y sabios consejos, hombres 

que enaltezcan los pueblos, esclarezcan las naciones ó ilustren los reinados: ella hizo célebre 

el de la Primera Isabel por llevar el cristianismo y la civilización á un nuevo mundo; ella hará 

11 Isso é o que diz o Marquês de Molins num discurso no Senado: “Os absolutistas dizem […] que a sua 
política é da parte de fora do Estreito; os moderados, em cujo número me incluo, e entre os quais 
incluo também a maioria dos ministros […], repetem as palavras do Sr. Martinez de la Rosa: ‘Vamos 
virar as costas para as nossas misérias e enfrentar os nossos inimigos’, e os progressistas, cheios de uma 
viva ânsia de glória, saúdam o novo amanhecer subindo diante de seus olhos, enquanto outro partido 
nascente diz que a Espanha tem no outro lado do Mediterrâneo uma missão providencial, uma missão 
civilizadora. Tudo isto é, senhores, esse conjunto, essa magnífica harmonia de sentimentos e opiniões 
que nos electrifica” (Gaceta de Madrid, 312, 8 de Novembro de 1859).

12 Apenas como exemplo, veja-se esta descrição da imprensa no momento do envio de tropas em 
Barcelona: “A multidão aglomerava-se à sua passagem e cumprimentou-os com o maior interesse. Eles 
embarcaram no sítio chamado o Embarcadoiro Real. Enquanto as tropas atravessavam de barco a curta 
distância entre o vapor e o andem, a charanga colocada no alcácer de popa tocou algumas peças fes-
tivas, dando mais combustível para a animação geral apresentando a cena” (Diario de Barcelona, reuni-
das em Diário Madrid, 312, 8 de Novembro de 1859).

13 Também como exemplo, “Causou grande entusiasmo em todas as populações da Galiza a declaração 
de guerra contra Marrocos. O corpo de estudantes desta cidade acolheu a notícia com grande alegria, 
e não admira, uma vez que a Universidade compostelana, que tantas glórias literárias legou ao seu 
país, não foi inferior à glória militar” (El Miño, colectadas em Gaceta de Madrid, 312, 8 de Novembro de 
1859).
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célebre el de la Segunda que, al lanzar sus armas contra África para vengar el honor nacional, 

abre la senda de la civilización y del cristianismo en ese desventurado país.14

 

Em pouco mais de um mês desde o fim da guerra, a 26 de Abril de 1860, foi assinado 

o Tratado de Wad-Ras em Tetuão, pelo que Espanha ampliou o território de Ceuta e con-

solidou a extensão do de Melilla (obtido no acordo anterior, assinado em Tetuão a 24 de 

Agosto de 1859), recebendo em perpetuidade o pequeno território de Santa Cruz de la Mar 

Pequeña para estabelecer uma pescaria (que mais tarde seria a colónia de Ifni). Marrocos 

foi obrigado a permitir a presença limitada de missionários cristãos, com o que os diplo-

matas espanhóis se estabeleceram no lugar que escolheram, e a pagar uma indemnização 

de guerra (Tetuão ficava sob ocupação espanhola até ao fim do pagamento).

Este tratado é claramente um tratado “desigual”, cópia de outros impostos sobre potên-

cias não-europeias, como o Tratado de Nanquim, assinado entre o Reino Unido e a China, 

após a derrota desta última na primeira Guerra do Ópio. Trata-se do primeiro desta série de 

tratados estabelecidos durante o século XIX entre a China e o Japão e países europeus, que 

se caracterizam pela sua assimetria. No Tratado de Nanquim o governo chinês foi forçado 

pelo britânico a pagar uma grande soma de dinheiro em compensação do ópio apreen-

dido, das dívidas a comerciantes britânicos e das reparações de guerra; os britânicos per-

maneceram no território chinês até serem pagas as indemnizações; a China concordou em 

ceder a ilha de Hong Kong em perpetuidade para fornecer um porto ao comércio marítimo 

britânico, e os britânicos também puderam estabelecer os seus cônsules onde melhor lhes 

convinha. Os paralelos são muito óbvios, mas até mesmo a elite política espanhola assistiu 

à Guerra de África no espelho da Guerra do Ópio: “Yo creo que nadie se inmiscuirá en nues-

tra demanda – dizia o Marquês de Molins –, y que para vengar nuestros ultrajes podremos 

hacer en Berbería, por lo menos, otro tanto de lo que hicieron los ingleses en China por su 

opio no comprado” (Gaceta de Madrid 8 de Novembro de 1859, 312).

O Tratado de Wad-Ras entre Marrocos e Espanha, tal como os de Nanquim e os que 

lhe sucederam na China, fundamentalmente forçava uma parte para benefício da outra. 

Assim, podemos ver a partir do artigo 2:

 
Para hacer que desaparezcan las causas que motivaron la guerra, hoy felizmente termi-

nada, S. M. el Rey de Marruecos, llevado de su sincero deseo de consolidar la paz, conviene 

en ampliar el territorio jurisdiccional de la plaza española de Ceuta hasta los parajes más 

14 O texto está incluído na Carta Pastoral do Vigário-Geral do Exército e da Marinha, D. Thomas Igrejas e 
Barcones, datada de 2 de Novembro de 1859, e é recolhido na Gaceta de Madrid, 317, 13 de Novembro 
de 1859.
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convenientes para la completa seguridad y resguardo de su guarnición. (Gaceta de Madrid 5 

de Junho de 1860, 157)

 

Similares desequilíbrios foram impostos sobre os restantes artigos do Tratado e os limi-

tes da Convenção que estenderam os “termos jurisdicionais de Melilla, e concordando 

em tomar as medidas necessárias para a segurança das guarnições espanholas na costa 

da África” (Gaceta de Madrid 5 de Junho de 1860, 157), que tinha assinado no ano anterior, 

mas cuja ratificação foi uma das condições do acordo de paz. É que o direito internacio-

nal que se aplicava aos Estados europeus civilizados não tinha sentido na esfera colonial. 

E, embora a força tenha sido empregue nas relações entre os Estados civilizados, foi feito 

de forma diferente em comparação com o Outro bárbaro, incivilizado, a que foi aplicada 

sem restrições precisamente pelo seu carácter.

Todos estes tratados tinham o objectivo de acabar com uma situação que era consi-

derada insuportável, mas eram radicalmente diferentes nos métodos: se os da raia espa-

nhola-portuguesa ou os da fronteira dos Pirenéus tinham realizado um estudo detalhado 

do contexto para entender as “razões dos dois Estados” e depois de cuidadosas negocia-

ções diplomáticas tinham celebrado acordos supostamente equilibrados entre os dois, 

em Tetuão uma parte impôs-se a outra de acordo com concessões de “segurança” que 

considerava necessárias para a fronteira ficar “a resguardo”.

O facto é que este processo de supressão de áreas opacas só ocorreu nas fronteiras. 

O  processo de “normalização” nacional, em que “cada nacionalidade vive tanto como 

um singular irredutível em nome de mais ou menos características originais, e como uma 

expressão dos valores humanos universais” (Balibar 2001, 63), abraça toda a população 

da nação: os camponeses de Castela ou do Alentejo são transformados em espanhóis 

e portugueses, respectivamente; os segmentos empobrecidos da população que vive 

mendigando devem ser removidos e transformados em trabalhadores (espanhóis ou 

portugueses, é claro); tudo o que seja “anormal” deve ser normalizado. E nestes traba-

lhos a fronteira tem, de acordo com Balibar, um papel hegemónico e é “ao mesmo tempo 

‘externa’ e ‘interna’, o que faz com que cada indivíduo ‘sem fronteiras’ se torne um sujeito 

perdido, alienado ou ‘estrangeiro a si mesmo’, [mas] tem, no entanto, condições muito 

frágeis” (Balibar 2001, 63).

O “pacto territorial” obrigava assim à segurança nas fronteiras, não apenas para alcan-

çar a “paz” aí, mas também para “normalizar” a “paz” em todo o país. É difícil discernir em 

que medida foi alcançado, mas é claro que a soberania associada ao pacto se tornou cada 

vez mais uma ficção. E as fronteiras foram transformadas, foram diluídas e reafirmaram-se, 

ao mesmo tempo, nos mesmos lugares e em outros mais distantes.
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Terceiro Momento. Refronteirização de Espanha (e da Europa):  
o acordo de Schengen abre e fecha fronteiras simultaneamente

A convergência democrática dos dois países ibéricos a partir do último quarto do século 

XX mostrou que a fronteira hispano-portuguesa pode ser permeável, pode ser superada 

e inclusive pode constituir-se como factor estimulante de um novo tipo de cooperação, 

a cooperação transfronteiriça, que veio enraizar-se num novo contexto de inserção do 

palco ibérico na Europa comunitária. Noutros termos, a fronteira luso-espanhola deixou 

de ser um muro de separação entre Estados e entre imaginários colectivos de identidade 

exclusivista, para constituir uma zona fronteiriça dinâmica e cooperativa que transforma 

o mesmo facto fronteiriço em motor de desenvolvimento das sociedades que habitam 

tais áreas. Desde a integração de Espanha e Portugal na União Europeia, intensificou-se 

consideravelmente certo tipo de contactos e de relações transfronteiriças, especialmente 

de carácter económico e comercial, ainda que se mantenham as distâncias noutros tipos 

de relações nos âmbitos simbólico e cultural. Este distanciamento funciona como um 

entrave e impede que se atinja um maior nível de interacções consideradas proveitosas 

que permitam um maior desenvolvimento económico e de bem-estar para estas comar-

cas centrais fronteiriças.

Mas o facto é que, contra as narrativas do passado, encontramos uma outra mais actual 

em relação à cooperação transfronteiriça. Este é um discurso renovado sobre as frontei-

ras, que na Europa está ligado ao processo de integração: a cooperação transfronteiriça 

é uma invenção genuinamente europeia que hoje se tornou imparável. Desde a década 

de 1970 tinha havido tentativas de estabelecer parcerias entre regiões fronteiriças de 

alguns Estados. Em 1976, foi criada uma instituição transfronteiriça, a euro-região Mosel-

Rhine. Ao abrigo do Conselho da Europa, em Madrid, em 1980, a Convenção-Quadro 

Europeia de 21 de Maio de 1980 sobre a Cooperação Transfronteiriça entre Comunidades 

ou Autoridades Territoriais (CMECT) estabeleceu pela primeira vez o quadro jurídico da 

cooperação transfronteiriça e a definição da mesma partilhada pelos países-membros. No 

artigo 2 define-se a cooperação transfronteiriça como “toda acción concertada tendente 

a reforzar y a desarrollar las relaciones de vecindad entre comunidades o autoridades ter-

ritoriales pertenecientes a dos o varias partes contratantes, así como la conclusión de los 

acuerdos y de los arreglos convenientes a tal fin”.

Desde então, criaram-se numerosas euro-regiões de fronteira. Por exemplo, em 

1991 a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) e 

a Junta da Galiza  constituíram a Comunidade de Trabalho Galiza/Norte de Portugal, 

destinada a potenciar os recursos comuns dos territórios. Como resultado do trabalho 
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conjunto desenvolvido nas últimas décadas, as duas instituições fundaram, em 2008, o 

Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal. Esta nova rea-

lidade territorial gera uma nova identidade e postula um novo discurso legitimatório:

A geografia torna-nos periféricos tanto no contexto europeu, como no contexto peninsu-

lar, mas a actuação da nossa população tem a determinação capaz de promover uma cen-

tralidade fundada na criação conjunta de oportunidades e estratégias de desenvolvimento, 

que corporizam sonhos, viabilizam projectos e revalorizam a cultura, o património, a solida-

riedade e a tolerância comuns. Pretendemos que a modernidade entre de forma decisiva 

e irreversível na nossa sociedade, mas sem esquecer a aposta na conservação dos nossos 

valores e tradições.15

Encontramos novos temas no discurso: a fronteira luso-espanhola já não está na perife-

ria, ocupando antes uma nova centralidade que tem de lhe permitir progredir, desenvol-

ver-se. O objectivo da modernidade é marcado, juntamente com o das tradições, talvez 

para fomentar o turismo rural ou ecológico, autêntica nova panaceia para o crescimento 

económico destas áreas antes marginais. A verdade é que as vias de comunicação que atra-

vessam a raia se multiplicam, e as visitas e intercâmbios de um lado para o outro também.

O Acordo de Schengen foi mais um passo neste processo de desfronteirização. Ele for-

neceu a arquitectura jurídica para a “demolição” das fronteiras internas da UE. O tratado 

foi assinado no Luxemburgo em 1985, entre os países do Benelux, França e Alemanha, e 

quando se iniciou, em 1995, incluiu também Itália, Espanha, Áustria, Portugal e Grécia. 

Mais tarde, a maioria dos países da UE juntou-se, excepto Bulgária, Chipre, Irlanda, 

Roménia e Reino Unido.

No entanto, o desaparecimento das fronteiras internas paradoxalmente significava 

fronteiras externas da UE mais rígidas. As mudanças que ocorrem no Sul de Espanha, em 

torno de Ceuta e Melilla, são de outro tipo. Se as fronteiras desses territórios no início 

de 1990 foram suficientemente porosas para permitir o desenvolvimento do “comércio 

atípico” (nome local do contrabando) – dezenas de rotas iam de Espanha para Marrocos 

e não havia muita preocupação com o controle do tráfico de pessoas e mercadorias –, os 

acordos de Schengen começam a apertar a vigilância nas fronteiras e rapidamente come-

çaram a ser construídas cercas à volta das cidades. A de Melilla foi concluída em 1998: é 

uma cerca dupla de onze quilómetros e três metros de altura, com uma estrada a meio, 

permanentemente iluminada, com câmaras de vídeo e sensores de movimento e ruído. 

15 Em http://www.galicia-nortept.org/cast/index.asp (consultado a 22/06/2004).
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Em 2001, foi concluído em Ceuta um sistema semelhante. O objectivo explícito era conter 

a imigração ilegal, mas nunca foi alcançado, mesmo com a morte de muitos potenciais 

migrantes16.

A impermeabilização das fronteiras do Sul é parte de um complexo de medidas, 

incluindo o Sistema Integrado de Vigilância Externa (SIVE), a criação em 2004 da nova 

Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (FRONTEX) e vários acordos com os 

países de origem ou de trânsito para a redução da emigração “lá fora”. É, como vemos, 

um reforço da fronteira linear, mas, na verdade, trata-se de uma deslocalização da “fron-

teira, que agora está bem além dos limites reconhecidos internacionalmente dos Estados 

do centro do sistema-mundo” (Casas, Cobarrubias e Pickles 2011). O SIVE é um sistema 

de radar, câmaras de vigilância e sensores de infravermelhos que pode detectar barcos 

a vários quilómetros de distância da costa e, de acordo com a Guarda Civil, responsável 

pela sua implementação, tem como “objetivo […] mejorar la vigilancia de la frontera sur 

de nuestro país. Este sistema operativo permite dar respuesta a dos de los principales 

retos a los que nos enfrentamos en la actualidad: la lucha contra el narcotráfico y contra la 

inmigración irregular”17. Portanto, o SIVE e o FRONTEX, entre outras agências, concretizam 

o discurso da segurança das fronteiras, num novo mundo em que as migrações e os movi-

mentos de refugiados são considerados um perigo para as sociedades receptoras, como 

se plasma na Doctrina de Seguridad Nacional de Espanha de 2013, em que se adverte que, 

como resultado da crise, pode dar-se:

16 É interessante reproduzir um extracto de um relatório relativamente recente na acção de solidariedade 
transnacional após os trágicos acontecimentos ocorridos em 2005: “Cerca de 300 pessoas saltaram 
o muro de Ceuta na noite de 29 de Setembro de 2005. Seis mortes oficialmente reconhecidas, 200 
deportações ilegais naquela noite e um bebé de três meses que morreu quando a sua mãe caiu numa 
tentativa de passar a cerca no lado marroquino. Mammugu (23 anos, Gâmbia) e Mohamed (18 anos, 
Guiné-Conacri) atravessaram naquela manhã. Tivemos a oportunidade de falar com eles, em reunião 
realizada pela Caravana Europeia com os africanos na fronteira sul: ‘No início, atirávamos com gás e 
eu pensei que era o que eles estavam a fazer naquela noite, até que eu vi o sangue. Eu só passei e eles 
atiraram os outros por trás. Eu poderia ter perdido a minha vida, mas tive sorte. O meu melhor amigo, 
meu irmão, foi baleado pela polícia espanhola e morreu’, diz Mammugu. Ele esperou um ano e dois 
meses em florestas marroquinas para saltar a cerca, foi a sua oitava tentativa. Antes, ele andou 1700 
quilómetros até Marrocos. Levou Mammugu para o hospital para curar as feridas e mais tarde veio para 
o centro de estadia temporária de imigrantes, onde o encontrámos. Mohamed disse que queria ir para 
Espanha desde criança: ‘Aí há respeito pelos direitos humanos.’ E apela directamente ao Governo espa-
nhol: ‘Estamos exaustos, Governo espanhol, por favor ajude-nos. Em África não temos oportunidade 
de ter uma vida boa. Eu quero trabalhar na península, ter roupas, casar e ter filhos. Somos jovens com a 
vida pela frente. Eu fugi do meu país olhando para os meus direitos, a minha vida” (extractos de Macías 
Marín 2005). A resposta do governo espanhol foi aumentar a altura da cerca para seis metros.

17 Em http://www.guardiacivil.org/prensa/actividades/sive03/intro.jsp (consultado a 13/04/2009).
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[…] un incremento de los procesos de inadaptabilidad y de falta de identificación con la 

sociedad española derivados del debilitamiento de la cohesión social. […]

La radicalización extremista, resulta especialmente importante, porque la vulnerabilidad 

económica, la exclusión y el sometimiento de ciertos sectores de inmigrantes a credos radi-

cales e intolerantes, fundados o no en motivos religiosos, pueden ser instrumentalizados por 

organizaciones extremistas y violentas o terroristas para la consecución de sus propios obje-

tivos. (Presidencia del Gobierno 2013, 32)

Conclusões

Em síntese, em torno de Ceuta e Melilla, a fronteira volta a ser um facto colonial, volta 

a marcar as linhas de diferença entre amigos e inimigos. O direito comunitário europeu 

estabelece a supressão de fronteiras entre os países europeus (ou pelo menos os parcei-

ros da UE), mas afirma a fronteira face ao exterior, marca o estrangeiro indesejado como 

delinquente e propõe directrizes de regresso. A comunidade de povos cristãos da Europa 

continua contraposta ao resto do mundo, como Schmitt defendia que acontecia nos sécu-

los XVIII e XIX.

A conquista do mundo colonial tornou-se inteligível primeiro em nome da “cristianiza-

ção”, alguns séculos mais tarde em nome da “civilização”, posteriormente do “desenvol-

vimento” e agora da “democratização”. Os povos conquistados não tinham a qualidade 

fundamental de pertencer à “família” das nações, a comunidade jurídica internacional: 

“Não era sujeito, mas mero objecto do direito internacional; ou seja, pertenciam a uma 

colónia ou possessões coloniais, protectorado de um dos povos civilizados” (Schmitt 

1952, 76). Esta é a diferença colonial de que fala Walter Mignolo (2007) e que hoje é a base 

da imperialidade referida por David Slater (2010a; 2010b). Se não encararmos este rosto 

do sistema-mundo moderno, estamos apenas a fazer um exercício de etnocentrismo, não 

sendo possível compreender as actuais transformações das fronteiras.

Das “linhas de amizade” – e até mesmo antes, a partir da definição de “extrema” com os 

mouros – até ao SIVE e às cercas de Ceuta e Melilla, passando por Wad-Ras, encontramos a 

lógica da diferença constitutiva imperial do sistema-mundo moderno e colonial. Não são 

exactamente os mesmos tipos de linhas, mas envolvem a mesma posição geopolítica em 

torno do Nomos de Terra: a estabilização do exterior e no interior. São as “linhas abissais” 

de que falava Boaventura de Sousa Santos (2007).

Pelo contrário, a fronteira entre Espanha e Portugal ou entre Espanha e França foi, é 

e será possivelmente uma fronteira entre vizinhos iguais, adequada para manter a paz 

a nível local e nacional. A obsessão em alcançar uma delimitação precisa da fronteira e, 
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portanto, a soberania, encontrada no tratado de 1864, combina sem muita dificuldade 

com a actual cooperação transfronteiriça ou o empenho na construção de várias infra-

-estruturas de ligação (pontes, estradas, linhas de energia, etc.) que observamos após o 

Acordo de Schengen.

As fronteiras podem ser, então, tanto muros como pontes. No modelo de estados-na-

ções profundamente territorializados, prima o primeiro aspecto. Suprimir as fronteiras, 

como pretendiam diferentes movimentos anti-sistémicos dentro do projecto da Ilustração 

(sob lemas como “Os operários não têm pátria”, por exemplo), baseava-se numa meta-

narrativa com um sujeito universal, o proletariado, cuja concretização levou a um dilema 

irresolúvel: a acção política só se realizava nos recipientes espaciais que são os Estados, as 

mudanças revolucionárias que se atingiam em alguns deviam ser consolidadas sob o risco 

de se reverterem, o que posteriormente não fez mais do que fortalecer o parcelamento 

territorial da humanidade e, o que é mais paradoxal, os muros que assinalavam esse par-

celamento, pelo menos até 1989.

Explorar novos espaços políticos, explorar novos modos de conhecer e ser, resistir à 

metafísica de inclusão e exclusão são opções que se nos apresenta. Para alguns, estaría-

mos a fazê-lo na fronteira luso-espanhola, na franco-belga, na austro-germânica… Mas 

isso de pouco nos serve se continuarmos a manter a diferença colonial e as fronteiras a ela 

associadas. Talvez não tenhamos aprendido ainda a lição e continuemos sem ver a cara 

oculta da modernidade.
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Resumo  

O presente ensaio parte dos questionamentos construídos por Machado de Assis no artigo 

“Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade”, para analisar o lugar que o 

discurso marginal ocupa na produção literária contemporânea. Nesta perspectiva, utilizando 

como referência o conceito construído por Machado de Assis, investigo a possibilidade de 

observarmos a presença de um “Instinto de Marginalidade” na atual literatura brasileira, que 

não mais se baseia no intuito de formação de uma “literatura nacional”, isto é, unificadora e 

essencialista, mas como vozes da dissonância e da alteridade. Assim, se o “Instinto de nacio-

nalidade”, detectado por Machado em sua época, serviria a uma busca de independência, 

não estaríamos igualmente presenciando um ensejo de diferenciação das minorias? E, dessa 

forma, ainda seguindo os passos do crítico, não correríamos o risco da busca de uma “cor local” 

que salvaguardaria as fronteiras entre margem e centro?

Palavras-chave: literatura marginal, representação da nação, ficção brasileira contemporâ-

nea, periferia. 

Abstract

This essay starts out from the questions developed by Machado de Assis in the article “News 

about the present Brazilian literature: instinct of nationality” in order to analyze the place the 

marginal discourse occupies in contemporary literary production. In this sense, using the con-

cept developed by Machado de Assis as reference, I investigate the possibility of noticing the 

occurrence of an “Instinct of Marginality” in present Brazilian literature, which is no longer 

aimed at a formation of a “national literature”, namely, unifying and essentialist, but as voices 
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of dissonance and alterity. Thus, if the “Instinct of Nationality” detected by Machado de Assis at 

his time would suit a search for independence, wouldn’t we likewise be witnessing an oppor-

tunity of differentiation of minorities? And, in this way, still following the critic’s footsteps, 

wouldn’t we be at risk of searching for a “local color” that would save the boundaries between 

margin and center?

Keywords: marginal literature, nation representation, contemporary Brazilian fiction; 

outskirts. 

Em 1872, ano em que se comemora o cinquentenário da independência do Brasil, 

Machado de Assis publica “Notícia da atual literatura brasileira: instinto de nacionalidade”, 

um ensaio crítico que examina a produção literária e a sua busca por uma identidade 

nacional. No ensaio, Machado rechaça as exterioridades triunfalistas do movimento 

nativista que lhe é contemporâneo, reconhecendo nessas manifestações apenas força e 

forma “instintivas” de nacionalidade. Na leitura de Machado de Assis, a cultura brasileira 

não reside na exteriorização (ficcional ou poética) dos valores políticos da nossa nacio-

nalidade. O autor rejeita o projeto estético nativista, observando que a utilização de um 

vocabulário típico do país, a temática indígena e a insistência em tematizar um assunto 

local são operações que limitam a produção literária nacional. É com essa percepção crí-

tica que Machado polemiza: “perguntarei […] se o Hamlet, o Otelo, o Júlio César, a Julieta 

e Romeu têm alguma coisa com a história inglesa nem com o território britânico, e se, 

entretanto, Shakespeare não é, além de um gênio universal, um poeta essencialmente 

inglês” (Assis 1955, 135).

A nacionalidade da literatura, na perspectiva de Machado, não está arraigada ao 

espaço da natureza, como um elemento concreto que necessite ser abordado pelo escri-

tor: “Não há dúvida que uma literatura, sobretudo uma literatura nascente, deve princi-

palmente alimentar-se dos assuntos que lhe oferece a sua região, mas não estabeleça-

mos doutrinas tão absolutas que a empobreçam” (Assis 1955, 135). O empobrecimento se 

dá na insistência em demarcar os limites físicos e culturais da nação nas letras, tomando 

como único valor que conta a temática nacional e desmerecendo as obras literárias que 

rompem com o nativismo e não exteriorizam a cor local. É nessa clave de leitura que 

Machado apresenta uma [re]definição do escritor brasileiro: “O que se deve exigir do 

escritor, antes de tudo, é certo sentimento íntimo que o torna homem do seu tempo e do 

seu país” (Assis 1955, 135).

A apresentação do ensaio crítico de Machado de Assis na abertura do meu texto 

obedece a uma razão específica; observo, na crítica realizada pelo autor sobre algumas 
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manifestações literárias do terceiro quartel do século XIX, uma espécie de bússola que 

me orientará na análise que empreenderei acerca do empenho dos autores marginais 

em produzir um discurso ficcional e poético voltado especificamente para as margens, 

narrando-as. No entanto, não utilizo o texto clássico apenas como referencial teórico; meu 

uso se torna mais transgressor ao objetivar um ato de apropriação e ressignificação dos 

questionamentos apresentados no texto de Machado. O recurso que aqui se constrói é 

semelhante ao realizado por Ivana Bentes, em “Sertões e favelas no cinema brasileiro con-

temporâneo: estética e cosmética da fome” (Bentes 2007), ensaio sobre a produção cine-

matográfica contemporânea centrada na abordagem da favela e do sertão, tendo como 

referência o pensamento de Glauber Rocha e sua tese-manifesto Estética da Fome (Rocha 

1965). Tal recurso é utilizado ainda por João Cezar de Castro Rocha (Rocha 2004), em 

“Dialética da marginalidade (caracterização da cultura brasileira contemporânea)”1, texto 

que, buscando colocar em xeque a clássica leitura produzida por Antonio Candido sobre 

a influência da malandragem na configuração social brasileira, propõe uma dialética da 

marginalidade, tendo como referência os romances Cidade de Deus, de Paulo Lins (1997), 

e Manual prático do ódio, de Ferréz (2003). Em consonância com os críticos citados, busco 

ler a produção literária e cultural contemporânea que se volta para as margens a partir de 

conceitos e modelos clássicos, colocando em evidência as possibilidades desse diálogo e 

seus limites. Não se trata de reescrever um ensaio clássico e muito menos de renomear 

um título consagrado; o objetivo deste ato de apropriação é observar a permanência na 

contemporaneidade de algumas questões que nortearam a elaboração do ensaio clássico 

e colocar em relevo as suas diferenças. Dessa forma, o meu ensaio se fixa na apresentação 

de notícias de parte da literatura brasileira – a Literatura Marginal –, observando nessa a 

presença de certo instinto de marginalidade. 

Devo esclarecer que não se trata de uma simples justaposição de apontamentos crí-

ticos, transportando para a produção contemporânea índices de análise do século XIX. 

Tal tarefa seria um empreendimento anacrônico que resultaria em uma estrutura textual 

defasada em relação ao objeto que pretendo examinar. Exemplo disso é a mudança ocor-

rida na definição de instinto. Machado de Assis opera com uma conceituação diferente da 

1 A primeira versão do ensaio foi publicada no Caderno Mais! da Folha de S. Paulo (24/02/2004), com 
o título “Dialética da marginalidade (Caracterização da cultura brasileira contemporânea)”. Uma ver-
são ampliada do debate foi publicada em inglês, sob o título “The ‘Dialectic of Marginality’: prelimi-
nary notes on Brazilian Contemporary Culture”, como working paper do Centre for Brazilian Studies da 
Universidade de Oxford. Por fim, essa versão foi traduzida em português e publicada no número 32 
da Revista Letras, do programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, 
dedicado à “Ética e cordialidade”, em maio de 2007.
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utilizada na contemporaneidade2: Para o autor – isto é, para um crítico do século XIX –, ins-

tinto é um movimento inato, que orienta os escritores brasileiros, na busca de uma forma-

ção literária própria. Mantenho o termo instinto para afirmar meu diálogo com o texto de 

Machado e, principalmente, para questionar o lugar ocupado hoje pela nação nas formas 

de representação da literatura brasileira contemporânea. Se o instinto de nacionalidade 

detectado por Machado em sua época serviria a uma busca de independência, não esta-

ríamos igualmente presenciando um ensejo de diferenciação da margem por parte dos 

autores marginais? E, dessa forma, ainda seguindo os passos do crítico, não correríamos o 

risco da busca de uma “cor local” que salvaguardaria as fronteiras entre margem e centro? 

No entanto, mesmo afirmando que não desejo deslocar o olhar crítico oitocentista para 

minha leitura, observo que certos aspectos levantados por Machado ainda permane-

cem como índices para se pensar a produção literária contemporânea que se origina das 

margens. Dessa forma, se para Machado o instinto de nacionalidade era reconhecido na 

utilização de um vocabulário típico do país, na temática indígena e na centralização do 

enredo no ambiente nacional, é possível identificar determinados elementos formado-

res de um instinto de marginalidade: na busca por um vocabulário típico da margem, na 

representação do cotidiano de sujeitos marginais (em alguns casos fortemente marcado 

pela violência urbana) e na utilização de territórios marginais como palcos para a edifica-

ção das narrativas. 

Obviamente, estes critérios não exaurem a análise desses autores, mas funcionam 

como marcas para se pensar o lugar que o discurso marginal, proveniente da periferia 

da cidade, ocupa na produção literária hegemônica. Não mais no intuito de formação 

de uma “literatura nacional”, isto é, unificadora e essencialista, mas no intuito de ser uma 

voz da dissonância e da alteridade dentro do espaço tradicionalmente dominado pelas 

elites letradas. Seja através de uma escrita abertamente engajada e disciplinadora – o pri-

meiro romance de Ferréz pode ser tomado como um exemplo –, seja por meio de uma 

proposta literária amparada em uma poética fundada na busca por uma oralidade, sem 

apelos políticos explícitos – a produção de Allan Santos da Rosa é representativa desse 

modelo –, a cena literária contemporânea tem sido tomada por um significativo número 

de autores de periferia que agora se apresentam como um grupo específico que objetiva 

reconstruir as margens a partir do discurso literário, produzindo um fato inédito em nossa 

cultura. O ineditismo repousa no próprio ato de narrar os espaços esquecidos da cidade, 

2 Na psicanálise o termo mais apropriado, a partir das definições de Freud, é pulsão. Freud utiliza o termo 
Trieb, que significa “broto”, apontando para uma força germinativa, que favorece um impulso, um ato 
centrado na busca por um objetivo. Ver: Freud, Sigmund, Escritos sobre a psicologia do inconsciente, 
Volume I, Rio de Janeiro: Editora Imago, 2004. 



Uma nação periférica: instinto de marginalidade | 115

a margem, a partir de um novo olhar, um olhar de dentro e próximo à realidade retra-

tada. Ferréz, Allan Santos da Rosa, Sérgio Vaz, Sacolinha, Rodrigo Ciríaco e outros autores 

da Literatura Marginal subverteram uma espécie de estrutura que se fazia já consagrada 

em nossa cultura, assumiram o lugar de sujeito da enunciação e não são mais retratados 

como objetos por intelectuais. Ler a produção literária desses autores é também observar 

o desenvolvimento de estratégias políticas próprias. O intento do grupo pode ser resu-

mido na contundente afirmação de Ferréz: “Não somos o retrato, pelo contrário, muda-

mos o foco e tiramos nós mesmos a nossa foto” (Ferréz 2005, 9). A representatividade da 

frase repousa na própria imagem que ela constrói, tornando patente o desejo de diferen-

ciação das margens em relação ao centro e, sobretudo, a busca por uma independência 

da própria periferia. 

Mais do que mapear obras e tecer comentários sobre traços de estilo, propondo 

modelos de interpretação de obras específicas, ao centrarmos um olhar exclusivo sobre 

a Literatura Marginal devemos observar as nuances discursivas e saber compreender o 

funcionamento de um amplo espectro de ações e propostas sociais que utiliza o literá-

rio como recurso. Esse empenho em narrar as margens a partir das margens – e utilizo 

aqui o termo empenho para propor um diálogo com Antonio Candido e seu conceito de 

“Literatura empenhada” – revela o abandono do desejo de produzir uma representa-

ção da nação em sua totalidade. Esse fenômeno marginal parece reforçar outro sintoma 

contemporâneo: o esgotamento de discursos literários que colocam a nação como ele-

mento central no sistema de significação. A análise de Renato Cordeiro Gomes, no ensaio 

“Heranças, espectros, resíduos: Imaginar a nação em tempos heterogêneos”, apresenta de 

forma clara e objetiva esse sintoma contemporâneo: 

Do Romantismo, pós-independência política, até quase o final do século XIX, passando 

pelo Modernismo e suas variantes, procurou-se interpretar o país. Parece, entretanto, que 

nos últimos trinta anos a Nação foi deixando de ser o centro de um sistema de significação, 

e as artes e a literatura, mesmo dramatizando assuntos locais, vão abrindo mão de repre-

sentar o Estado-Nação, ainda que algumas narrativas reciclem essa herança, enquanto resí-

duos para enfrentar o impasse de representar a Nação, mesmo tentando (ou impondo-se), de 

certo modo, interpretá-la. (Gomes 2014, s/p)

O crítico observa que o estado-nação, enquanto organismo holístico e totalizador, 

não figura mais como elemento central do discurso literário e das artes. Mesmo obser-

vando traços de uma herança dos modelos de representação do modernismo, Renato 

Cordeiro Gomes destaca que tais discursos são apenas elementos residuais, conforme a 
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conceituação de Raymond Williams (1979), e a literatura não se ocupa mais do desejo de 

interpretar a nação. Tal leitura é formulada pelo crítico a partir de seu diálogo com teó-

ricos pós-coloniais, como Stuart Hall (1999), Homi K. Bhabha (1998) e Benedict Anderson 

(2008), e tendo como referência a observação do lugar que a nação ocupava no sistema 

de significação em nossa história literária. 

Cria-se, nessa perspectiva, um deslocamento do estado-nação como centro de um sis-

tema de significação que marcou, desde o século XIX, a base geopolítica da cultura, e 

em seu lugar passam a figurar as ditas culturas periféricas em relação aos centros hege-

mônicos. A periferia passa a ser um espaço de construção identitária. Mais do que uma 

categoria de análise sociológica, o termo periferia – e sua correlata adjetivação, isto é: 

periférico – surge na Literatura Marginal como um elemento catalisador de uma identi-

dade cultural agonística. Por esse viés, os autores marginais buscam delimitar a periferia 

enquanto elemento discursivo que permite a edificação de uma espécie de sombra que 

nubla o desejo de totalidade do estado-nação. 

Nesse sentido, é possível constatar o empenho desses autores em afirmar a diferença 

da periferia não apenas frente a outros setores da sociedade através do texto literário, 

mas, igualmente, a partir de um complexo empreendimento cultural que utiliza lingua-

gem, música, arte, vestimentas, etc. À literatura são acrescidas outras manifestações cul-

turais e sociais que também objetivam a criação de uma imagem própria para a periferia, 

baseada, principalmente, na diferença social. O movimento/grife “1 da Sul”, criado por 

Ferréz, a realização da Semana de Arte Moderna da Periferia, organizada por Sérgio Vaz 

e outros poetas da Cooperativa Cultural da Periferia (a Cooperifa) e a criação da Edições 

Toró, idealizada por Allan Santos da Rosa e especialmente voltada para a publicação de 

autores marginais, são alguns dos muitos exemplos de articulação desses autores peri-

féricos no desejo de constituição de espaços próprios voltados exclusivamente para a 

reflexão sobre os setores marginalizados. Tais elementos ressoam como um mecanismo 

de intervenção social que almeja a criação de uma identidade própria em oposição aos 

grupos sociais pertencentes ao centro. A afirmação da periferia enquanto palco narrativo 

revela, antes de tudo, uma proposta política baseada em um princípio disjuntivo. A defini-

ção desses escritos enquanto marginais – categoria criada pelos próprios autores – reforça 

tal leitura e nos permite uma reflexão mais ampla. 

A delimitação da periferia enquanto palco narrativo e locus identitário resulta no claro 

abandono de uma visão orgânica centrada na exploração de uma totalidade nacional. 

Cria-se, nessa perspectiva, uma postura crítica que busca romper com um discurso oficial 

totalizador e unificador, instaurando uma espécie de fissura no discurso monológico da 

nação. Nesse sentido, é criado um discurso minoritário centrado na estruturação de ações 



Uma nação periférica: instinto de marginalidade | 117

(literárias e sociais) que visam o estabelecimento de uma nova representação dos seto-

res periféricos. A separação, que em princípio obedece a critérios de seleção dos autores 

pertencentes ao movimento literário, é descrita por Ferréz como um ato de apropriação, 

como podemos observar no trecho abaixo, recolhido do texto-manifesto “Terrorismo 

Literário”, assinado por Ferréz e publicado na coletânea Literatura Marginal, talentos da 

escrita periférica:

Cansei de ouvir:

– Mas o que cês tão fazendo é separar a literatura, a do centro e a do gueto.

E nunca cansarei de responder:

– O barato já tá separado há muito tempo, só que do lado de cá ninguém deu um gritão, 

ninguém chegou com a nossa parte, foi feito todo um mundo de teses e de estudos do lado 

de lá, e do cá mal terminamos o ensino dito básico.

Sabe o que é mais louco? Neste país você tem que sofrer boicote de tudo que é lado, mas 

nunca pode fazer o seu, o seu é errado, por mais que você tenha sofrido você tem que fazer 

por todos, principalmente pela classe que quase conseguir te matar, fazendo você nascer na 

favela e te dando a miséria como herança. (Ferréz 2005, 13)

A argumentação apresentada por Ferréz como resposta à recorrente crítica da “separa-

ção” entre literatura do centro e do gueto se fixa em uma temporalidade não demarcada, 

mas suficientemente representativa de sua existência: “já tá separado há muito tempo”. 

A estratégia adotada pelo autor é afirmar essa separação. Não são criadas formas de inclu-

são, mas, ao contrário, são estabelecidos espaços de aglutinação de vozes que possam 

delimitar uma produção literária desse grupo silenciado. O discurso minoritário busca 

como ponto de fixação o interstício social originado pela desigualdade, erguendo-se 

enquanto proposta de diferenciação social e cultural no âmbito da própria nação. 

No caso específico da Literatura Marginal e das diferentes ações desencadeadas pelos 

autores pertencentes a esse movimento, percebemos a reivindicação de uma cultura pró-

pria e cerceada aos espaços marginais. A noção que orienta tal perspectiva cultural se 

baseia em uma ideia de cultura essencialista e definidora dos sujeitos residentes em fave-

las e bairros periféricos. Tal concepção de cultura é construída a partir de uma conotação 

política agonística e propõe uma hierarquização entre culturas, almejando o estabeleci-

mento de uma rígida separação entre a cultura periférica – leia-se também “de rua” – e a 

cultura do centro – leia-se também “burguesa”. 

Os signos criados para conformar essa identidade cultural periférica agonística inten-

cionam realçar a diferença social desses setores marginalizados. Favelas, conjuntos 
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habitacionais e bairros de subúrbio surgem como espaços exteriores à urbe, não dialó-

gicos e antagônicos ao centro. A rigidez que envolve o discurso busca fundamentar um 

movimento de oposição à configuração social estabelecida por meio de reunião de pos-

turas e falas que tentam romper com a conciliação. Sob esse prisma, torna-se rentável 

a utilização do ensaio Nações literárias, de Wander Melo Miranda, acerca da emergência 

de contranarrativas marginais ou de minorias, como no caso da Literatura Marginal, no 

espaço discursivo totalizador da nação: 

A diferença cultural intervém para transformar o cenário da articulação, reorientando o 

conhecimento através da perspectiva significante do “outro” que resiste à totalização. Isso 

porque o ato de identificação não é nunca puro ou holístico, como esclarece Bhabha, mas 

sempre constituído por um processo de substituição, deslocamento e projeção. Daí a impor-

tância delegada às contranarrativas marginais ou de minorias, na medida em que, ao evo-

carem a margem ambivalente do espaço-nação, intervêm nas justificativas de progresso, 

homogeneidade e organização cultural próprias à modernidade. Modernidade esta que 

racionaliza as tendências autoritárias e normativas no interior das culturas, em nome do inte-

resse nacional e das prerrogativas étnicas. (Miranda 2010, 21)

A abertura discursiva proporcionada pela performance marginal interrompe a linea-

ridade totalizadora da nação. Busca-se uma nova forma de representação do povo, não 

mais uma fala autorizada e concedida, mas sim baseada em uma proposta minoritária e 

oriunda da própria margem, o que provoca um interstício na fala pedagógica e unifica-

dora do discurso nacional. O desejo de singularização, o próprio instinto de marginali-

dade, insere o tópico da heterogeneidade no seio de um postulado discursivo amparado 

na constante tentativa de manutenção de uma ordem homogênea. 

Além de atuarem enquanto criadores de um espaço próprio dentro da série literária 

brasileira, esses autores periféricos também buscam apropriar-se desta. A voz marginal 

surge como um dispositivo que borra a própria definição de literatura nacional e insere 

a diferença social e cultural como elemento disjuntivo. Por esse viés, torna-se rentável 

examinar o empenho desses autores, principalmente de Ferréz, Sérgio Vaz e Allan Santos 

da Rosa, em forjar uma espécie de cânone literário marginal, reunindo autores que, em 

semelhança aos escritores periféricos, atuaram enquanto mediadores entre o centro e a 

margem. É nessa perspectiva que podemos observar as muitas referências e homenagens 

que a Literatura Marginal presta a escritores como Antônio Fraga, João Antônio, Conceição 

Evaristo, Carolina Maria de Jesus e Lima Barreto. Além da formação desse cânone margi-

nal, o olhar crítico que esses autores periféricos lançam sobre a série literária brasileira 
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também permite a realização de atos de apropriação ainda mais inesperados, como a 

realização da Semana de Arte Moderna da Periferia. 

Realizado em novembro de 2007, o evento, organizado por Sérgio Vaz, poeta e fun-

dador da Cooperifa, reforça o ato de apropriação cultural do grupo e a busca de uma 

relação dialógica entre as manifestações culturais marginalizadas com as hegemônicas. 

A noção norteadora da Semana foi o estabelecimento de um espaço para a veiculação das 

produções culturais de artistas da periferia dentro da própria periferia. Em semelhança 

à Semana de 1922, o material de divulgação do evento também se baseia na apresenta-

ção de uma árvore. Mas a apropriação que o grupo realiza do símbolo insere uma sutil 

diferença; no lugar da árvore seca e com poucos galhos, como a criada por Di Cavalcanti, 

os artistas periféricos apresentam um baobá frondoso e repleto de frutos. A utilização 

do vermelho para demarcar os frutos favorece uma associação com o sangue, símbolo 

máximo da violência urbana que assombra as periferias. De uma forma ou de outra, a 

imagem do cartaz reforça o sentido que o evento buscava agregar às manifestações cul-

turais da periferia, compreendendo esses espaços marginalizados como polos de uma 

rica produção cultural que recebe pouca visibilidade. 

Pastiche e apropriação, esses são os conceitos que podem ser utilizados para interpre-

tar o evento. Conforme explica Sérgio Vaz, o grupo reunido na idealização e realização da 

Semana tinha como principal norte a postura política e artística assumida pelos intelec-

tuais paulistas de 1922: “comer a arte enlatada produzida pelo mercado que nos enfiam 

goela abaixo, e vomitar uma nova versão dela, só que desta vez na versão da periferia. 

Sem exotismos, mas carregada de engajamento” (Vaz 2008, 235). O sentido antropofágico 

ainda se faz presente e surge como ato norteador da postura dos artistas, mas o diálogo 

que se almeja estabelecer é outro. Para os poetas da Cooperifa não é a relação entre a 

cultura nacional e a cosmopolita que emerge como elemento de debate do fazer artístico. 

Ao contrário, o foco se torna local e possui um endereço específico: os bairros margina-

lizados, as ladeiras das favelas e os conjuntos habitacionais. A antropofagia irá orientar o 

contato desse artista periférico, oriundo desses espaços, com a arte produzida no centro.

Além da proposta do evento e da utilização da antropofagia como conceito nortea-

dor das ações, Sérgio Vaz também produziu um Manifesto da Antropofagia Periférica. 

Em semelhança aos documentos elaborados por grupos de vanguarda, o texto assinado 

pelo coordenador da Cooperifa também é baseado no tom assertivo direcionado em dois 

movimentos: a favor e contra. 

A antropofagia oswaldiana é agora reeditada, mas repetida em diferença. Na versão peri-

férica do Manifesto não cabe interrogar: “Tupi or not tupi – This is the question”, pois não é 

ponto de debate aventurar-se no questionamento sobre a linguagem e a acomodação de 
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ideias e propostas estéticas em solo nacional. No entanto, Sérgio Vaz realiza uma espécie 

de homenagem a esse trecho do Manifesto assinado por Oswald ao escrever: “Miami pra 

eles? Me ame pra nós!”. O jogo que o autor estabelece é semelhante ao movimento criado 

por Oswald, ambos utilizam princípios de uma tradução cultural para reforçarem os aspec-

tos que defendem em seus manifestos. Sérgio Vaz aponta sua crítica ao consumo de uma 

cultura e de uma arte pasteurizada e enlatada, sem engajamento. No texto “Caminhos de 

um poeta cidadão”, publicado como prefácio do livro Literatura, pão e poesia, de Sérgio 

Vaz, a crítica Heloisa Buarque de Hollanda apresenta ao leitor uma espécie de roteiro de 

leitura do manifesto periférico, indicando um percurso não somente de análise, mas igual-

mente de pesquisa, ao propor a comparação entre os dois manifestos. 

Sugiro com ênfase um estudo comparativo dos dois manifestos e instintos antropofágicos 

ali registrados. O pesquisador, além de encontrar muito assunto para se debruçar, vai se deli-

ciar espelhando e especulando sobre esses dois momentos sintomáticos do século XX e do 

século XXI, respectivamente. (Hollanda 2011, 12) 

A proposta de pesquisa oferecida por Heloisa Buarque é precisa. O olhar da crítica é 

pontual e coloca em evidência a singularidade dos momentos em que os respectivos 

manifestos foram produzidos. O instinto antropofágico de Sérgio Vaz, que surge na peri-

feria e se alimenta do centro, passa a ser compreendido como um reflexo direto das con-

dições contemporâneas. Dessa forma, passa a ser uma orientação do manifesto o desejo 

de compreensão da cultura popular, ou melhor, da periférica, por parte desses autores da 

margem. Predomina nesse aspecto uma percepção essencialista da cultura, observando 

os artistas de periferia enquanto produtores de uma arte própria, não contaminada pelas 

estruturas hegemônicas. Além disso, a escrita, o fazer literário, assume uma feição polí-

tica de intervenção direta na realidade social e cultural. “A Arte que liberta não pode vir 

da mão que escraviza”: a sentença, presente duas vezes no Manifesto, reafirma o claro 

intento em elaborar uma arte engajada e, principalmente, fora dos espaços hegemônicos 

de poder, local por excelência do predomínio das forças políticas que atiraram esses poe-

tas periféricos à margem. 

Contudo, a busca pela diferenciação das margens não repousa apenas nos atos de apro-

priação de elementos centrais, conforme examinado acima. Para estabelecer as fronteiras 

entre centro e periferia, se faz necessário também expor e afirmar os muitos produtos 

periféricos, demarcando espaços e ocupando territórios. A crônica “A poesia dos deuses 

inferiores”, de Sérgio Vaz, é um exemplo de construção narrativa que se ocupa especial-

mente dos elementos tidos como típicos da periferia. A crônica apresenta uma pequena 
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nota, uma espécie de advertência, indicando que o texto é ficcional, mas foi inspirado 

em fatos reais. É criado um interstício, e o texto se localiza nele. Afinal, é uma ficção, mas 

a narrativa foi construída a partir da análise de elementos retirados de um plano real, 

factual, ofertando ao narrado um teor testemunhal. A nota afirma que o texto é: “baseado 

em fatos que não aconteceram, mas que poderiam ter acontecido facilmente. De verdade, 

ninguém morreu, por isso não vale como estatísticas para a Segurança Pública” (Vaz 2011, 

40). A pequena crônica congrega os elementos que podem ser nomeados como definido-

res do instinto de marginalidade: o cenário da trama é uma favela, é retratado o cotidiano 

violento de personagens que lá residem e, por fim, somos apresentados a uma linguagem 

literária marcada pela busca por uma oralidade típica da periferia. No entanto, a repre-

sentatividade da crônica repousa no uso que o autor faz de diferentes títulos de obras de 

autores marginais para compor seu texto, introduzindo aí uma instigante trama intertex-

tual a partir de diferentes referências bibliográficas. Assim, além de narrar o cotidiano de 

uma personagem que reside em uma favela, Sérgio Vaz narra também a própria constru-

ção da Literatura Marginal enquanto movimento literário e cultural. A crônica pode ser 

lida e compreendida como um compêndio de textos marginais. No corpo do texto estão 

reunidos diferentes romances, contos, poemas e até mesmo autores:

A Guerreira em questão morava no topo da favela, lá, onde subindo a ladeira mora a 

noite, e chegava do trabalho pelas dez. Um ônibus lotado, mas o que doía mesmo era o trem. 

Chegou em casa, e o suposto marido, graduado em marginalidade, já estava louco de 

cachimbo na cidade de Deus onde todos foram esquecidos, o noia era conhecido como 

colecionador de pedras. (Vaz 2011, 40)3

Os termos destacados em negrito são títulos de livros de autores marginais. Guerreira, 

romance de Alessandro Buzo; Subindo a ladeira mora a noite, um livro de poesia do pró-

prio Sérgio Vaz; Cidade de Deus, romance de Paulo Lins. A leitura assume a feição de um 

jogo, e ao leitor fica o desafio de localizar a autoria do livro citado. Creio que não seja 

necessário, mas é importante ressaltar que todos os livros citados na crônica, assim como 

autores mencionados, são periféricos. 

Estar à margem passa a ser um ponto de observação da sociedade, narrada a partir da 

periferia. Dessa forma, o olhar do escritor marginal passa a ser dotado de uma espécie de 

aura testemunhal que lhe permite afirmar que a matéria narrada é fruto de uma reflexão 

sobre a sua própria realidade. O poema “A Bahia que Gil e Caetano não cantaram”, de 

3 Grifos nossos.
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Gato Preto, publicado no suplemento literário Literatura Marginal/Caros Amigos Ato-II e 

posteriormente na coletânea Literatura Marginal, talentos da escrita periférica, organizada 

por Ferréz, pode ser tomado como um exemplo disso. Gato Preto estrutura um texto poé-

tico pautado por um antagonismo de classe que almeja denunciar as condições de vul-

nerabilidade e de miséria vivenciadas por uma extensa parcela da população da Bahia. 

O tom agonístico se faz presente não apenas em uma operação centrada na oposição de 

classes, mas, igualmente, na relação que o autor mantém com outros elementos culturais 

da região. 

Iludidos, vê só quem chegou

Pode me chamar de Gato Preto, o invasor.

Vou mostrar a Bahia que Gil e Caetano nunca cantaram

Bahia regada a sangue real 

Que jorra com intensidade em época de Carnaval 

Falo do pescador que sai às três da manhã

Pedindo força a Iemanjá e Iansã

Sai cortando as águas do mar da vida

Querendo pescar uma solução, uma saída

A Bahia da guerreira baiana que chora

Que travou uma luta e perdeu na batalha seu filho pra droga

Bahia do ser que vive de migalhas, esmolas

E água sem cloro no seu rosto jorra. (Preto 2005, 51)

O texto literário de Gato Preto busca denunciar a desigualdade social, colocando em 

relevo episódios protagonizados pelos sujeitos residentes na periferia urbana. A opção 

do autor, como demarca o próprio título, é narrar os aspectos e as histórias que não fazem 

parte de uma imagem turística corriqueira da Bahia. Acompanhando os versos não nos 

deparamos com a descrição da alegria tão festejada do Carnaval baiano; o olhar ofertado 

pelo autor é outro. É neste novo olhar, descortinando uma visão já estabelecida, que será 

cantada uma Bahia que, na percepção de Gato Preto, não se faz presente na leitura de 

Gilberto Gil e de Caetano Veloso. Rompe-se com o estabelecido, com a feição canônica e 

mística da Bahia; no seu lugar passa a ocupar a cena a imagem de uma terra massacrada 

pela miséria e pela violência. O texto emerge como uma resposta, uma fala que rasura 

uma série de discursos que incidem na oferta de uma imagem idílica da Bahia. 
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Bahia da queda dos morros, barraca dos Alagados

Bahia do descaso, descamisados, desabrigados

Falo da venda do voto, do voto comprado

ACM domina com chicote na mão e dinheiro do lado

A noite foi fria, só que agora o sol está quente

O que não esquenta é o coração dessa gente

Quem não se revolta contra a ordem predatória

ACM domina com chumbo, moeda e palmatória

[…]

Não falo da beleza, da Barra, Pituba, Pelô

De praias lindas, de Porto Seguro, Ilhéus, Salvador

Da praça Castro Alves, Mercado Modelo, Elevador

Da história de Mãe Menininha, Mãe Dulce e Dona Canô

Não falo da moça bela nas ondas do mar que Caymmi narrou

Relato o sofrimento da escravidão, do negro nagô

Da política perversa que o meu povo escravizou

Lembro da lavadeira, do lavrador

Do Velho Chico e do pescador

Falo da prostituição infantil que aumentou

Da Bahia que o cartão-postal nunca mostrou

A Bahia do mercado informal, do camelô

Essa é a Bahia que Bethânia nunca cantou

Vem conhecer a Bahia, sou um guia diferente

Mostro a verdadeira cara da nossa gente

Vai ver que não é só Carnaval, praia e acarajé

Vai ver o que é não ter alimento e manter-se de pé

Bahia de Todos os Santos? Besteira

Olho meu povo se alimentando de restos de feira. (Preto 2005, 51)

O próprio autor afirma que não fala da beleza, não cita os personagens e lugares 

que habitam o imaginário coletivo que foi formado por diferentes discursos culturais. 
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De Caetano Veloso a Maria Bethânia, passando por Dorival Caymmi e Gilberto Gil, todos 

auxiliaram na construção dessa Bahia. Agora, parece clamar Gato Preto, é necessário um 

novo olhar, mostrar outra Bahia. O objetivo do autor é não apenas denunciar esses aspec-

tos, mas, igualmente, criticar a imagem de idílio que se faz presente em diferentes discur-

sos. O texto de Gato Preto esquadrinha outra versão, acionando personagens, situações e 

espaços que outrora foram esquecidos ou silenciados. 

O movimento operado aponta para a criação de uma espécie de cosmogonia pró-

pria, elegendo não apenas uma nova perspectiva de narrar, mas também uma série de 

signos que são acionados como oposição. Em “Faveláfrica”, uma poesia longa também 

publicada inicialmente no suplemento Literatura Marginal/Caros Amigos Ato-II e na cole-

tânea de textos organizada por Ferréz, Gato Preto retoma esse exercício de confronto 

entre elementos antagônicos. No texto são apresentados e elencados os “antídotos” 

para diferentes “venenos”. O jogo formado pelo autor tem uma estrutura binária hie-

rarquizante que passa a nomear os sujeitos negros enquanto tais antídotos. Importante 

observar que esse movimento de construção antagônica é apresentado no texto após 

uma ampla leitura acerca das marcas deixadas pela escravidão na sociedade brasileira. 

Resulta desse olhar maniqueísta a oferta, aos bairros periféricos, da preservação dos ele-

mentos culturais de uma ancestralidade negra e as formas de resistência da população 

negra residente. 

Veneno X Antídoto

Hitler X Martin Luther King

Mussolini X Mahatma Gandhi

Pinochet X Malcolm X

W. Bush X Marcus Garvey 

(Preto 2005, 62)

Devota-se aos sujeitos históricos que atuaram em defesa de grupos minoritários, sobre-

tudo àqueles empenhados na causa negra, um sentido de oposição. Dessa forma, na 

estrutura lógica oferecida, vê-se que contra o “veneno” sempre existirá um “antídoto”. No 

encerramento da listagem, reforçando o lugar de enunciação do sujeito autoral e o seu 

papel político enquanto autor, o próprio Gato Preto coloca-se como antídoto a Antônio 

Carlos Magalhães. Ângela Dias, no artigo “A estratégia da revolta: literatura marginal e 

construção da identidade”, produz uma esclarecedora leitura do texto de Gato Preto na 

mesma direção de minha análise:
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O texto acaba em prosa, na medida em que vai ficando cada vez mais tomado pela argu-

mentação da tese que desenvolve, e conclui com uma enumeração em que o autor contra-

põe uma série de nomes históricos opostos por um “X”. A lista é bastante heterogênea, pejada 

de anacronismos, mas explicita o maniqueísmo que o autor pretende sublinhar; tanto que é 

começada pela dupla “veneno x antídoto” e termina, localmente, com o contraste “Antônio 

Carlos Magalhães X Altino Gato Preto”. 

Mais que a obviedade do arranjo, meio desajeitado, importa considerar, da perspectiva em 

questão, que embora mantenha um tom agressivo, o autor tempera a promessa do revide 

com a constatação da “Falta de orgulho, autoestima baixa, preconceito” atuais. (Dias 2006, 16)

Outro aspecto a ser observado no texto de Gato Preto é a insistência do autor em afir-

mar-se como dono de um discurso contra-hegemônico e que busca silenciar as falas tota-

lizadoras da nação. Nos dois casos citados, estamos diante de uma clara disputa discur-

siva que coloca o autor marginal em posição antagônica ao discurso oficial da nação. Os 

conceitos de pedagógico e performativo, formulados por Homi K. Bhabha a partir de sua 

análise sobre a formação das nações modernas, são úteis para vislumbrar a particularidade 

dos textos de Gato Preto e de outros discursos marginais frente à pretensa fala hegemô-

nica da nação. A leitura produzida por Bhabha está amparada nas formulações de Benedict 

Anderson e Ernest Renan, que destacam a nação enquanto um aparato discursivo, cujo 

objetivo é construir uma “comunidade imaginada”, para citar a expressão de Anderson. 

No entanto, não se trata de lançar essa proposta de leitura da nação enquanto uma pers-

pectiva teórica que substitui as clássicas análises baseadas em categorias políticas centra-

das na historiografia, mas sim de ler tais aparatos discursivos da nação como “estratégias 

complexas de identificação cultural e de interpelação discursiva que funcionam em nome 

do povo ou da nação e tomam sujeitos imanentes e objetos de uma série de narrativas 

sociais e literárias” (Bhabha 1998, 199). Seguindo os passos de Bhabha, é possível observar 

que esses autores, ao formularem um discurso estruturado a partir do signo da diferença, 

instauram uma rasura na escrita homogeneizante da nação. A performance, nesse sentido, 

é observada na existência dessa fala contrária e, principalmente, na eclosão de uma escrita 

que rompe com a homogeneidade proposta pelos discursos pedagógicos. Na conceitua-

ção proposta pelo crítico, as nações modernas são fundadas por uma autoridade narrativa 

que almeja produzir um discurso homogeneizante e conciliador das diferenças internas. 

O resultado desse recurso baseado na narração é a adoção de uma proposta pedagógica 

nacionalista que consiste na absorção e no esvaziamento dos elementos antagônicos pre-

sentes no interior da nação. A existência desses discursos nacionais revela a nação dividida 

no interior dela própria, resultando na articulação da heterogeneidade de sua população. 
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Os autores periféricos, empenhados em produzir uma fala que se quer ligada à mar-

gem, mais do que produzir um discurso que entra em conflito com a narrativa pedagó-

gica, estão determinados a consolidar uma proposta política e discursiva específica sobre 

a margem. Ao propor a existência de um instinto de marginalidade, busco colocar em des-

taque os elementos disjuntivos do discurso literário marginal, observando sua feição con-

tranarrativa a partir do perceptível desejo de rasura das fronteiras totalizadoras da nação. 

Contudo, a afirmação da feição contra-hegemônica do ato de narrar a margem a partir 

da própria margem não é um princípio rígido. Parece-nos que os autores marginais estão 

seguindo os passos ofertados por Machado de Assis quando este afirma que uma litera-

tura nascente sempre se alimenta dos assuntos de sua região, mas que tal característica 

não deve ser acionada como uma regra absoluta que a empobreça. Nessa linha, com a 

publicação de Deus foi almoçar, romance de Ferréz lançado em 2012, é possível observar-

mos a ausência dos principais elementos que foram apresentados aqui como norteadores 

da Literatura Marginal. Isso porque o autor rompe com alguns dos muitos paradigmas que 

ele próprio formou para a definição da Literatura Marginal e, principalmente, com alguns 

dos elementos presentes em sua própria obra. Em oposição aos seus romances anteriores, 

neste o leitor não irá encontrar uma estrutura maniqueísta que condiciona personagens 

em polos opostos e, muito menos, a descrição de cenários que congregam os principais 

elementos de um bairro periférico. Exemplar, nesse sentido, é a constatação de que não 

há uma menção sequer ao termo favela em toda a extensão do romance, como obser-

vou a jornalista Maria Fernanda Rodrigues, em resenha4 publicada no jornal A Gazeta. Tal 

observação, que em princípio poderia ser um dado irrelevante para aferir quaisquer pro-

cessos de mudança de estilo, em Ferréz assume um vulto inesperado e indicativo de um 

consciente projeto de reordenação da própria obra. Não apenas o cenário foi substituído 

em seu novo romance, mas o próprio eixo temático e, principalmente, o estilo.

O romance tem como protagonista Calixto, um homem de meia-idade que, após sepa-

rar-se da esposa e da filha, divide seus dias entre o vazio de sua casa e o trabalho silen-

cioso em um arquivo morto de uma grande empresa. Circulam ao redor desse eixo central 

alguns poucos personagens, como um amigo de Calixto que tem como principal ocupa-

ção ser colecionador, um novo funcionário que ocupa um posto de trabalho no mesmo 

arquivo morto de Calixto e uma mulher que passa os dias lavando o quintal, pela qual o 

protagonista se apaixona. 

4 Disponível em: http://www.gazetaonline.globo.com/_conteudo/2012/07/noticias/a_gazeta/caderno_ 
2_ag/1296372-ferrez-se-reinventa-em-deus-foi-almocar.html. Acessado em 8 de agosto de 2012 (con-
firmado a 13 de fevereiro de 2017).
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 Ferréz revela-se agora mais preocupado em produzir um mergulho nos personagens, 

buscando estruturar feições mais concretas para a condução destes, impregnando-os de 

uma série de referenciais que possam oferecer para o leitor explicações plausíveis para 

seus atos. Tal recurso, que o autor de forma recorrente classificou como a criação de um 

romance psicológico, favorece a apresentação de passagens que atribuem às situações 

prosaicas uma roupagem quase caricatural. O exercício proposto pelo autor é fundado 

no desejo de mapear possíveis formas de comportamento que resultam em uma ampla 

galeria de sujeitos invisíveis e solitários.

A solidão emerge como fio condutor da narrativa. São muitos os episódios recolhidos no 

romance que tratam do tema, a começar pela descrição da rotina de trabalho de Calixto, 

passando pelas muitas cenas de encontros sexuais com prostitutas e, por fim, a aproxi-

mação não realizada entre o protagonista e sua filha, em diferentes momentos da obra. 

Além disso, o romance sinaliza de forma clara uma significativa mudança de estilo de 

linguagem. Não há mais espaço para o interessante jogo que mescla gírias e neologismos 

na busca de reproduzir a fala da periferia, recurso que o autor utilizou com desenvoltura 

nos romances anteriores. Em Deus foi almoçar, o autor se propõe a ofertar aos leitores uma 

linguagem que poderíamos denominar como fria, pois não se concentra na aceleração de 

uma rotina marcada pela violência física e letal. 

A violência ainda se faz presente, mas agora recebe outros contornos. Não é mais 

demarcada enquanto fenômeno provocado pela desigualdade social. Em seu novo 

romance, Ferréz passa a abordar a violência psicológica, discutindo-a enquanto resultado 

de um intricado processo de esvaziamento das subjetividades. A invisibilidade que atinge 

e atormenta o protagonista, fazendo com que o próprio personagem busque de forma 

quase que incessante seu próprio apagamento, transformando-se em um ser errante 

pelas ruas de uma grande cidade, emerge como produto de uma sociedade fundada no 

automatismo. 

Por esse turno, cabe interrogar: como fazer falar um personagem que quer ser apa-

gado? Consciente do problema e, sobretudo, da dificuldade em oferecer voz a um sujeito 

silenciado, Ferréz cria um narrador que incorpora a própria fala do protagonista. Dessa 

forma, o autor elabora uma estrutura textual que apresenta uma variada alternância entre 

as vozes do personagem e do narrador, sem uma demarcação clara no texto. Tal recurso 

cria um efeito inesperado e favorece o deslocamento entre narrador e personagem, que 

passam a assumir uma mesma voz. É como se a necessidade de expressar-se do perso-

nagem fosse maior do que a possibilidade de representação do próprio narrador. Assim, 

o texto faz convergir discursos em terceira pessoa (o narrador) e em primeira pessoa (o 

personagem). 
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A leitura de Deus foi almoçar nos leva a afirmar que Ferréz mudou sua linguagem, alte-

rou de forma considerável seu eixo temático e apresenta um novo horizonte de ques-

tões aos seus leitores. No entanto, ainda persiste o indubitável problema que orienta seus 

escritos: como falar pelos outros? 
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[…] a ideia e a prática do nacional, da política nacional no Ocidente, 

foram arquitetadas pelo poder dominante através de divisões sociais 

e políticas internas, calculadas, e […] essas divisões tinham o sentido  

de rejeitar determinados segmentos sociais da nacionalidade (mulhe-

res, índios, negros, homossexuais, grupos religiosos, etc.) para a mar-

gem da cidadania política atuante.

  Silviano Santiago.  

O Cosmopolitismo do Pobre (2008, 169)1

Partamos de estas palabras del ensayista Silviano Santiago, a quien aquí prestamos 

merecido homenaje, como punto de partida de nuestra reflexión en torno a lo nacio-

nal, en general, y al encaje de los estudios literarios dentro de las estructuras ideológicas 

nacionales o nacionalistas (cuya interdependencia casi sinonímica postulamos).

Tomamos, comúnmente, lo nacional como algo natural, sin cuestionarlo –actitud (la de 

naturalizar o dogmatizar constructos conceptuales) que, inequívocamente, forma parte 

de cualquier inicio de proceso de construcción del conocimiento, en el cualquier ámbito. 

No seguiremos este uso común: como buscamos para nuestras reflexiones un rigor epis-

témico, se nos impone la obligación de cuestionar y problematizar permanentemente 

conceptos, lugares comunes, dogmas.

Por ello, intentaremos, ver las contribuciones de algunos autores, hacia una reflexión en 

torno a este concepto. Entendemos que se trata de un asunto polémico, pues entra en la 

esfera de las creencias individuales y colectivas (esfera en la que las facultades racionales 

tienden a diluirse), y que incluso puede ayudar a ganar o perder elecciones. Sin embargo, 

a pesar de lo puntilloso del tema, en todo momento razonaremos nuestros argumentos.

En primer lugar, y puesto que seguimos el método comparatista, nos parece impor-

tante aclarar el lugar de frontera al que dicha perspectiva obliga, incluso en la relación 

entre la literatura y las demás artes y ciencias. De hecho, como ya hemos enfatizado, res-

tringir la literatura a límites político-geográficos –construcciones territoriales basadas en 

relaciones de dominio, más militares que artísticas– será, como mínimo, falaz.

Escribe, en Experiência do incomum e boa vizinhança, Helena Buescu:

1 Ya dedicamos a Silviano Santiago un artículo publicado en la revista Rassegna Iberistica: “Grotesque 
Deconstruction of Oficial Colonial and Postcolonial Latin-American Identities. From Valle-Inclan’s 
Tirano Banderas to Silviano Santiago’s Cosmopolitismo do pobre” (https://edizionicafoscari.unive.it/
riviste/rassegna-iberistica/2018/110/deconstruccion-grotesca-de-las-identidades-oficial/).
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[…] A ideia de comparatismo […], simultaneamente de enraizamento e separação, parece-

-me ser ainda hoje aquela que nos ajuda a configurar, não apenas o que a disciplina pode ser 

nela mesma, mas ainda aquilo que ela pode ser no concerto das humanidades. Em primeiro 

lugar, porque é a perspetiva comparatista que autoriza a compreensão da centralidade do 

literário para além do papel político que lhe foi atribuído, de forma a meu ver demasiado 

restritiva, na consolidação de uma ideologia de base nacional. Em segundo lugar, porque é 

também por essa perspetiva comparatista que podemos alcançar a extensão e a compreen-

são cultural que se cristaliza no património literário, considerado como arquivo de diferen-

ças capazes de falar àquilo que hoje somos. Finalmente, porque a tensão comparatista que 

Cláudio [sic] Guillén (1985) caracterizava como a consciência da tensão entre a perceção da 

singularidade e a consciência integradora […] volta a dar visibilidade aos lugares de fronteira 

como lugares de vibrátil permeabilidade, geográfica, histórica, política ou simbólica. (Buescu 

2013, 22-23)

Queda clara una de las dimensiones más problemáticas de los estudios literarios y, 

en concreto, del comparatismo: el de la construcción y deconstrucción de los paradig-

mas nacionales en los que se enmarcan –y enjuician– los fenómenos literarios. Citamos 

a Fernando Cabo Aseguinolaza, quien, en la Historia de la literatura española, tomo 9 

(El  lugar de la literatura española), intenta emprender la resolución de un problema de 

imprecisión conceptual que, a nuestro juicio, lastra las filologías o los estudios que se tra-

ten las lenguas y obras producidas o desarrolladas en contextos ibéricos, en general (y por 

extensión conceptual, lógicamente, iberoamericanos): nos referimos al uso confusamente 

sinonímico, en varios ámbitos no claramente delimitados, de los términos hispano, hispá-

nico, hispanismo, ibérico, peninsular, español, estatal, castellano, etcétera:

Hay otra forma de aproximarse a la noción de literatura nacional, que no la entiende como 

emanación prístina de un espíritu nacional ni se retrotrae a un proceso de formación ligado, 

de modo genérico, a la modernidad. Centra su atención en un período más próximo, cuando, 

en efecto, la acuñación literatura nacional adquiere carta de naturaleza y se vuelve uno de 

los elementos que informan la estructura cultural e ideológica de los modernos estados 

liberales en la Europa decimonónica. Su impulso procede, claro que con antecedentes nada 

despreciables, de las formulaciones románticas en este sentido y ahora por primera vez se 

convierte en objeto de enseñanza y debate públicos, en expresión visible de una identidad 

y una legitimidad vinculada a estas formaciones estatales. Comienzan entonces las historias 

literarias a establecer las delimitaciones y la trama de continuidad que definen las respectivas 

literaturas. Es una fase de institucionalización rigurosa, lo que implica un sostenido proceso 
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de selección canónica y de introducción de la literatura, concebida como tradición histórica 

nacional, en la enseñanza reglada. En este contexto puede hablarse de la invención de la 

literatura nacional, en el sentido de una construcción intelectual e ideológica […] y proyecta 

sobre el pasado una pauta hermenéutica en busca de reconocer en la historia literaria las 

señas de identidad de la nación. (Cabo Aseguinolaza 2012, 15)

Como leemos en estas palabras de Fernando Cabo Aseguinolaza, primer coordinador 

de proyecto de historia comparada de las literaturas en la Península Ibérica2, la invención 

de la literatura nacional es una construcción que sirve a otros propósitos, diríamos que 

extraliterarios. La instrumentalización de la literatura a través de la construcción de his-

torias literarias basadas en literaturas nacionales establecidas por historiadores, necesa-

riamente bajo una u otras orientaciones ideológicas, fue un instrumento –como sigue 

siéndolo– de legitimación de la llamada identidad de las naciones, y por tanto de sus 

instituciones hegemónicas respectivas. Recordemos lo que hicieron los decimonónicos 

Almeida Garrett (1799-1854) respecto a la invención de la configuración nacional portu-

guesa, por ejemplo, o la Historia Crítica de la Literatura Española, de Amador de los Ríos 

(1861), al apoyar sus programas políticos con un corpus seleccionado e interpretado a par-

tir de las premisas ideológicas de los mismos.

La ya citada comparatista Helena Buescu escribía, en la misma obra:

No entanto, se é verdade que ela, a literatura, funcionou em determinada conjuntura histó-

rica como projeção de uma certa comunidade imaginada que ajudou a cimentar o processo 

político e ideológico da construção das nações […] o certo é que julgo empobrecedor redu-

zir a literatura a tal movimento – ignorando assim outras formas poderosas pelas quais a cul-

tura humana nela se cristaliza, enquanto constelação transmissível a todos os que também 

imaginamos como nossos contemporâneos e nossos vindouros. (Buescu 2013, 14)

Reafirmamos, pues, que nos parece más que discutible el proceso de nacionalización de 

las obras literarias y por ende el concepto de literatura nacional. No sólo por lo problemático 

del mismo concepto y aplicaciones prácticas del concepto de nación, como por todos sus 

aspectos míticos y ficcionales que, en principio, obstruyen la epistemología científica que 

busque el rigor de la actividad racional. No sólo porque el actual paradigma nacional-na-

cionalista, que con algunos matices es aún el decimonónico (romántico-positivista), plan-

tea aporías irresolubles a la luz de los actuales conocimientos antropológicos, biológicos 

2 Véase vol. I de A Comparative History of Literaturas in the Iberian Peninsula, en:  https://benjamins.com/
catalog/chlel.xxiv.
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y evolutivos, sino además por las limitaciones espurias, exteriores al fenómeno literario 

en sí, que se imponen al acto de la lectura, del análisis y de la interpretación. Y, con ello, 

la proliferación de tópicos y estereotipos de identidad que se adhieren a etiquetas como 

literatura portuguesa, literatura gallega, literatura española, literatura catalana, literatura 

argentina, literatura hispanoamericana, latinoamericana, literatura caribeña… E  incluso a 

otras etiquetas que no por heterodoxas contienen menor potencial reductor, como las 

literaturas marginales, de minorías, etc.

Esta cuestión, este problema, para nosotros, que por nuestra propia experiencia docente 

sabemos que no suscita demasiado interés (ya no digamos empatía) fuera de los centros 

universitarios de las así denominadas ciencias sociales y humanas (o humanidades), cree-

mos que afecta no solo al ámbito académico y universitario, sino a todos los niveles de 

educación y formación de las ciudadanías. A modo de ejemplo, en una obra relativamente 

contemporánea, Educação para a cidadania, publicada en el moderno Portugal de 1999 y 

a la que dedican elogiosas palabras los autores del prefacio y la presentación (nada más, 

nada menos que el entonces presidente de la República portuguesa Jorge Sampaio y el 

eminente intelectual y político Guilherme de Oliveira Martins), escribían, sobre el volumen, 

que “a sua utilidade é evidente e o seu propósito muito louvável” (Sampaio 1999, 4), o que 

“resulta de um trabalho muito sério e rigoroso” (Oliveira Martins 1999, 6). No queriendo 

divergir de estos comentarios, ni por lo tanto del mérito que se reconoce en gran parte 

de la obra, tampoco nos deja de llamar la atención cómo se logra armonizar la siguiente 

definición de “identidade nacional” con otro texto que citaremos acto seguido. Leemos, 

por un lado, que la identidad nacional sería:

[…] o processo pelo qual um povo, ou seja, uma comunidade com laços de consanguini-

dade, solidariedade e cidadania, toma consciência de interesses, história e projecto comuns, 

representativos dos fins universais da humanidade, e se torna capaz de integrar parcelas 

regionais através do ordenamento político de factores materiais e culturais, e de ser inte-

grado em comunidades supranacionais empenhadas na viabilização de sociedades abertas. 

(Henriques et al. 1999, 52)

Definición destacada en el diseño gráfico de la página del manual y que corresponde 

perfectamente a la integración de Portugal en aquella Comunidad Económica Europea 

que estaba preparando su transformación en Unión Europea, un Portugal ya miem-

bro de las Naciones Unidas (o sea, comprometido con la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos y la desvinculación que en ésta se hace del concepto de nacionali-

dad respecto al de etnia, religión o género). Sin embargo, veremos a continuación como 
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se armoniza la previa definición con este otro texto –de Jorge Dias– originalmente 

publicado en 1985:

O Português é um misto de sonhador e de homem de acção, ou melhor, é um sonhador 

activo […] o Português é mais idealista, emotivo e imaginativo do que homem de reflexão. 

Compartilha com o Espanhol o desprezo fidalgo pelo interesse mesquinho, pelo utilitarismo 

puro e pelo conforto, assim como o gosto paradoxal pela ostentação de riqueza e pelo luxo. 

Mas não tem, como aquele, um forte ideal abstracto, nem acentuada tendência mística. 

O Português é, sobretudo, profundamente humano, sensível, amoroso e bondoso, sem ser 

fraco. […] Há no Português uma enorme capacidade de adaptação a todas as coisas, ideias e 

seres, sem que isso implique perda de carácter. Foi esta faceta que lhe permitiu manter sem-

pre a atitude de tolerância e que imprimiu à colonização portuguesa um carácter especial 

inconfundível: assimilação por adaptação. […] Falta-lhe também a exuberância e a alegria 

espontânea e ruidosa dos povos mediterrâneos. (Henriques et al. 1999, 57)

Resultaría apasionante citar todo el texto en su integralidad (o en su integralismo lusi-

tano)3, pero como botón de muestra nos parece suficiente. Aunque sea un texto de 1985, 

parece escrito aún en el siglo XIX, o a comienzos del XX: tal es su idealismo y esencialismo 

hegeliano, romántico, que más que raya lo delirante y que nos recuerda los delirios de un 

Unamuno (1864-1936) o un Teixeira de Pascoaes (1877-1952) (que, por cierto, conservan un 

extraño o, al menos, curioso prestigio nacional a día de hoy, tal como el mismo Hegel4, ese 

eminente precursor y metafísico de la identidad nacional de los totalitarismos del siglo XX 

en adelante). Esta última cita es terreno abonado para la exégesis y el comentario, pero 

señalaremos solamente el término amable y elogioso que Jorge Dias le dedica al imperia-

lismo portugués. Vuélvase a leer el fragmento y piénsese que este texto nos llevaría a supo-

ner que los millones de personas de la costa occidental africana, esclavizados, esclavizadas, 

forzadas y forzados a (pro)crear esclavos durante siglos al otro lado del Atlántico, lo hubieran 

3 El integralismo lusitano fue un movimiento político y cultural monárquico, tradicionalista, antiliberal 
y contrarrepublicano muy dinámico en el Portugal desde la instauración de la República en este país 
(1910) hasta bien entrado el régimen dictatorial emprendido por el Doutor António de Oliveira Salazar 
en 1926, que fue el más duradero de occidente (48 años). 

4 Respecto a la idea hegeliana del Estado, por ejemplo, leemos en SPENLÉ, 1967: 94, que “L’état hégélien, 
se définissant exclusivement par sa souveraineté, ne peut pas tolérer une limitation de cette souve-
raineté qui viendrait du dehors. Il ne peut reconnaître d’autre Volonté que la sienne. Etant lui-même 
source de toute Droit et de toute Morale objective, il ne peut se soumettre à une juridiction ou à un 
arbitrage, ni prendre en considération aucune morale autre que l’affirmation de sa Volonté souveraine 
[…] Hegel est le métaphysicien de la guerre et de l’impérialisme”.
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sido en fraterna y adaptativa “atitude de tolerância” (contrástese esta ironía con los datos 

que Eduardo Galeano expone en su ineludible Las venas abiertas de América Latina). 

De hecho, quienes, como quien firma este artículo, hayan experimentado pendular-

mente los sistemas educativos de algunas de las diversas naciones ibéricas, podrán dar fe 

de la benevolencia o amnesia selectiva con la que tienden a tratarse las acciones impe-

riales de la propia nación, buscando siempre otras agresiones coloniales peores en otras 

naciones –por comparación– o, en todo caso, menos buenas. Tópico recurrente y harto 

conocido dentro del sistema cultural español es el de la comparación, agraviada o agra-

viante, entre el imperialismo anglosajón (especialmente el estadounidense, con su con-

quista del Far West) y el supuestamente humano y no tan impuesto, por no tan expresa-

mente genocida, imperialismo español en las Américas. Y de viceversa en viceversa, de 

manipulación en manipulación (como la maniobra propagandística –basada en hechos 

reales– de la llamada leyenda negra, promovida en contextos de guerra de discursos de 

legitimación entre imperios rivales). 

Para hablar con fundamentación de la estructura ideológica del nacionalismo y no per-

dernos en mayores especulaciones digresivas, vayamos a algunas fuentes teóricas. Según 

Anthony D. Smith, en Nationalism. Theory, Ideology and History, “the overall thrust of natio-

nalism is clear: the nation is a form of public culture and political symbolism, and ulti-

mately of politicized mass culture, one which seeks to mobilize the citizens to love their 

nation, observe its laws and defend their homeland” (Smith 2001, 35).

Es significativa la idea de que el nacionalismo es, y traducimos, una “cultura de masas 

politizada” que busca alcanzar, en última instancia, objetivos bélicos. Fijémonos en la pro-

gresión semántica: amar, obedecer y combatir. 

Se trata de una conceptualización que pone en relieve la guerra y, por ende, las insti-

tuciones militares (inciso: hemos tratado y trataremos en otros lugares las poéticas de lo 

grotesco y cómo este modo de representación se activa como crítica artística a los funda-

mentos sociales, económicos y culturales de un determinado momento o conflicto, como 

hicieron en su época Alfred Jarry, Valle-Inclán, Maruja Mallo, Mário de Andrade o Juan José 

Arreola, por poner solamente algunos ejemplos del ámbito geocultural ibérico e iberoame-

ricano). Benedict Anderson, en su clásico Imagined Communities, admite que “nationness 

is the most universally legitimate value in the political life of our time” (Anderson 1993, 3). 

Palabras de 1993 que mantienen toda la vigencia, con temor y temblor, en nuestro siglo 

XXI. Su universo de significación (y de acción, añadiríamos) no se circunscribe solamente al 

campo político, ya que, y ahora volvemos a Anthony Smith, “[…] the significance of natio-

nalism is not confined to the world of politics. It is also cultural and intellectual, for ‘the 

world of nations’ structures our global outlooks and symbolic systems” (Smith 2001, 2).
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Ello, porque a pesar del carácter absolutamente contingente o azaroso de nacer en 

cierto o en incierto lugar, de la Mancha o de donde fuere, y, por lo tanto, de estar ads-

crito a determinadas identidades nacionales, de pertenecer a naciones, dicha pertenencia 

estructurará, en gran medida, las perspectivas a partir de las cuales los seres humanos 

asumamos unas u otras actitudes y relaciones con los demás y con el mundo (que, por 

cierto, quizá sean ambas cosas lo mismo: el mundo, los demás). Con actitudes, en sistemas 

simbólicos, a través de creencias. Y tanto más las influirá o condicionará cuanto menos 

conscientes sean los individuos de que esas identidades nacionales son construcciones 

culturales contingentes, sumamente variables y desde luego en absoluto naturales, cuya 

legitimidad fundamentadora de acciones de todo tipo y signo y valor se acepta y asume 

como algo natural. Ello, a pesar de que, si nos situamos fuera de este “world of nations”, 

o incluso si nos alejamos de zonas geopolíticas, tienden a ser tan parecidos sus símbolos 

que incluso podemos confundirlos. Es lo que le ocurrirá a mucha gente que, aun conven-

cida de la singularidad, exclusividad, de su identidad nacional, es dudoso que no haya de 

reconocer –si a ello se la invita activamente– la extraordinaria semejanza que existe entre 

todas las banderas e himnos nacionales (símbolos, dogma, tótem). Invitamos a nuestros 

amables lectores y lectoras a que lo prueben (en este sitio web podrán encontrar muchísi-

mos ejemplos con los que hacer el experimento: http://www.nationalanthems.info).

Volvamos a Anthony D. Smith, quien problematiza de la siguiente manera la definición 

nacionalista de nación:

An ideological movement for attaining and maintaining autonomy, unity and identity for a 

population which some of its members deem to constitute an actual or potential nation.’ This 

is a working definition based on the common elements of the ideals of self-styled national-

ists, and it is therefore inductive in character. But it inevitably simplifies and extracts from the 

many variations in the ideals of nationalists, and assumes thereby something of a general, 

ideal-typical character. This definition ties the ideology to a goal-oriented movement, since 

as an ideology, nationalism prescribes certain kinds of action. (Smith 2001, 9)

Nos importa, precisamente, señalar las semejanzas estructurales de cualquier naciona-

lismo y, por lo tanto, de unas u otras creencias nacionalistas (en unas o en otras nacio-

nes). Interesa fijarse especialmente en su carácter artificioso, de construcción cultural. 

Señalemos, además, que los individuos miembros de una comunidad asimilan esa identi-

dad común imaginaria tras postularse institucionalmente su realidad material, física, o su 

potencialidad material o física (esto es, real, verdadera, absoluta).
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Por ello, Smith relaciona más el nacionalismo con el concepto de “religión política” que 

con la “ideología política”, recurriendo, para esta asociación, a la definición del concepto 

de religión que proponía E. Durkheim, en 1915: “a unified system of beliefs and practices 

relative to sacred things, that is to say, things set apart and forbidden – beliefs and prac-

tices which unite into one single moral community called a Church, all those who adhere 

to them” (apud Smith 2001, 35). Esto es, lo contrario –y antagónico, incluso– de lo humano 

racional, cuya base es la duda metódica, el escepticismo, como principios rectores.

Smith, además, atribuye al nacionalismo un carácter narcisista –el culto maníaco de 

la autoimagen– en función de su carácter de “religión sucedánea”. Todo nacionalismo 

propugna que la nación a la que se refiera está formada por “[…] unique people, with 

a peculiar history and destiny” y, por ello el nacionalismo vendría a ser “the secular suc-

cessor to older religious beliefs in ethnic election, or the ‘chosen people’.” El deporte, 

concretamente el fútbol (deporte rey), sería un claro ejemplo de esta secularización de la 

fe religiosa. En cierto sentido, el deporte de masas prepara a éstas para la guerra durante 

la paz.

Como sabemos, Anderson nos brindó su potente definición de la nación como “comu-

nidad imaginada”:

it is an imagined political community – and imagined as both inherently limited and sov-

ereign.

It is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of 

their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the 

image of their communion. (Anderson 1993, 5-6)

Este autor interpreta, además, el nacionalismo como un fenómeno –estructura ideoló-

gica y social– anómalo. Argumenta que el nacionalismo sigue tratándose de una manera 

que nosotros denominaríamos precientífica, o según la terminología de T. S. Kuhn, desde 

paradigmas ptolemaicos:

The aim of this book is to offer some tentative suggestions for a more satisfactory interpre-

tation of the ‘anomaly’ of nationalism. My sense is that on this topic both Marxist and liberal 

theory have become etiolated in a late Ptolemaic effort to ‘save the phenomena’; and that a 

reorientation of perspective in, as it were, a Copernican spirit is urgently required. My point 

of departure is that nationality, or, as one might prefer to put it in view of that word’s multiple 

significations, nation-ness, as well as nationalism, are cultural artefacts of a particular kind. To 

understand them properly we need to consider carefully how they have come into historical 
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being, in what ways their meanings have changed over time, and why, today, they command 

such profound emotional legitimacy. (Anderson 1993, 4)

La aparición, el desarrollo y la legitimidad de la “nation-ness” y del nacionalismo son 

centrales en el enfoque andersoniano. Urge, según este autor, un cambio de perspec-

tiva que permita llegar al conocimiento de los “cultural artifacts” que componen tales 

fenómenos. Como, por ejemplo, las historias de las literaturas nacionales. Nosotros, desde 

aquí, no queremos contribuir a “save the phenomena”, desde luego.

Con un enfoque no demasiado distante, también Eric Hobsbawm destacaba la impor-

tancia de la nación y de fenómenos asociados a ésta, como la creación-invención de sím-

bolos y de tradiciones de todo tipo:

In this connection, one specific interest of ‘invented traditions’ for, at all events, modern 

and contemporary historians, ought to be singled out. They are highly relevant to that com-

paratively recent historical innovation, the ‘nation’, with its associated phenomena: national-

ism, the nation-state, national symbols, histories and the rest. All these rest on exercises in 

social engineering, which are often deliberate and always innovative, if only because histori-

cal novelty implies innovation. (Hobsbawm 1995, 13)

Este autor destaca el hecho de que el estudio de los fenómenos nacionales carezca de 

solidez si no se atiende escrupulosamente a las invenciones de tradiciones, así como a las 

construcciones y artefactos culturales asociados a aquéllas:

And just because so much of what subjectively makes up the modern ‘nation’ consists of 

such constructs and is associated with appropriate and, in general, fairly recent symbols or 

suitably tailored discourse (such as ‘national history’), the national phenomenon cannot be 

adequately investigated without careful attention to the ‘invention of tradition’. (Hobsbawm 

1995, 14)

En la misma línea de pensamiento, Patrick Geary concibe la historia moderna como 

un instrumento central del nacionalismo europeo, desarrollado en un contexto espa-

ciotemporal muy determinado: “Modern history was born in the nineteenth century, 

conceived and developed as an instrument of European nationalism” (Geary 2002, 15). 

Y desarrolla las consecuencias de esta constatación, extendiéndola hacia la misma epis-

temología de las humanidades, particularmente la de la historiografía: “Rather than neu-

tral instruments of scholarship, the modern methods of researching and writing history 
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were developed specifically to further nationalist aims” (Geary 2002, 16). Siguiendo, 

además, en esta escritura de la Historia, paradigmas narrativos y miméticos de las poé-

ticas clásicas.

¿Un tema polémico? Podríamos referir la incomprensión que afectó a Alexandre 

Herculano (1810-1877) cuando al redactar la primera historia moderna de Portugal desmi-

tificaba el milagro de la conquista cristiana de Ourique, laicizándola (esto es: modernizán-

dola). Como hemos visto, en años más próximos al nuestro se conservan las tendencias 

a ficcionalizar la historiografía, con elementos de la narración clásica. Si no polémico, al 

menos delicado es este asunto: hemos visto cómo en 1999 aún pervivían mitificaciones 

decimonónicas de supuestas identidades nacionales: en 1999; y, hoy día, no menos –de 

hecho, baste pensar en el eje problemático nacional español, en la cuestión del Brexit, o 

en las recientes conquistas electorales (¿democráticas?) a uno y a otro lado del Atlántico.

Perspectiva muy diferente a las de Anthony D. Smith, Benedict Anderson o Patrick 

Geary es la que asume Llobera, para quien es completamente falsa la idea del naciona-

lismo como invención, manteniendo que los nacionalismos modernos son recreacio-

nes o reformulaciones de realidades medievales. En traducción al portugués de Vítor 

Ferreira:

A ideia de que o nacionalismo é uma invenção, tão cara a Hobsbawm, Gellner e outros 

analistas contemporâneos, é flagrantemente falsa, pois os nacionalismos modernos são 

recriações de realidades medievais e, na realidade, só podem ter êxito quando se radicam no 

passado medievo, mesmo que as ligações a estabelecer sejam, por vezes, tortuosas e retor-

cidas. (Llobera 2000, 83)

Llobera, con conceptos cuando menos problemáticos por su vaguedad, como el de 

realidades medievales, atribuye, más adelante, una supuesta unidad de consciencia a gru-

pos indeterminados de individuos, como el pueblo o un grupo étnico (conceptos gene-

ralizadores que diluyen una característica intrínseca de lo humano e incluso de cualquier 

objeto material: el factor individual). Vemos como, al atribuir una unidad de voluntad, y 

por lo tanto de acción, a grupos humanos que por definición habrán de ser heterogéneos, 

no homogéneos, el ensayista mantiene presupuestos idealistas procedentes de Rousseau 

y del hegelianismo marxista que son, como mínimo, discutibles:

Assim, deve estar-se atento às consequências que cada via de acção produzirá, mas, em 

última instância, aquilo que importa é a vontade de sobreviver de um povo ou de um grupo 

étnico. As forças vivas e activas da comunidade terão de articular projectos que respondam 
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aos requisitos culturais necessários para preservar a sua comunidade, no quadro da Europa 

unida, processo que exigirá, sem dúvida, uma recriação das identidades étnica/nacional no 

contexto dos estados existentes e das instituições europeias emergentes. Parafraseando 

Marx, dir-se-á que, se a história impõe restrições ao comportamento do homem, os seres 

humanos conscientes são autores da sua própria história. (Llobera 2000, 202)

Dos falacias, a nuestro juicio, lastran estas consideraciones –apologéticas– del naciona-

lismo moderno. Primero, diluye absolutamente lo individual en lo colectivo: el grupo (pue-

blo, grupo étnico) es lo “que importa”. Pero, ¿qué es un pueblo? Ya lo hemos dicho, y no 

importa reiterarlo: el concepto de pueblo, en última instancia, acaba por diluir la conciencia 

de que los países están, sin excepción, divididos y estructurados socialmente como estruc-

tura piramidal, jerarquizada, y en la que permanentemente algunos cosechan el trabajo de 

muchos. Además, atribuir a los seres humanos capacidad de autoría de “su propia historia” 

–artística metáfora, esta de la autoría–, presuponiendo que cada uno de nosotros pueda 

influir tanto en el mundo… es mucho suponer. Sin duda, quien tiene Poder podrá hacerlo; 

y qué duda cabe de que lo hace (y es fácil de constatar sociológicamente, históricamente). 

Porque, al contrario de lo que cantó Zeca Afonso en su mítica “Grândola Vila Morena”, el 

pueblo no suele poder demasiado, y seguro que no es “quem mais ordena”. A la vista está, y 

sea lo que fuere que haya sido o sea ese pueblo: digamos, mejor, sea lo que fuere el llamado 

pueblo. Concepto, éste del volk, tan archimanido y reutilizable como vacío: que precisa-

mente por su vacuidad se presta a usos tan diferentes y elásticos (como Nietzsche creía res-

pecto a la palabra Dios, al concepto de Dios). Y, de hecho, Llobera, tras situar “la voluntad de 

sobrevivir de un pueblo o de un grupo étnico” como la primera prioridad del nacionalismo 

actual (creemos que se refiere a los nacionalismos emergentes, protoestatales o postestata-

les), nos da a entender su concepto de pueblo, que vendría a ser –del singular al plural– “las 

fuerzas vivas y activas de la comunidad”. Toda Voluntad anhela el triunfo, como la brillante 

cinematógrafa alemana Lehni Rieffenstahl (1902-1993) demostró, con todo su arte y ensayo, 

en el clásico de la propaganda fascista titulado Triumph des Willens (1934). 

O sea, y volviendo a Llobera: según este ejemplo de teoría nacionalista actual de pres-

tigio –puesto que asociada al mundo académico– los miembros de la comunidad que no 

actúen en un determinado sentido, o que no sean “seres humanos conscientes”, resul-

tarán –infiérase lo siguiente por antítesis lógica– fragilidades muertas e inactivas de la 

comunidad. Las hipotéticas consecuencias de tal suerte de razonamientos son bastante 

obvias: para autores como Llobera, se puede ser pueblo más pueblo que otros pueblos 

en cuanto a su popularidad, o, permítasenos la licencia de una suave ironía, con relación 
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a su Volkstümlichkeit (lo popular), y otro que, para serlo, deberá dejarse conducir por “las 

fuerzas vivas y activas de la comunidad”. 

Estas citas refuerzan nuestra interpretación del enfoque nacional (o nacionalista –

que ambos adjetivos son siameses) como paradigma ptolemaico o precientífico. Que 

sea exitoso o popular, valga la redundancia, o incluso prestigioso, respetable, que con-

venza y mueva a millones de personas, no es relevante desde una perspectiva cientí-

fica: el modelo geocéntrico también fue el más razonable y sensato durante siglos, y 

ello desde los dos dedos de frente del sentido común que invocan siempre las clases 

dominantes: “las fuerzas vivas y activas”, antes o después institucionalizadas con him-

nos y blasones. Pero quizá estemos opinando demasiado. En el caso de que así fuera, 

recordemos las palabras del clásico comparatista Claudio Guillén, para quien “no puede 

acentuarse bastante este aspecto dinámico –militante, diría Adrian Marino– o batallador 

del comparatismo”:

Acerquémonos a nuestra disciplina sin perder de vista este cariz inicial: la Literatura 

Comparada como afán, deseo, actividad frente a otras actividades. Deseo, digamos por lo 

pronto, de superación del nacionalismo cultural: de la utilización de la literatura por vías 

nacionalistas, instintos narcisistas, propósitos ideológicos. (Guillén 1985, 14)

La estructura ideológica nacional, la de cualquier identidad nacional, se fundamenta, 

primero, en fronteras político-administrativas actuales o de antaño, y en el dialecto de la 

élite de una lengua que tiende a ser destacada entre los demás idiomas –o dialectos– por 

criterios sentimentales o mercadotécnicos, turísticos, etc., y después elige un determi-

nado momento histórico (el big-bang de cada nación) –desde parámetros muy relativos, 

contingentes, a veces también muy matizables, aunque recubiertos con el velo necesario 

y prestigioso (canónico) del discurso historiográfico, que para la mayoría de las huma-

nas poblaciones es neutro y objetivo (como si cualquiera de estas ficciones, tan necesarias 

según Bentham o Nietzsche, pero no por ello menos ficcionales, fueran valores absolu-

tos: la ficción de la neutralidad, el desiderátum de la objetividad)5. Y es que, aquí, la len-

gua es el factor primigenio de las nacionalidades literarias: es lo que nos lleva a reconocer 

una literatura española, una literatura portuguesa, una literatura inglesa, una literatura 

catalana. Hay algo de obsesivo en estas expresiones, por cierto: cierta monomanía, valga 

5 Acerca de la imposibilidad de discursos historiográficos neutros y objetivos, encontraremos valiosas 
reflexiones en las obras de Hayden White, Paul Veyne, Michel Foucault o Paul Ricœur, de quien desta-
camos el concepto de “histoire fictive”, en su obra La Mémoire, l’histoire, l’oubli (2000).
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la redundancia, de la unicidad (un Dios, una nación, unos etcéteras: siempre el número 

uno…). Un inciso.

Al usar las etiquetas de las identidades nacionales, que se basan únicamente en la 

combinación entre territorialidades político-administrativas (las fronteras) y de idiomas 

(considerados a partir de los cánones académicos del siglo XVIII, al abrigo de regímenes 

ilustrados, pero no menos monárquico-absolutistas), para englobar múltiples y diversos 

objetos artísticos, de todo tipo de autorías, con todo tipo de representaciones, por todo 

tipo de géneros, se incurre en una maniobra metafórica –consciente o inconsciente– de 

transposición categorial falaz de uno a otros ámbitos. 

Según este paradigma clasificatorio y epistemológico se postula la existencia real de la 

literatura española, la literatura portuguesa, la literatura brasileña, la literatura catalana, la 

literatura inglesa, etc. 

Aunque sin absoluta seguridad, sospechamos que sea la norma educativa vigente en 

la mayor parte del mundo, de todos o de casi todos los sistemas educativos primarios y 

secundarios del mundo. Esto no es en absoluto casual o inocente, pues es durante esas 

edades, precisamente, cuando se desarrollan las competencias mamíferas que acaban por 

configurar las estructuras de la personalidad individual, y es durante estos años cuando 

se establecen mejor las doctrinas en los futuros ciudadanos adultos y conscientes. Esto 

implica, en realidad, a toda la comunidad educativa. Por eso, quizá fuera conveniente des-

nacionalizar la enseñanza de las literaturas. Como leemos en A literatura ensina-se? Estudos 

de teoria literária, de Carlos Ceia:

O texto literário é ao mesmo tempo igual a todos os outros (em termos de forma e estru-

tura) e diferente de todos (pela linguagem); é ao mesmo tempo igual a todos os outros (em 

termos de uso de uma linguagem) e diferente de todos (pela procura de uma forma e estru-

tura peculiares); é ao mesmo tempo igual a todos os outros (em termos de forma e estrutura 

e uso da linguagem) e diferente de todos (em termos de forma e estrutura e uso da lingua-

gem). Vale este princípio complexo como o princípio dos paradoxos da definição referen-

cial de literatura, que anula qualquer tentativa de institucionalização da literariedade como 

explicação do fenómeno literário. (Ceia 1999, 62)

Escribía Claudio Guillén: “¿Qué son las llamadas literaturas nacionales sino la confluen-

cia de otras literaturas y artes nacionales, de la yuxtaposición e intersección de distintos 

tiempos y estilos y personalidades, y de lenguas y dialectos diferentes?” (Guillén 1998).

Esta afirmación tajante en forma de pregunta retórica debería bastar para neutralizar 

o rechazar las defensas a ultranza de la identidad nacional literaria, o para responder a 
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intentos de blindaje de dicha ideología académica. Darío Villanueva comentaba así la defi-

nición de Claudio Guillén:

La [definición] aportada recientemente Claudio Guillén [1985: 13-14] en su introducción a 

esta disciplina, que está teniendo gran eco internacional a través de sus traducciones, es muy 

cautelosa y subraya el aspecto que más le interesa al autor, el de la superación de los nacio-

nalismos culturales: “Por literatura comparada (rótulo convencional y poco esclarecedor) se 

suele entender cierta tendencia o rama de la investigación literaria que se ocupa del estudio 

sistemático de conjuntos supranacionales […]”. (Villanueva 1994, 106)

Primero, no es difícil desdibujar o relativizar los límites entre unas lenguas u otras, no 

sólo por la presencia de unas en otras, a varios niveles (morfológico, sintáctico, léxico) 

sino por sus contigüidades. Es lo que ocurre entre el castellano, el catalán, el portugués, 

el gallego, el catalán, el francés, el italiano… Pero también entre las lenguas latinas y el 

inglés, por ejemplo, pues una parte apreciable de sus léxicos es de origen grecolatino 

(dándose el movimiento inverso en nuestros días, desde el big data a los papers)6. Y, a su 

vez, el patrimonio grecolatino tampoco surgió ex ovo, en una especie de big-bang cultural 

o a partir de una especie de metafórica tabula rasa prefundacional.

Empero, desde los estudios filológicos de cualquier nación se ha promovido constante-

mente el énfasis en la diferencia, en las divergencias e incluso en los aspectos conflictivos 

de los diálogos (o discusiones) entre diferentes naciones-lenguas.

La estructura ideológica nacional se corresponde con el estadio del homo sapiens como 

especie, dentro del marco general de la evolución de la vida en la tierra y de su misma 

diferenciación progresiva respecto a otros primates. Algunos de los cuales, se nos dice 

desde la primatología, como el pan troglodytes (o chimpancé), tienen un sentido de iden-

tificación comunitaria-territorial que los lleva a acometer guerras, que pueden incluir en 

ocasiones, como toda guerra humana incluye, violaciones de los derechos humanos, o 

en este caso derechos primates. Un ejemplo muy humano serían las prácticas genocidas. 

Según Steven Pinker, en “Violência ancestral. As origens do comportamento agressivo do 

homem”7:

6 Como se puede leer en Fasold, Ralph W.; Connor-Linton, Jeffrey, eds. (2014), se calcula que el inglés 
tendrá en torno a un 60% de vocabulario de origen latino. 

7 Publicada en versión en portugués, en la edición 78 (marzo de 2013) de Piauí Folha de São Paulo, en línea 
(https://piaui.folha.uol.com.br/materia/violencia-ancestral/).
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Os chimpanzés comuns vivem em comunidades de até 150 indivíduos que ocupam um 

território separado. Enquanto vagueiam em busca de frutas e nozes, que se distribuem de 

maneira não uniforme pela floresta, eles com frequência se dividem e se aglutinam em gru-

pos menores de um a quinze indivíduos. Se um grupo encontra outro grupo de uma comu-

nidade diferente na fronteira dos territórios, a interação é sempre hostil. Quando os bandos 

estão em equilíbrio de forças, disputam a fronteira em uma batalha ruidosa. Os dois lados 

dão gritos curtos e repetidos ou emitem sons graves, sacodem galhos, atiram objetos e arre-

metem uns contra os outros por meia hora ou mais, até que um lado, geralmente o menos 

numeroso, bate em retirada. (Pinker 2013)

Así las cosas, no ha de extrañarnos el tribalismo inherente al concepto de nación y a la 

estructura tribal –en sentido antropológico, cultural-biológico– del sistema nacionalista 

de representación historiográfica, artística, cultural, esto es, de estructuración mental de 

la realidad. Con pinzas usamos el concepto de representación y de realidad. 

Desgraciadamente, no podemos expresar sino dudas respecto a lo que afirmaba 

Philipp Löser, en su artículo “International literary history: Cultures in translation”, aunque 

compartamos su anhelo-proyecto, que tenemos que apreciar en sus justos términos de 

finalidad deseable:

Nationhood and nationality are historical constructs, and today it seems quite feasible 

that they have come with an expiration date. The nation is still a very powerful instrument 

for organizing social reality, but its heydays are over, and numerous development syndicate 

that it keeps losing its firm grasp on everyday life. […] The great age of nation building and 

nationalism is over. It is time to unbuild the nation, to deconstruct value hierarquies based on 

nationhood and to speculate about future organizations of different cultures. Literary histo-

ries are a very good place to pursue this line of thought. (Löser 2001, 45-56)

Al contrario: enfrentamos con sumo escepticismo la postulación de que vivimos en el 

inicio de una época posnacional(ista) de consolidación de las ficciones nacionales. Basta 

reparar con atención y escepticismo en la pervivencia y vigor de todas las identidades 

nacionales, urbi et orbi, con el cada vez mayor auge textil de los espectáculos rituales de 

masas abanderadas y que buscan lo monocromático, lo bicolor o a lo sumo lo tricolor. Sea 

como fuere, se trata de un problema tan complejo que su resolución –que no problema-

tización y deconstrucción– fuera de estrictos círculos académicos se nos presenta entre 

lo improbable y lo imposible, como ya hemos expresado antes. De acuerdo con Anthony 

D. Smith:
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The fact that neither a scientific nor an eclectic version of global culture could have much 

popular resonance and durability suggests that the conditions for a postmodern superses-

sion of nationalism have not yet been realized, and that globalization, far from leading to the 

suppression of nationalism, may actually reinforce it. (Smith 2000, 137)

Con la metafísica de identidad de lo colectivo olvidamos frecuentemente que no exis-

ten, ni las lenguas ni las naciones (los estados y las culturas que rigen, que ejercen el 

Poder), al margen o fuera de la experiencia de las personas individuales, con sus corres-

pondientes divisiones internas y oscilaciones estructurales, contingencias. Así debe 

considerar el docente a cada individuo que compone ese colectivo denominado como 

alumnado, que sólo en sistemas totalitarios o con prácticas autoritarias se desea que no 

resulte problemático ni individualizado. La actitud general de nacionalización (simplifi-

cación, uniformización) de todo lo que se ponga a tiro –por parte de cualquier nación 

o nacionalismo– abarca desde aspectos que podríamos denominar como pintorescos o 

folclóricos –por ejemplo, la gastronomía– hasta rasgos culturales que frecuentemente 

han conducido a catástrofes muy inter-nacionales –como las distinciones étnicas o reli-

giosas. La actual crisis permanente de gente huida de algunas de esas catástrofes, por 

aguas del mare nostrum (¿nuestro mar? ¿mar de quién?), es tan solo un ejemplo. Un 

gran y significativo ejemplo, pero sólo uno de muchos, y que quizá sean demasiados. 

Podríamos resignarnos, simplemente, pues qué duda cabe de que así es la vida, con sus 

metáforas y sus ficciones8. Pero no porque muchas personas crean en errores dejarán 

éstos de serlo. Aunque venzan… y convenzan. Hay muchos ejemplos de ello a lo largo 

de nuestra historia como especie. Podríamos preguntarnos, nietzscheanamente: ¿es la 

ficción nacional una ficción útil? Y si lo es, ¿útil para quién o para qué? Quizá con ello 

podamos además contribuir a mejorar las relaciones interculturales de presentes y futu-

ros protagonistas de los procesos educativos, que deberían abarcar todos los niveles de 

enseñanza. Problematizando lo nacional, las historias literarias encajonadas en compar-

timentos estanque nacionales. 

Como conclusión provisional, y sólo por dar algunos ejemplos variopintos desde nues-

tra estricta experiencia docente personal: ¿qué hacer con el estudio de autores bilingües 

ibéricos como Alfonso X, Gil Vicente, Camões, Eduardo Mendoza, Atxaga? ¿En qué lite-

ratura nacional incluirlos? ¿O poetas y poetisas como Sor Juana, a un tiempo española 

8 Hemos reflexionado sobre metáforas y ficciones discursivas en el artículo “Esperpento y metáfora: 
descanonizar la mímesis”, publicado en 2016 (Acta del congreso Las palabras (des)atadas. Encuentro de 
hispanistas 2015, celebrado en la Univerzita Karlova de Praga).
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y mexicana, novohispana? ¿O textos producidos por ibéricos e iberoamericanos, no en 

castellano, portugués, catalán, euskera o gallego, sino en latín? ¿Y las culturas sefardí o 

andalusí? ¿Dónde encajarlos, cómo clasificarlos –plantarlos–, estudiarlos e interpretarlos? 

El criterio, por llamar de alguna manera al enfoque dominante– nacional monolingüe, ya 

no nos sirve, aquí, hoy: es muy útil para la enseñanza de las lenguas, hay que concedérselo. 

Pero si nos centramos en los estudios literarios, en sus actuales programas y curricula, que 

dependen de departamentos compartimentados en los que prevalece, aún, el enfoque 

nacional-nacionalista, parte de la obra de estos autores se quedará siempre rezagada en 

una especie de retaguardia o zona intermedia –un limbo– autorial. Lo cual es, en los múl-

tiples sentidos ya demostrados, una falta de rigor, e incluso de respeto hacia la variedad 

expresiva de esos mismos artistas y de sus obras.
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Resumo

Neste artigo propomos uma leitura do conto “La exportación de cérebros” (Movimiento per-

petuo, 1972), do guatemalteco Augusto Monterroso à luz do conceito de cosmopolitismo do 

pobre, do ensaísta brasileiro Silviano Santiago. Para isso, é feita uma análise crítica e abran-

gente do texto, relacionando-o com a realidade dos nossos dias.

Palavras-chave: Augusto Monterroso, Silviano Santiago, contos, cosmopolitismo do pobre.

Abstract

In this paper we propose a reading of the short story “La exportación de cérebros” 

(Movimiento perpetuo, 1972), by the Guatemalan author Augusto Monterroso in the light of 

Brazilian essayist Silviano Santiago’s concept of cosmopolitanism of the poor. For this, a critical 

and comprehensive analysis of the text is made, relating it to the reality of our day.

Keywords: Augusto Monterroso, Silviano Santiago, short stories, cosmopolitanism of the poor.

Nascido em Tegucigalpa, nas Honduras, e tendo vivido grande parte da sua vida no 

México, Augusto Monterroso é inserido na literatura guatemalteca, a da sua nacionali-

dade. Mas é, acima de tudo, um hispano-americano. E é como tal que frequentemente 

reflecte sobre a América Latina no seu conjunto, através de uma voz muito própria, forte-

mente pontuada pela ironia e pela sátira. “Su humor no es banal: es una forma de refle-

xión que nos recuerda […] que la imperfección del mundo es tragicómica porque no tiene 

remedio” (Oviedo 2005, 255). Para Robert A. Parsons, Monterroso é “perhaps the finest 

and most subtle humorist in all of Spanish America and one of the region’s most accom-

plished contemporary writers” (Parsons 1989, 943).
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“La exportación de cérebros” (incluído em Movimiento perpetuo, 1972) é um dos con-

tos mais marcantes de Monterroso, abordando a migração de hispano-americanos para a 

Europa e Estados Unidos. O autor recusa uma visão eurocêntrica do mundo e da América 

Latina e propõe uma perspectiva simultaneamente crítica, realista, histórica e irónica do 

subcontinente. Neste artigo propomos uma leitura da obra literária de Monterroso à luz 

do conceito de cosmopolitismo do pobre, do ensaísta, crítico, professor e investigador 

brasileiro Silviano Santiago.

Como o próprio Santiago explica no artigo “Deslocamentos reais e paisagens imagi-

nárias − O cosmopolita pobre”, incluído neste volume, o conceito de cosmopolitismo 

do pobre surgiu num ensaio escrito em 2002 e publicado em 2004. Aí o autor propõe 

uma nova teorização alternativa ao multiculturalismo, que passa pela desnacionalização 

do espaço urbano e pela desnacionalização da política, assumindo as diversas fontes 

das populações e a economia transnacional que impera no mundo. Segundo Silviano 

Santiago, uma das consequências dessa situação é o estado-nação passar “a ser co-exten-

sivo com a humanidade” (Santiago 2004, 58). Assim, as migrações passam a ser encaradas 

não como movimentações económicas entre países, mas como expressões semânticas 

que se referem a transferências de lugares e de pessoas, de conhecimentos e de formas 

de pensar e de fazer.

Comecemos por fazer uma breve apresentação do conto de Monterroso. Eis a primeira 

frase: “El fenómeno de la exportación de cerebros ha existido siempre, pero parece que 

en nuestros días empieza a ser considerado como un problema” (Monterroso 2006, 21). 

O bom cérebro sai da América Hispânica ou voluntariamente (o mais comum), ou é levado 

ou expulso. Os cérebros são apresentados como uma matéria-prima, como o estanho ou a 

banana, comercializados em condições cada vez piores para a região de origem. Contudo, 

segundo o narrador, trata-se de um falso problema, porque há poucos cérebros muito 

bons, embora agrade pensar que existem muitos: “Sospechar que alguien está ansioso de 

apropiarse de nuestros genios significa suponer que los tenemos y, por tanto, que podría-

mos seguir permitiéndonos el lujo de no importarlos” (Monterroso 2006, 22). Haverá cerca 

de duzentos cérebros de primeira categoria, “dignos de y dispuestos a ser atraídos por las 

vanas tentaciones del dinero del exterior” (Monterroso 2006, 22).

El cerebro es una materia prima como cualquier otra. Para refinarlo se necesita enviarlo 

afuera para que algún día nos sea devuelto elaborado, o bien transformarlo nosotros mismos; 

pero, como en tantos otros campos, por desgracia las instalaciones con que contamos para 

esto último o son obsoletas, o de segunda, o sencillamente no existen. (Monterroso 2006, 22)
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Trata-se do movimento típico no mundo globalizado dos últimos 500 anos, o envio das 

matérias-primas das periferias para os centros (a Europa e os Estados Unidos) e depois 

a comercialização e regresso às periferias dos produtos já transformados. É o sistema-

-mundo, seguindo a terminologia de Immanuel Wallerstein, em que a divisão do trabalho 

é mais ampla que as áreas de produção local. O sistema-mundo, ou economia-mundo, 

baseia-se no modo de produção capitalista (acumulação de riqueza e mercado), e a 

sua expansão relaciona-se com a colonização da América Latina, uma eterna periferia. 

E, acrescente-se, esse carácter periférico é possivelmente um dos factores estruturais de 

maior unidade da região.

O narrador do conto fala das vantagens dos cérebros comparativamente com outros 

elementos e argumenta que, por exemplo, estes não cansam as terras de cultivo como 

acontece com as bananas, o que se torna mais benéfico a longo prazo. Quase a concluir, 

esclarece três pontos. Em primeiro lugar, a maioria dos cérebros sai voluntariamente, por-

que “su consumo en Hispanoamérica está lejos todavía de ser importante” (Monterroso 

2006, 24). Em segundo lugar, sustenta que a região ganha mais com os cérebros a viver 

no estrangeiro. É o destino destes países que está em jogo. Por fim, diz que a única coisa 

positiva das ditaduras é a expulsão de cérebros. A solução é importar dois cérebros por 

cada um que sai: “por cada cerebro exportado importemos dos” (Monterroso 2006, 25). 

Desta solução, podemos inferir pelo menos duas conclusões nossas. Por um lado, o 

cérebro hispano-americano tem mais potência que os outros: para equilibrar a saída de 

um hispano-americano entram dois estrangeiros. Por outro, os cérebros estrangeiros, 

não sendo necessariamente melhores, conseguem fazer o que os hispano-americanos 

não conseguem, pelo menos se forem para a América Hispânica. Talvez seja uma carac-

terística geral de todos os cérebros, sempre mais produtivos quando estão fora, como 

os exemplos dados pelo texto, o que nos permite extrapolar e afirmar que onde se lê 

“América Hispânica” se pode ler a designação de qualquer região ou país, como é o caso 

de Portugal: 

Joyce hizo más por la literatura irlandesa desde Suiza que desde Dublín; Marx fue más útil 

para los obreros alemanes desde Londres que desde su patria; es probable que si Martí no 

hubiera vivido en los Estados Unidos y en otros países la Revolución cubana no tendría en 

él a tan grande ideólogo; Andrés Bello transformó la gramática española desde Inglaterra; 

Rubén Darío hizo lo mismo con el verso español desde Francia […]. (Monterroso 2006, 24-25)

Nesse parágrafo, refere-se o que estas personalidades fizeram pelo país de origem 

quando estiveram no estrangeiro, não as consequências para o país de acolhimento. 
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Portanto, o que ganha a América Hispânica com a importação de cérebros (o contrário do 

título e o problema essencial segundo o conto)? Não é mais uma forma de colonialismo, 

mesmo que voluntária? Um messianismo auto-imposto, um sebastianismo americano e 

provinciano? Sim e não. Sim, fazendo uma leitura literal do conto. Não, levando em conta 

o fortíssimo tom irónico (e portanto de perversão ou inversão do sentido das palavras) 

deste e de outros textos de Monterroso:

A ironia, como tropo de pensamento […], é, em primeiro lugar, a ironia de palavra […] conti-

nuada como ironia de pensamento, e consiste, desta maneira, na substituição do pensamento 

em causa, por um outro pensamento, que está ligado ao pensamento em causa por uma rela-

ção de contrários […] e que, portanto, corresponde […] ao pensamento do adversário […].

[…] A “ironia retórica” […] quer que a ironia seja compreendida pelo ouvinte, como iro-

nia, e, portanto, como sentido contrário […]. O orador pode querer (as mais das vezes, isso 

acontece na simulação) obter imediatamente no ouvinte este resultado de compreensão, ou 

então, pode querer jogar, durante algum tempo, com um estádio passageiro de mal-enten-

dido […]. (Lausberg 1993, 251-253)

A ironia é, sem dúvida, um traço marcante na obra de Monterroso. Aliás, José Miguel 

Oviedo considera que esta “sábia ironia” consiste no “gesto esencial con el que encara su 

oficio” (Oviedo 2005, 252), apontando a utilização da fábula e “la fuerza corrosiva de la face-

cia como armas para combatir la arrogancia y la estupidez humana” (Oviedo 2005, 254).

Nesta linha devemos referir, por exemplo, “El eclipse” e “Mister Taylor” (inseridos em 

Obras completas (y otros contos), de 1959), pelo trabalho de desconstrução, inversão e 

denúncia do colonialismo, do neocolonialismo e do eurocentrismo. No microconto 

“El  eclipse”, um frade espanhol perdido na selva guatemalteca é preso por um grupo 

de ameríndios que o pretende sacrificar num aparente ritual religioso. Fray Bartolomé 

Arrazola acredita que os amedronta quando ameaça com o seu poder de escurecer o céu, 

lembrando-se pouco antes de um eclipse previsto para aquele dia por Aristóteles, sécu-

los antes. A surpresa transparece, de facto, no semblante dos americanos, que se detêm 

e reúnem. Contudo, um curto parágrafo final mostra a polissemia da expressão facial: a 

incredulidade deve-se à descoberta do facto de o frade ter também acesso à informação 

sobre o fenómeno astronómico, prevista nos códices maias. É o outro ponto de vista que 

o texto nos dá, afinal, o dos indígenas, não o do europeu, como inicialmente se pode-

ria supor. É a verificação de que uma expressão pode ser interpretada de diferentes for-

mas, de acordo com a base cultural de quem a vê, como explica Mary Louise Pratt no seu 

estudo sobre Primer nueva corónica y buen gobierno (c. 1615), do cronista andino Guaman 
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Poma de Ayala, em que apresenta o conceito de zona de contacto. É a oferta da plurali-

dade das perspectivas, o encontro da voz normalmente silenciada. É o escritor latino-a-

mericano (portanto, herdeiro transcultural das tradições e culturas ameríndias, europeias, 

africanas e asiáticas que se cruzaram no subcontinente ao longo dos últimos séculos) a 

tornar visível a óptica de um “outro”, que afinal é um “eu”. Lembremos o cubano José Martí 

quando, décadas antes, escrevia em “Nuestra América”: “Nuestra Grecia es preferible a la 

Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria” (Martí 2007, 97). Por seu lado, “Mr. Taylor” 

narra a comercialização de cabeças humanas reduzidas, passando da América Latina para 

os mercados dos Estados Unidos através de um intermediário norte-americano, que apre-

senta o “produto” como uma manifestação cultural tradicional dos povos do Sul. É um 

encontro casual que transforma a vida de Mr. Taylor, então apenas um pobre sem rumo: 

cruza-se com um vendedor de cabeças em plena América Latina, que, assumindo for-

tes complexos por não saber comunicar com o norte-americano em inglês, lhe oferece 

a cabeça que lhe tentava vender. Este é o primeiro de muitos exemplares que acaba por 

chegar aos EUA, num negócio que enriquece Taylor, o seu tio e a elite política e económica 

desta tribo ou país latino-americano e que simultaneamente provoca a morte e a destrui-

ção generalizada das populações autóctones. No texto, também repleto de comentários 

irónicos, são criticados de igual forma estes “neocolonos” do Norte e os seus cúmplices 

do governo local. Como comenta Francisca Noguerol Jiménez, “‘Mr. Taylor’ denuncia con 

sarcasmo la autofagia de los pueblos pobres, que lleva al agotamiento de los recursos 

materiales en beneficio del extranjero” (Noguerol Jiménez 2000, 73). Como em “La expor-

tación de cerebros”, aliás.

Regressemos, pois, a esse texto. A solução proposta pelo conto é apenas uma paró-

dia ao nosso mundo, um mundo que cai em paradoxos, um mundo que, por um lado, 

se engrandece ao acreditar que tem mais cérebros do que realmente tem (“nos com-

place hacernos ilusiones […]. Sospechar que alguien está ansioso de apropiarse de nues-

tros genios significa suponer que los tenemos […]” (Monterroso 2006, 22)) e, por outro, 

assume que a salvação vem de fora, através da comercialização das matérias-primas, seja 

estanho, sisal ou cérebros: vender em bruto para consumir depois de refinados e transfor-

mados em produtos e, ao mesmo tempo, recuperar as remessas que os cérebros enviam 

ou fazem render lá fora. Portanto, dependência extrema do estrangeiro e falta de desen-

volvimento social e económico próprio e de soberania da América Hispânica. Será esta 

afirmação demasiado séria e sisuda a propósito de um conto como este? Provavelmente 

sim, até porque o texto se concentra no gozo da situação, não verdadeiramente na sua 

resolução, apesar das palavras finais. E não nos queremos adiantar a Monterroso (também 

ele um cérebro exportado), pelo menos neste espaço.
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Retomemos algumas questões que fomos levantando. Se os cérebros fazem mais fora 

do que dentro, porque tal acontece? São refinados fora? E/ou ganham credibilidade na 

sua América Hispânica só porque foram para fora? Portanto, a América Hispânica é provin-

ciana e tacanha e impõe-se um “autoneocolonialismo”? Outra discussão: porque é que os 

cérebros são mais produtivos quando estão fora? Talvez porque, como explica o texto no 

ponto 1, não há consumo de cérebros na América Hispânica, que, por isso, se vão embora 

voluntariamente: “Cuando buenamente pueden, nuestros cerebros simplemente se van, 

en la mayoría de los casos porque su consumo en Hispanoamérica está lejos todavía de 

ser importante” (Monterroso 2006, 24). E vão porquê? O texto fala nas “vanas tentacio-

nes del dinero del exterior” (Monterroso 2006, 24). Ora, se são “vãs” e se relacionam com 

dinheiro, os cérebros não são assim tão inteligentes, porque se deixam enganar pelo bri-

lho do capital, e a ilusão1 não conduz a parte nenhuma. Não? Parece-nos que sim: conduz 

ao esclarecimento, à verdade, ao conhecimento. Como terá dito Lenine (outro cérebro 

migrante que marcou fortemente o país natal), só a verdade é revolucionária. Será esta 

verdade, ou melhor, a descoberta desta verdade pelos cérebros que poderá beneficiar a 

América Hispânica. Pelos cérebros exportados e pelos cérebros importados, porque tam-

bém estes se confrontam com o outro e com a destruição das ilusões. (E a primeira ilusão 

é de que a América hispânica tem dinheiro, porque só fazendo com que acreditem nisso 

é que se conseguirá importá-los e transferi-los, seguindo o raciocínio sobre as movimen-

tações de cérebros de origem hispano-americana.) Assim, já temos uma resposta possível 

para a questão antes colocada sobre o que ganha a América Hispânica com a importação 

de cérebros (e também com a exportação): conhecer a realidade. 

Mas que realidade, que realidades? Talvez realidades sobre si própria. Não dizia o 

cubano Alejo Carpentier (mais um cérebro migrante) que, quando estava fora do sub-

continente, se descobria e se compreendia melhor a si próprio e ao seu território de 

origem? Estar longe é estar perto, ou melhor, é pensar e entender o “eu” e o “nós”, é 

empreender uma viagem de autodescoberta, de autoconhecimento, talvez não possí-

vel de outra forma. Por outras palavras – e continuando com as interrogações –, é tor-

nar o pobre cosmopolita? O pobre é aquele que se deixa levar pelas “vãs tentações do 

dinheiro” ou simplesmente pela necessidade de melhorar as suas condições de vida. Não 

se pode esquecer que hoje, cada vez mais, é muito comum a simultaneidade de cérebros 

e pobreza e que muitos migrantes intelectuais não passam da classe média baixa ou 

mesmo da classe baixa, nomeadamente em Portugal, onde há poucos anos um governo 

liderado por Pedro Passos Coelho apelou aos jovens (entre eles, os licenciados, mestres 

1 “Ilusão” no sentido português, não “ilusión” em espanhol, com significado diferente em muitas ocasiões.
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e doutores) que abandonassem o País e procurassem trabalho no estrangeiro – jovens, 

portanto, cérebros e economicamente pobres. Neste ponto, regressamos ao conceito de 

Silviano Santiago: o pobre cosmopolita é aquele que abandona a sua região de origem e 

se recoloca nos eixos urbanos mundiais.

O dicionário define como cosmopolita a “pessoa que considera o mundo como pátria”, 

a “pessoa que viaja muito e que se sente bem em qualquer país” e aquilo que “é relativo ou 

próprio dos grandes centros urbanos”. Escreve Silviano Santiago que os “desempregados 

do mundo se unem em Paris, Londres, Roma, Nova Iorque e São Paulo” (Santiago 2004, 

52): gente também hispano-americana exportada, matéria-prima seja maioritariamente 

braçal ou intelectual, pobre do ponto de vista económico, mas com uma riqueza poten-

cial extrema, que nessa viagem se torna cosmopolita. Como devemos pensar este salto, 

esta transformação? 

Silviano Santiago defende que sem nação não há fronteiras, pelo menos fronteiras 

nacionais. Mas existe sempre a fronteira do “eu” e do “nós”, do conhecido e do desco-

nhecido, do passado e do que será descoberto ou reconhecido, ou seja, do novo. E é 

esse novo que importa e a novidade que acarreta. Ou, por outras palavras, a inovação. 

É nessa inovação que reside o benefício para quem acolhe e para quem é abandonado, 

para quem “importa” ou “exporta” cérebros (e agora, sem fronteiras, já usamos aspas em 

“importar” e “exportar”): é a criação do novo, talvez mais do que a sua descoberta, que 

consubstancia os ganhos das movimentações humanas, a “mais-valia” no sentido origi-

nal, no sentido marxista do termo. São, pois, novos fenómenos como a manifestação em 

actores culturais pobres de “uma atitude cosmopolita” (Santiago 2004, 60), uma atitude 

até agora “inédita em termos de grupos carentes e marginalizados em países periféricos” 

(Santiago 2004, 60). É novo, por exemplo, o “diálogo entre culturas afins que se desconhe-

ciam mutuamente até aos dias de hoje” (Santiago 2004, 60-61), tal como a “redefinição 

cosmopolita e pobre de cultura afro-brasileira” que tem “como polos tanto o Brasil quanto 

a África” (Santiago 2004, 61). Exemplo disso é a referência do músico brasileiro Martinho 

da Vila a políticos revolucionários do ideário das lutas anticoloniais africanas da segunda 

metade do século XX, como Amílcar Cabral, Samora Machel e Agostinho Neto. 

Como Santiago refere no citado artigo, “Deslocamentos reais e paisagens imaginárias 

− O cosmopolita pobre”, actualmente artistas jovens de zonas periféricas das grandes 

urbes brasileiras vão para o estrangeiro mostrar o seu trabalho, uma experiência impossí-

vel décadas antes. São, diríamos nós, então, também cérebros exportados, cérebros que 

conhecem e descobrem e que, com esse saber, ajudam a compreender e a criar novas 

perspectivas e novas realidades. É, parafraseando Santiago nesse texto, a reconstrução 

da identidade do cosmopolita pobre no século XXI, simultaneamente universal e local, 
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histórica e atemporal, mostrando que a análise cultural terá como fruto uma nova espe-

rança para a humanidade.

Em 2015, de passagem por Lisboa, o ensaísta Homi Bhabha defendia a necessidade de 

trazer para o centro o que está à margem, também ao nível da linguagem, sustentando 

que, mais do que o direito de criar e expressar, é necessário o direito de interpretar e nar-

rar, um direito menos ligado à filologia e mais aos valores políticos. Tal implica negociar 

e levar as periferias para o centro. Não será também disso que temos vindo a falar? Não 

será da transferência do pobre das regiões periféricas (margem, a par dos pobres que já 

nasceram nos centros) para as grandes urbes mundiais (cosmopolitas)? Não sabemos o 

que Bhabha responderia, por isso regressemos uma última vez à nossa questão. Assim, o 

que se ganha, o que se perde? Muito, sem dúvida, em ambas as dimensões: está envol-

vido muito sofrimento intelectual, emocional e físico, mas simultaneamente uma inevi-

tável descoberta e uma fortíssima criação do novo – o que quer que seja esse novo. Será 

cosmopolita? Provavelmente sim. Será pobre? Esperemos que não.
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Resumo 

A partir da leitura de contos do livro Ninguém é inocente em São Paulo, de Ferréz, o artigo 

investiga como a literatura marginal/periférica brasileira representa a experiência urbana por 

meio de personagens oriundos da periferia. Após essa investigação, o trabalho se desdobra 

sobre como conceitos de deslocamento e apropriação permitem articular a relação entre peri-

feria e centro urbanos, com ênfase no processo de urbanização da cidade de São Paulo.

Palavras-chave: literatura marginal, Ferréz, experiência urbana, ficção brasileira 

contemporânea.

Abstract

From the reading of short stories in Ferréz’s book Ninguém é inocente em São Paulo, this arti-

cle investigates how Brazilian marginal/peripheral literature represents the urban experience 

through characters from the periphery. After this investigation, the work explores how con-

cepts of displacement and appropriation allow articulating the relationship between urban 

periphery and urban center, with emphasis on the urbanization process of the city of São 

Paulo.

Keywords: marginal literature, Ferréz, urban experience, contemporary Brazilian fiction.

Ninguém é inocente em São Paulo, livro de contos de Ferréz lançado em 2006, repre-

senta uma sensível mudança em relação ao foco temático privilegiado nos dois roman-

ces anteriores do autor, e no olhar assumido pelos autores ligados à literatura marginal/

periférica de forma geral. A condição de quem “mora dentro do tema”, estabelecida insis-

tentemente em entrevistas e depoimentos de Ferréz, cria uma circunscrição temática e 
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biográfica. Costumamos nos referir ao conceito mesmo de literatura marginal/periférica 

através da indicação de uma possível ambiguidade da preposição de quando é mencio-

nada a literatura das periferias; sugerimos que a preposição indica origem e assunto (Faria, 

Penna e Patrocínio 2015, 19-43). A crítica foi unânime em apontar uma verdadeira guinada 

nessa posição de Ferréz no romance Deus foi almoçar (2012). No entanto é perceptível que 

aquela noção de pertencimento já vinha sendo desestabilizada desde o livro de contos 

anterior, que constrói, em algumas de suas narrativas, uma espécie de apropriação do 

espaço urbano pelo olhar e pela presença da periferia.

Pode-se generalizar, sem erro, que Ferréz é um autor de narrativas urbanas, antes de 

periféricas (ou que a própria periferia, como pensada aqui, é uma condição das cidades). 

Dessa forma, suas obras tomam a cidade não apenas como um ambiente dos enredos, 

mas como elemento configurador da trama, condicionante dos personagens e (por que 

não?) definidor de uma escrita. A experiência urbana construída nas narrativas do fim do 

século XX representa um certo desenraizamento identitário e de algum esvaziamento 

ideológico, que nega uma tradição da literatura brasileira característica da obra de muitos 

autores até os anos 1960/70. Tratava-se de uma literatura de subtração (Faria 1999) ou 

“do contra” (Candido 2006, 241-260), focada em elementos como a violência disseminada 

e indiscernível em termos de classe social; a condição de insulamento, incomunicabilidade 

e intransitividade dos afetos no espaço urbano; ou a própria impossibilidade de fabulação 

que resulta em narrativas de deslocamentos heterotópicos e esvaziados. Autores como 

Rubem Fonseca, Caio Fernando Abreu, Sergio Sant’Anna, João Gilberto Noll, entre outros, 

compuseram as cenas dessa condição urbana. Nesse sentido, a falta de ênfase da crítica 

sobre o aspecto da experiência das cidades presentes na literatura marginal/periférica, 

talvez se deva mesmo ao gesto político que os autores assumem e a crítica encampa; a 

tendência de privilegiar a parcialidade localista das vozes literárias da periferia é, não se 

pode deixar de admitir, uma bem-vinda e necessária parcialidade crítica. Optar pela abor-

dagem das escritas marginais (principalmente fora dos lugares antropológico, sociológico 

ou pedagógico) é dotar de força política o ambiente das Letras, a pretensa (e insusten-

tável) imparcialidade crítica; é estabelecer um diálogo intenso (e às vezes tenso) com o 

próprio eixo da tradição literária modernista; constitui, enfim, um tipo de engajamento 

a que a crítica contemporânea não deveria se furtar. Porém, não resta dúvida, este enfo-

que não pode obliterar outras possibilidades de leitura. É nesse sentido que talvez valha 

investir numa abordagem da literatura marginal/periférica como constructo da experiên-

cia urbana. Por um lado, o encaminhamento contribui para recolocar a própria leitura das 

obras, o que pretendemos operar através dos contos de Ninguém é inocente em São Paulo, 

obra que, antes de Deus foi almoçar, já indicava mudanças de foco na narrativa de Ferréz. 
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Por outro lado, essa leitura pretende contribuir para a compreensão das cidades não ape-

nas a partir de seus centros, mas desde o lugar periférico que nos contos em questão 

(não pretendemos generalizar, mas entendemos que essa mirada pode se expandir para 

outras obras e outros autores ligados à cena marginal/periférica) assinala um determinado 

olhar, um tipo de compreensão que, ao integrar a periferia, problematiza e complexifica 

o urbano. Em última análise esse movimento de interpelação e apropriação do centro 

pela periferia, do urbano pelo (etimologicamente) suburbano, é restaurador de uma das 

principais vocações da cidade. Sennett abre seu Carne e pedra – o corpo e a cidade na civi-

lização ocidental com uma epígrafe de Aristóteles na qual evoca essa mesma vocação, o 

encontro e o confronto com a alteridade: “uma cidade é constituída dos diferentes tipos 

de homens; pessoas iguais não podem fazê-la existir. Aristóteles, Política” (Sennett 2008, 

11). Essa vocação original será relativizada nas metrópoles industriais e pós-industriais (e 

na história urbana desde a Antiguidade) pelo apagamento da consciência do corpo, que 

culmina, na contemporaneidade, com a ausência da multidão, a cidade das vias expres-

sas ocupadas por automóveis (Sennett 2008, 19). Na mesma direção, Mumford identifica 

no “culto da velocidade e do espaço vazio” (Mumford 1998, 550) esse empobrecimento 

da experiência urbana/humana com a alteridade, proporcionado pelo contato físico. Ao 

comentar o crescimento dos subúrbios como a instituição de “famílias no espaço”, o his-

toriador reflete sobre a imposição e a permanência do despotismo de Estado em função 

do insulamento das famílias. Devem ser guardadas muitas diferenças e proporções entre 

o tipo de vida suburbana descrita em A cidade na história e a que se pode experimentar 

nas periferias brasileiras:

quanto maior a dispersão demográfica, maior o isolamento da moradia individual e maior 

o esforço para refazer em particular, mesmo com a ajuda de muitas máquinas e artifícios 

automáticos, aquilo que costumava ser feito em comum, muitas vezes em meio a conversas, 

cânticos e o gozo da presença física de outros. (Mumford 1998, 552)

É claro que a experiência comunitária – e nesse sentido é sintomático o uso eufemís-

tico do termo comunidade para designar as favelas brasileiras –, diferente do que propõe 

Mumford, ainda sobrevive em nossas periferias. Isso configuraria, se continuarmos com a 

mesma base de leitura, uma espécie de suburbanização ineficaz que aponta para a grave 

crise da cidadania e de constituição política do Estado brasileiro, herança de um sistema 

escravocrata apenas superficialmente superado. É frequente, no imaginário popular, 

inclusive e principalmente em canções, a associação entre a favela e a senzala. Por outro 

lado, isso que chamamos de experiência comunitária tradicionalmente contribui para a 
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compreensão idílica da periferia ou do subúrbio, das casas simples com cadeiras nas cal-

çadas ou da vida de quem vive pertinho do céu.

É perceptível, nos contos do livro de Ferréz que constroem a percepção do espaço peri-

férico, uma oscilação de ponto de vista. Contos como “Pegou um axé” ou “Buba e o muro 

social” representam um tipo de agrupamento humano identificado com o ideal de comu-

nidade. O primeiro é narrado por um jornalista que vai à favela fazer uma matéria com 

jovens de um grupo de rap. A desreferencialização espacial do narrador produz um des-

conforto que é evidente desde o início da narrativa e se desenvolve num crescendo, passa 

de desconforto a medo e daí a pânico, e culmina num desfecho humorado com o desfale-

cimento do narrador que imaginava o esquartejamento de um homem no segundo andar 

da birosca onde estavam. Ao restabelecer os sentidos, o quiproquó é desfeito e descobre-

-se que se tratava da partilha de um boi: “Era uma coisa que a comunidade sempre fazia, 

me explicaram, comprar um boi e dividir as partes” (Ferréz 2006, 65).

Este estilo de vida comunitário é verificável também, entre outros, no conto “Buba e 

o muro social”, narrado por um Basset que é vendido por um morador do asfalto e com-

prado por um escritor, morador da favela.

Cara, você não imagina o medo que me deu, eu fui saindo de perto daqueles prédios boni-

tos e umas casas grandes de cachorro foram aparecendo. Nossa! Parecia que eu tava indo 

para uma terra-de-gigantes, fiquei imaginando o tamanho que eles mediam, mas depois me 

espantei quando vi gente saindo daquelas casas, depois os cachorros que conheci na rua me 

explicaram que eu estava entrando numa favela. (Ferréz 2006, 42)

O tipo de vida que Buba passa a experimentar é viabilizado por suas interações de boa 

vizinhança com os outros cães da favela. Trata-se de uma espécie de correção ótica que 

fará com que o narrador perceba como moradas humanas aquelas que foram vistas como 

casas de cachorros:

Bom, minha vida mudou muito, às vezes tenho saudade do meu ursinho, mas aprendi 

a sobreviver aqui e tenho exemplos de muita vitória, como são os vira-latas, nossa! Eles 

passam cada situação. Eu quase não faço barulho, também não olho o portão, porque não 

precisa, é todo mundo conhecido e fica entrando gente o dia inteiro. Eles bebem café e con-

versam durante horas, eu fico esperando a noite chegar, pois no prédio em que eu morava 

eu não via umas luzinhas no céu, e aqui eu consigo ver. E, de vez em quando, aparece uma 

bola prateada muito bonita. Eu adoro viver aqui. O céu é azul e não cinza como lá. (Ferréz 

2006, 43)
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Este lugar, de céu azul e portas abertas, não está ingenuamente construído na ótica 

do cão. É sintomática a operação através desse narrador fabuloso para a exposição de 

clichês nada relativistas. O próprio desfecho do conto corrobora essa leitura: “É isso. 

Vou sair daqui agora. Se meu dono me pega escrevendo, eu tô perdido” (Ferréz 2006, 

43). O novo dono do cão, morador da favela e escritor, puniria Buba não apenas e exa-

tamente pela ousadia de estar escrevendo, mas pelo próprio conteúdo de sua escrita. 

O personagem escritor que aparece em alguns contos de Ninguém é inocente em São 

Paulo pode ser lido, em geral, como alter ego do próprio autor. E, em alguns momentos, 

assume-se como cronista da vida cultural contemporânea, mencionando criticamente 

autores, como Marcelo Mirisola e Lair Ribeiro, ou valorizando outros, como Luiz Alberto 

Mendes, autor de Memórias de um sobrevivente, título que o narrador do conto “O plano” 

privilegia.

Porém é no conto “Vizinhos” que esse personagem escritor parece tomar voz para 

reavaliar o tipo de vizinhança comunitária valorizada nos outros dois. As portas abertas 

observadas por Buba expõem algo que passa a ser desejado por esse personagem – a pri-

vacidade. O narrador decide submeter-se à frugalidade e à penúria para conseguir com-

prar outra casa e se mudar porque “a vizinhança tinha chegado no limite” (Ferréz 2006, 

67). Esgotado pelo assédio à sua vida privada e íntima, o narrador procura as imobiliárias: 

“Não podia mudar de bairro, gostava dele, só odiava a minha vizinhança. Vagabundos e 

vadias, com cada um eu tinha um problema” (Ferréz 2006, 69).

Os hábitos solitários de leitura do narrador são indicados como principal motivo da 

diferença entre ele e os vizinhos. Fica evidente aí um tipo de sociabilidade avessa ao indi-

vidualismo e à solidão que, em certa medida, a imprensa e o romance burguês dissemi-

naram na cultura ocidental. Essa solidão de leitor expõe-se no narrador também como, fã 

de Cicciolina, voyeur de filmes eróticos, alugados, não sem a indesejada vigilância curiosa 

de algum vizinho. Mesmo com a mudança, suas agruras não acabam. Torna-se vizinho 

de uma igreja evangélica, cujos cultos cada vez mais numerosos impedem-lhe o sono, 

e de um terreno vazio que é alugado por um ferro-velho. Enfim, instaura-se de alguma 

forma um tipo de impossibilidade comunitária que, ironicamente, converte-se na prisão 

do narrador. Ao fim do conto, devido ao fato de ser flagrado ao subtrair peças de um carro 

abandonado em sua porta, o narrador vai preso e declara:

Agora me encontro num lugar sossegado. O problema é só dividir o banheiro e às vezes 

ter que dormir no chão, quando perco na aposta e tenho que dar minha cama para algum 

companheiro de cela. (Ferréz 2006, 73)
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O desfecho se torna então representação alegórica do confinamento que o sujeito na 

cidade experimenta em função do culto da velocidade e do espaço vazio, lidos através de 

Mumford. O historiador chama a atenção para a falência das experiências comunitárias de 

vizinhança dos subúrbios, por volta de 1920, nos EUA. Segundo o autor, o tipo de subúrbio 

concebido como “unidade de vizinhança”1, enfrentou seu declínio, pois

nem a vizinhança nem a cidade podem dar coesão ao subúrbio da “idade do automóvel”. 

[…] Assim como o nosso universo tecnológico em expansão afasta a nossa existência coti-

diana, cada vez mais, do seu centro humano, assim também o universo urbano em expansão 

conduz seus fragmentos separados para cada vez mais longe da cidade, deixando o indi-

víduo mais dissociado, solitário e desamarrado do que provavelmente jamais terá estado. 

O que se iniciou como uma fuga da cidade por parte das famílias tornou-se um retiro mais 

generalizado, que produziu não tantos subúrbios individuais como um cinturão suburbano 

disperso. (Mumford 1998, 543)

É claro que a unidade de vizinhança idealizada por Perry fica promiscuamente cons-

purcada nas periferias brasileiras. No caso de São Paulo, Nicolau Sevcenko identifica uma 

tendência entrópica relacionada ao crescimento da cidade, desorganizado, submetido 

à especulação financeira, à fragilidade da esfera pública e à insuficiência da autoridade 

urbana que abdica de

qualquer sentido de orientação, controle, fiscalização ou moderação da disputa desigual 

pelo espaço e pelo direito à cidade, permitindo aos agentes mais fortes e organizados que 

submetam a urbe à vertigem caótica de seus interesses e da sua ganância. Destituída assim 

de um nexo orgânico, seja ele de sentido histórico, cultural ou racional, a cidade se torna num 

amálgama amorfo e disfuncional, impossível de ser incorporado como uma experiência tra-

duzível num vernáculo compartilhado como o patrimônio espiritual de toda a comunidade 

dos cidadãos. Retalhada pelos impulsos e lapsos esquizoides da voracidade especulativa, ela 

incorpora e reflete essa condição dilacerada nos seus componentes heteróclitos, nas partes 

disparatadas, conexões inconclusas, articulações esclerosadas, fluxos desencontrados e pre-

senças esvaziadas. (Sevcenko 2004, 29)

1 O projeto do arquiteto e urbanista Clarence Arthur Perry propunha que as unidades de vizinhança, 
espécies de conjuntos residenciais afastados do centro, delimitados por vias expressas ou cinturões 
verdes, fossem organizados a partir das demandas sociais, em torno de escolas primárias ou centros 
comunitários, facilitando a cooperação e a sociabilidade (cf. http://portalarquitetonico.com.br/ uni-
dade-de-vizinhanca/, acessado em 12/04/2014).
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Nota-se que, apesar de processos urbanos completamente diferenciados, o contexto 

final, referente à crise das cidades, é bastante semelhante. Passam, em alguma medida, 

mais pela ascensão do individualismo, que desmotiva o compartilhamento dos espaços, 

pelo esvaziamento das presenças, do que pelos processos específicos de cada histórico de 

urbanização. No caso das narrativas do livro de Ferréz, observa-se que o conto “Vizinhos” 

aponta justamente para essa inviabilidade de outra espécie de unidade de vizinhança 

idílica e romântica que comumente se associa às favelas, como demonstra, por exemplo, 

o conto “Buba e o muro social”. Esse traço ideológico, que em larga medida expõe como 

a sociedade burguesa se apropriou da convenção neoclássica e aristocrática do fugere 

urbem, representa o pensamento, ainda frequente, com base numa dicotomia infrutífera 

que propõe, contra o mal-estar da cidade (da cultura, se quisermos retomar o texto freu-

diano), o bem-estar da periferia (ou da natureza, ou do bom selvagem). 

No caso de Ferréz, é interessante notar como a inquietação maior a partir de uma expe-

riência do individualismo e do isolamento parte da voz que identificamos com alter ego 

do autor. É curioso notar, por exemplo, como uma própria ideia de produção colaborativa 

ou de “mutirão” (Rodriguez 2003) presente em Capão pecado (principalmente na primeira 

edição, que continha, além de textos de amigos, fotos) deixa de ser recurso para os livros 

subsequentes do autor. Seria isso uma perda do romantismo, ainda tão presente em tex-

tos da literatura marginal/periférica? Se não totalmente, pelo menos Ferréz revela-se hábil 

em conjugar a tensão de vozes, inocentes ou não, de São Paulo. A relação dialógica que 

os contos apresentam quando lidos em conjunto demonstra a inviabilidade de qualquer 

simplismo dicotômico e oferece diversas faces de um mesmo lugar que, neste caso, não 

pode ser isoladamente nem o centro nem a periferia, mas a cidade como um espaço com 

diferentes possibilidades de trânsito e de transitividade.

Os três contos lidos até aqui apontam para um tipo de desreferencialização que revela 

complexas relações do sujeito com o espaço. Nesse sentido é sintomático que narradores 

tão distintos – um jornalista de fora da periferia, um cão e um leitor/escritor que mora 

dentro do tema – forneçam leituras igualmente distintas do espaço periférico. Mas todas 

as três têm em comum a experiência do trânsito, da mudança, do deslocamento espa-

cial. O tipo de desreferencialização do sujeito que está de fora da favela indica uma pri-

meira forma de percepção do trânsito entre o espaço suburbano e o urbano. O gesto 

que diferencia o sujeito oriundo da periferia que vai ao centro é a capacidade de orien-

tar-se, e até mesmo reconhecer-se2, em ambos os espaços. No sentido contrário, como 

2 Segundo o geógrafo Paul Claval, há dois procedimentos indispensáveis através dos quais o indivíduo 
estabelece relações com o espaço: o reconhecimento e a orientação. “1) Reconhecer-se é memorizar 
imagens concretas, apreensões visuais sobretudo (às vezes os odores ou barulhos) que permitem saber 
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sugere o narrador de “Pegou um axé”, a orientação é altamente prejudicada para o sujeito 

que sai da cidade para a favela, e o reconhecimento é quase impossível, seja pela densa 

malha de becos e vielas, seja pelo conjunto de preconceitos que constituem o imaginário 

urbano sobre a favela, ou ainda pela hostilidade com que os responsáveis pela segurança 

do comércio de drogas abordam os estranhos. No próprio conto, isso é corrosivamente 

ironizado:

Bom, parece que finalmente chegamos.

Bar do Zezinho é o que ele disse.

Começou a me apresentar para a rapaziada.

Firme e forte.

Tô legal e vocês?

Então, o doutor é jornalista.

Sou, sim, mas sou do bem.

Do bem era aquele tal de Tim Lopes, ha, ha, ha.

A risada ficou generalizada, não conseguia achar graça mas comecei a rir. 

(Ferréz 2006, 60)

Aquela referência ao assassinato do jornalista Tim Lopes, ocorrido no morro do Alemão, 

no Rio, em 2002, inclui um ingrediente que não pode, absolutamente, ser compreendido 

pacificamente, um traço de heroicização romântica, à Robin Hood, que às vezes contribui 

para a composição do cenário idílico das periferias. Trata-se de uma forma de estabeleci-

mento de poder fundamentada na violência física e psicológica e na coerção pelas armas 

de fogo associadas ao hipócrita assistencialismo. Em larga medida, não difere em essência 

de muitos momentos de experiências golpistas e autoritárias vividas na República brasi-

leira. A violência da polícia militar ou a dos traficantes são ambas herdeiras da ditadura 

civil militar que obscureceu o Brasil entre 1964 e 1985. Mas outras violências submetem 

o sujeito que se desloca pela cidade. A naturalização com que a força das armas e do 

crime é tratada, desde os livros anteriores, contrapõe-se significativamente a outra per-

cepção de violência institucional, em que alguns contos do livro investem. “O que mais 

condena o trabalhador é o transporte coletivo” (Ferréz 2006, 15). Essa condenação, que 

queremos apontar como a mais veementemente destacada no livro, ocorre justamente 

no espaço intermediário, nem no centro nem na periferia, na fronteira, ou seja, o traba-

lhador está condenado a mover-se sem necessariamente fazer disso uma experiência 

se já se esteve em tal ou qual lugar. 2) Orientar-se consiste em situar os lugares num espaço de referên-
cia mais amplo e mais abstrato” (Claval 2007, 189).
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de deslocamento. O que pode caracterizar o que chamamos deslocamento efetiva-se 

como um gesto de apropriação da cidade, que faz com que a periferia esteja no centro e 

vice-versa.

Mapeamos, em função dessa diferença, a possibilidade de compreender a relação do 

sujeito periférico com o espaço urbano em dois gestos que nomearemos deslocamento e 

apropriação. São gestos interligados e interdependentes na medida em que só se opera 

deslocamento através da apropriação e vice-versa. Pensamos deslocamento a partir da 

reflexão que Renato Cordeiro Gomes desenvolve em consequência do texto Tres propues-

tas para el próximo milenio (y cinco dificultades), de Ricardo Piglia, segundo a qual o des-

locamento seria uma das estratégias de pensamento e de discurso para a periferia, na 

medida em que pode explorar como vantagem a sua condição:

O deslocamento enquanto ideia regeneradora da margem pode, assim, ser privilegiado 

como estratégia operacional fecunda para os estudos de literatura e das culturas, se se quer 

ir além do jogo de fontes e influência. Este tipo de abordagem quase sempre se pauta por 

uma categoria de valor estético gerado nos centros que, atado àquele processo civilizatório, 

racionalista, se torna uma maneira de hierarquizar e julgar. Tal estratégia de que a cultura 

da margem lança mão para resistir à sua conformação passiva ao modelo, à imposição da 

cópia, da semelhança (o fazer igual), possibilita a assunção de produtos culturais periféri-

cos que, em diálogo e em tensão permanente (interna e externamente), podem fecundar 

a produção artística dos centros hegemônicos. As excentricidades históricas e geográficas 

não podem, entretanto, estar dissociadas dos deslocamentos discursivos, atrelando-se, por 

outro lado, a marcas identitárias que a periferia constrói para si num processo permanente, 

transformando uma provável identidade estável e seu caráter essencialista numa identidade 

em processo, que se torna uma urgência em tempos de mundialização econômica e homo-

geneização cultural. (Gomes 2011, 15)

Ainda segundo o pesquisador, tal estratégia resulta num entre-lugar, formulado pelo 

ponto em que coincide o conceito em Silviano Santiago e Homi Bhaba (in between), 

“espaço marcado por tensões de diferenças culturais, as mais criativas formas de identi-

dade cultural, para além das noções de pureza e de originalidade” (Gomes 2011, 16).

No caso das narrativas marginais/periféricas, é importante verificar como tematizam o 

deslocamento por meio de complexas e variadas imagens do transporte público urbano, 

um tema que a mera abordagem superficial já indica com alta frequência. Está, por exem-

plo, nos contos de Sacolinha em que o protagonista vive no trânsito em trens e ônibus 

ou no primeiro livro de Alessandro Buzo, em que se propõe o relato da experiência dos 
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passageiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que liga a Zona Leste 

ao Centro paulistano3. Mesmo fora do que chamamos literatura periférica, essa questão 

surge com ênfase no romance O passageiro do último dia, de Rubens Figueiredo4. Não é 

menos notável que o tema seja também reincidente em algumas narrativas de Ninguém 

é inocente em São Paulo. 

Também é significativo observar no processo histórico de urbanização da cidade, 

conforme abordado por Sevcenko no mesmo texto que mencionamos acima, como o 

advento do ônibus está na origem da própria divisão centro-periferia:

Dada a sua maior flexibilidade e a possibilidade de transitar em ruas de terra e a longas dis-

tâncias sem grandes custos, os ônibus promoveram uma ampla expansão da malha urbana, 

com as áreas de loteamentos se multiplicando caoticamente, conforme a ganância desen-

freada e as estratégias manipulatórias mais delirantes dos agentes especuladores. Assim, o 

padrão predominante até então, do aluguel de casas ou aposentos na área central, concen-

trando a população na região, foi substituído pela nova tendência, a da compra de lotes nas 

periferias, onde aos poucos se construiria a casa própria, dispersando as populações pelos 

subúrbios distantes. Bairros surgiram ao deus-dará, sem conexão uns com os outros, fora dos 

parâmetros e gabaritos legais, sem quaisquer recursos de infraestrutura básica, em terrenos 

grilados ou irregularmente demarcados. A São Paulo original, já suficientemente anárquica, 

desdobrou-se em várias São Paulos precárias, distantes, isoladas, paupérrimas e ilegais. Foi a 

origem do nefasto modelo centro-periferia. (Sevcenko 2004, 28)

No conto “O plano”, uma série de reflexões do narrador tem lugar durante um trajeto 

de ônibus. O entrecho se constrói a partir das reflexões de um trabalhador e sua conde-

nação por um plano que o submete à quase impotência diante da condição de sujeito 

explorado pelo regime de trabalho a que está submetido. A constatação de que o que 

mais o condena é o transporte coletivo, logo no início do texto, dá a tônica do lugar de 

3 Segundo Fernanda Fernandes, “apesar da importância econômica e social – o veículo é descrito tam-
bém [como] um espaço de socialização –, esse meio de transporte foi marcado por descaso, falta de 
manutenção e lotação extrema, que levaram a manifestações populares descritas na obra. O trem se 
apresenta como uma história de vida que mobiliza a cena pública que não aparece nos noticiários” 
(Fernandes 2015, 25).

4 Sobre a questão do meio de transporte especificamente nesse romance, Patrocínio (2013) reflete, em 
diálogo com Massimo Felice, sobre a apropriação do espaço urbano pela janela do ônibus; Roberto 
Vechi, sobre o tema do colapso dos meios públicos, também apresentou uma instigante leitura desse 
título no IV Colloque International de Littérature Bresilienne Contemporaine, numa conferência intitu-
lada “Meios (públicos) sem fim: passagens e passageiros nas radiografias do espaço urbano”.
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enunciação dos contos. Nesse sentido, por mais que alguns títulos focalizem a vida nas 

periferias, como o citado “Vizinhança”, muitos outros operam o deslocamento do olhar 

que na maior parte das vezes (as únicas exceções são “Buba e o muro social” e “Pegou 

um axé”) tem sua origem na periferia e lança-se sobre a cidade. Cabe investigar se essa 

habilidade em deslocar-se é mais competente no movimento que se faz da periferia para 

o centro, equivalendo a uma espécie de ginga, do que no sentido contrário, e em que 

medida esse movimento representa também um gesto de apropriação.

O que chamamos de apropriação encontra um potente emblema no filme O ódio (1995), 

de Mathieu Kassovitz, em que o jovem Saïd, da periferia parisiense, passando pela cidade, 

modifica com tinta spray a frase “Le Monde est à vous” (o mundo é seu) de um outdoor, 

escrevendo um “n” sobre o “v”, de modo que se leia “Le Monde est à nous” (o mundo é 

nosso). Em alguma medida, esse gesto tem relação com o que a cultura hip-hop deno-

mina posse, como aponta Paulo Roberto Tonani do Patrocínio:

O termo “posse” é pertencente à cultura hip-hop e designa a consolidação de um determi-

nado território enquanto palco primeiro das ações e projetos de um grupo de adeptos dessa 

cultura. Apoderar-se de uma área, ser literalmente dono de uma região, transformando-a em 

uma posse do movimento, este é o principal objetivo da ação. (Patrocínio 2013, 151)

Esse tipo de apropriação é perceptível em alguns contos de Ninguém é inocente em São 

Paulo, nos quais passa mesmo por uma abordagem que consideramos reflexiva, ou teó-

rica, e não apenas narrativa ou representativa. Mas pode se tratar também de uma apro-

priação simbólica, seja mental ou estética, que não modifica a paisagem urbana fisica-

mente, mas opera como uma forma de consciência que a ressemantiza; um deslocamento 

que burla a ordem do trabalho, dos meios de massa que se destinam ao coletivo urbano. 

Ainda no conto “O plano”, a reflexão do narrador, depois de reconhecer que o transporte 

coletivo é o que mais condena o trabalhador, leva-o a concluir que “o plano vai bem”, ou 

seja, estarem os trabalhadores condenados no ônibus faz parte do “plano”:

Não me admira que o plano funcione, os pensamentos são vadios, afinal essa é a soma de 

tudo, quem? O rei do ponto? Esse tá sossegado só contando o dinheiro, informação? Não! 

O povo é leigo, não entende, então não complica, o assunto na favela só Casa dos Artistas, 

discutir na favela só se o Corinthians é campeão ou não, nada contra sabe, mas futebol não é 

arte, futebol é bola e homens correndo. Prá mim num pega nada, desculpa quem gosta disso 

mas é simples, é a regra da vida em simples lances, eu quero mais, quero regras complicadas, 

quero traços que tragam uma época que talvez não vivi, mas sinto, quero palavras que gerem 
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vida, desculpa aí meu, mas eu não gosto disso aí, prá mim nunca vogô nada, nunca entendi, 

nunca participei, só sei que muitos que gostei morreram por isso, mas nunca entendi porque 

morrer por isso.

O meu povo é assim, vive de paixão, o ideal revolucionário também é pura paixão, muitos 

amam Lucimares, muitos amam Marias, Josefas, Dorotéias, e na transubstanciação da dor um 

tiro mata um empresário no posto, o plano funciona.

E quer saber?

NINGUÉM É INOCENTE EM SÃO PAULO. (Ferréz 2006, 16)

O trecho citado vale para mapear como o narrador afirma a ideia de controle social 

pelos meios (de comunicação, de transporte) de massa. As letras garrafais assinalam a 

conclusão que dá título ao livro. Constrói-se uma perspectiva de desvelamento da culpa 

e negação de uma suposta inocência. Os parágrafos seguintes, não por acaso, curtíssi-

mos, dispostos como se fossem versos, uma sentença em cada linha, “Somos culpados./ 

Culpados./ Culpados também” (Ferréz 2006, 16). A passagem não deixa de indicar um 

tenso diálogo com o poema “Prosopopéia”, primeiro movimento de “Favelário nacional”, 

de Drummond, quando o poeta afirma:

Medo: não de tua lâmina nem de teu revólver

nem de tua manha nem de teu olhar.

Medo de que sintas como sou culpado

e culpados somos de pouca ou nenhuma irmandade.

Custa ser irmão,

custa abandonar nossos privilégios

e traçar a planta

da justa igualdade. (Andrade 1984, 106)

Essa proposição comparativa, a partir de uma relação tensa com a tradição, recoloca 

Ferréz em relação a Drummond e, por extensão, a periferia em relação ao centro, e ao 

mesmo tempo a literatura marginal/periférica em relação à tradição modernista. O reco-

nhecimento da culpa (ou a perda da inocência), em ambos os lados da cidade, dinamiza e 

complexifica as possibilidades de deslocamento e apropriação. Além disso, o tema sugere 

uma rentável investigação sobre as modalizações da inocência na literatura brasileira5. Por 

5 Pesquisa atualmente em curso no Programa Pós-graduação em Estudos Literários da UFJF com a 
doutoranda Andressa Marques Pinto. Cf. também capítulo “Jagunços, pivetes e outros inocentes”, de 
Roberto Círio Nogueira (Faria, Penna e Patrocínio 2015, 76-101).
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outro lado, não se pode deixar de evidenciar que a perda da inocência tematizada no conto 

de Ferréz tem relação, também, com a consciência do “plano” ao qual todos estão subju-

gados. Esse controle, ainda segundo o conto, opera-se pela submissão à comunicação de 

massa. Carolina Barreto chama atenção para esse aspecto em sua leitura, demonstrando 

como é importante pensar estratégias de resistência e interferência no imaginário urbano:

São Paulo, assim como as metrópoles inseridas no panorama da globalização, traz em 

seu cotidiano o trânsito entre pessoas, culturas e capitais, assim como os preconceitos, as 

desigualdades, entre outras formas de tensões sociais, que se originam e que acompanham 

esse processo contínuo de trocas entre países. Contudo, essa cidade é também o lugar onde 

reverberam outras narrativas, como as legitimadoras do estado-nação e a da “frátria imagi-

nada” […]. Por isso, a experiência urbana, assim como a noção de contemporâneo […] não 

se apresenta um continuum, mas como uma precipitação de “agoras” condensados a partir 

das diferentes vivências nesse espaço e também a partir das narrativas, divergentes ou não, 

que coexistem nas grandes cidades e no imaginário criado em torno delas. (Barreto 2010, 82)

A contranarrativa das margens, para usarmos o título de Renato Cordeiro Gomes, arti-

cula-se com essa da “frátria imaginada”, proposta por Barreto. Representam estratégias 

de deslocamento e apropriação que burlam a hegemonia do sistema que condena o tra-

balhador ao transporte coletivo. Resta verificar, então, em que medida essas estratégias 

efetivamente contribuem para a restauração da vocação perdida das cidades para a pre-

sença da alteridade. Contos como “O barco viking” e “Pão doce” representam situações 

cotidianas, pequenos dramas da vida urbana em que os protagonistas “furam o sistema”. 

No primeiro o autor narrador está em uma lanchonete da rede Habib’s, onde existe um 

barco viking de brinquedo para as crianças que estão consumindo. Ali observa duas crian-

ças pobres que são impedidas de brincar e interfere a favor delas, que são levadas a brin-

car pelo garçom:

Eu consumi, paguei, fingi que estava feliz, era sábado né?, dia de trabalhador curtir com a 

esposa. Estampei um sorriso padrão na cara, dei tchau pros meninos, furamos o sistema, eles 

estão no barco ainda.

Pra sempre. (Ferréz 2006, 55)

A frase final potencializa o valor da interferência. Estar no barco viking naquele 

momento é como se fosse criada a possibilidade de os meninos mudarem suas vidas dali 

para diante, e para sempre. Parece uma proposição descabida, mas a passagem anterior, 
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em que o narrador se lembra de um amigo de infância, que durante um passeio da escola 

no Playcenter, deu um soco no Mickey, reforça esse tipo de relação entre a experiência 

infantil e a vida adulta. O narrador espera que aquele gesto extemporâneo, inusitado, 

marque significativamente a vida dos meninos, como algo que os deixou fora do “plano” 

por alguns minutos. Essa espécie de burla é a mesma experimentada pelo trabalhador 

que abandona seu emprego num supermercado onde era sistematicamente explorado 

e humilhado, no conto “Pão doce”. A narrativa em primeira pessoa começa pelo relato 

absolutamente machista de uma crise conjugal vivida pelo protagonista, já dentro do ôni-

bus, em que ele se encontra em direção ao trabalho. Depois ocupa-se em descrever sua 

rotina, como carregador de mercadorias. Fica evidente, também, a relação tensa e pre-

conceituosa que o narrador estabelece com o gerente, um “baiano” (forma generalizada 

de referência aos nordestinos). O clímax da narrativa compõe-se com a seguinte cena:

O dono da rede ia de surpresa fazer uma fiscalização, sabe, né? Pôr os pingos nos is.

Ele me olhou dos pés à cabeça.

Em seguida, comentou algo com o gerente.

O gerente disse: “É, doutor, infelizmente a gente avisa para eles manterem a higiene pes-

soal, mas esse povo é meio burro”.

O dono da rede disse: “Certo, mas tudo tem limite, esse homem está fedendo”.

Foi então que o gerente me mandou para o banheiro e pediu para que eu tomasse um 

banho e colocasse um perfume, eu fui.

Me lavei por uns dez minutos, peguei um perfume do açougueiro emprestado e usei nas 

axilas, tive que colocar as mesmas roupas suadas e fedidas.

Caminhei pelo corredor, era final de mês. As pessoas se amontoavam, eu já não conseguia 

conter minhas lágrimas, se eu visse o gerente acho que lhe daria um soco. (Ferréz 2006, 33)

O narrador abandona o emprego e volta apenas para tentar receber sua cesta básica, à 

qual não tem direito. Sai dali e vai para o Parque do Ibirapuera, onde fica contemplando 

uma fonte “muito linda que jogava a água para o ar” e reflete “ela era como eu, jogando 

as coisas para o ar”. O final do conto surpreende na medida em que nega as formas de 

violência mais tradicionais de representar as relações sociais. A nota final, segundo a qual 

o narrador descobre anos mais tarde que aquela fonte “havia sido paga pelo dono da rede 

de mercados que não quis [lhe] dar a cesta básica”, dá o tom de ironia para o desfecho e 

mais uma vez complexifica a rede de valores simbólicos do espaço urbano e as relações 

de apropriação que o sujeito pode fazer dele. De acordo com o que se depreende das nar-

rativas, o barco viking ou o chafariz constituem exemplos de mobiliário urbano, público 
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ou privado, que viabilizam outro tipo de experiência de presença, contemplação e com-

partilhamento. O autor identifica esse tipo de ação como formas de burlar o “plano”, ou o 

sistema, seja o social, ou mesmo o literário, na medida em que a solução frustra a expec-

tativa mais óbvia das narrativas de ação, violência e crime. Com isso, o efeito principal 

desses contos é intensificar a percepção de outro tipo de violência urbana, institucional, 

perpetrada pelo círculo vicioso das relações de trabalho e de consumo.

Uma panorâmica pelos contos reunidos em Ninguém é inocente em São Paulo (inclusive 

os não abordados aqui) mostra duas tendências opostas e às vezes contraditórias no seu 

autor. Por um lado, narrativas ficcionais que, com extrema ironia e sensibilidade humana, 

interferem no plano da opinião e dos valores sociais. O melhor exemplo disso, na obra do 

autor, talvez seja o conto “Pensamentos de um correria”, publicado na coluna de opinião, 

do jornal Folha de São Paulo, em resposta a um polêmico texto de Luciano Huck, quando 

o apresentador de programa de auditório sofreu um assalto em São Paulo. A esse respeito, 

conferir Barreto (2011) e Patrocínio (2013). Este último inclusive apresenta uma importante 

reflexão sobre a militância de Ferréz por meio de seu blog. Por outro lado, textos mais 

próximos do opinativo e atravessados pelo discurso autobiográfico parecem tornar exces-

sivamente pedagógica a tarefa do escritor. Ferréz oscila por esses dois pontos. Não é pos-

sível, no entanto, do lugar em que estamos, julgar o que constitui melhor realização. Tal 

decisão, que evidentemente penderia para o primeiro recurso, provavelmente desconsi-

deraria grande parte do público ao qual também se dirige o autor. Entre um preconceito 

de classe e uma ilusão de ótica crítica, continuamos acreditando que a tarefa do escritor 

se resolverá melhor, através da literatura, sempre que a solução literária, mais ou menos 

pedagógica, explorar o aspecto tenso, complexo, aberto e polifônico das cidades e das 

relações humanas. 

O narrador multifocado, onisciente, transitando entre vários pontos de vista da cena, 

como o que aparece no conto “O grande assalto”, merecia ser mais experimentado por 

Ferréz. Neste conto narra-se uma cena de prisão de um sujeito pobre, suspeito por ser 

pobre, ao pegar uns balões de gás que enfeitavam a fachada de uma concessionária de 

automóveis, ao mesmo tempo em que um carro com traficantes passa incólume pela polí-

cia. Essa perspectiva polifônica, que nem sempre é obtida nos diversos contos que exis-

tem no livro, também se constrói na medida em que lemos em diálogo os contos do livro.

O conto “O pobrema é a curtura, rapaz” enfatiza essa postura do conto dialogado e mais 

pedagógico. Trata-se de um diálogo em que dois personagens não nomeados conversam 

sobre as diferenças sociais e suas próprias necessidades materiais. Mas vale abordar um 

aspecto presente nele que pode funcionar como uma chave teórica para a leitura geral 

da questão:
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A fita tá na curtura.

Que curtura, rapaz?

Pra você vê, é isso que tu nem sabe, tem acesso a nada, sem alimentação nunca vai ser 

criativo, carái.

Criativo, o mundo é rico e pobre.

Nada disso, o mundo é rico, pobre e criativo.6 (Ferréz 2006, 26-7)

O criativo, aqui, neste caso, desponta como terceira margem, terceira lâmina7, ou entre-

-lugar, contranarrativa que permitiria o deslocamento necessário para construir a apro-

priação e o compartilhamento da cidade. Os movimentos culturais da periferia, desde os 

últimos anos do século XX, encontram uma ascensão que embora tenha tido evidente 

reforço pelo crescimento econômico do país, não parece que esmorecerão mediante 

crises atuais ou vindouras. Evidenciam-se como um avanço sem retorno. Embora seja 

possível acreditar que a posse da literatura tenha sido um dos principais ganhos desse 

movimento, justamente pelo fato de o universo letrado estar historicamente fora de uma 

cultura que se fundamenta basicamente na tradição oral, parece-nos mais rentável consi-

derar esse avanço sem hierarquizar as ações e as expressões desse movimento, que são, 

numa cidade de fluxos informacionais intensos, os mesmos para grande parte da popu-

lação com acesso aos meios informacionais descentralizados, cada vez mais significativos 

na interação social. Samba, funk, hip-hop, teatro, artes visuais, artes verbais, etc., são lin-

guagens que circulam livremente nos discursos hegemônicos ou contra-hegemônicos. 

Não é por menos que a grande mídia também disputa espaço, por meio de seus recursos 

centralizados cada vez mais enfraquecidos, nessa dinâmica da cultura e da cidade. Por 

outro lado, a literatura que vem se fazendo precisa pensar-se também nessa dinâmica. 

Nesse sentido, os leitores de textos e de cidades também têm papel preponderante na 

construção desse complexo tecido. Identificar em qual dos três lados – pobres, ricos ou 

criativos – estamos, ou melhor, como transitamos entre essas três esferas, enquanto leito-

res e críticos, também faz parte das estratégias de construção, ocupação e compartilha-

mento das cidades.

6 Essa mesma formulação aparece na faixa inicial do disco De sofrimento já basta meu passado, do grupo 
Tr3f, do qual Ferréz também faz parte: “Então só me sobrou entre o rico e o pobre/ Ser o criativo”.

7 “Aos que conspiraram e torceram pela minha queda, nada mais justo que apresentar a terceira lâmina, 
o Manual prático do ódio está aí, fortificando a derrota dos que atentaram contra mim e os meus.” É o 
texto de epígrafe do romance Manual prático do ódio.
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Resumo

Este texto propõe uma reflexão sobre deslocamentos nas fronteiras literárias, espaciais 

e econômicas brasileiras através do livro O trem: contestando a versão oficial, escrito por 

Alessandro Buzo. Estes limites foram movidos ou tensionados na forma como o público é 

representado por autores que vivem na periferia a partir do momento em que tomam a pala-

vra para expor suas próprias concepções dos fatos em relação ao que aparece nos noticiários, 

destacando configurações de identidade não hegemônicas, como faz Buzo, e representando a 

cultura periférica. Isso torna presente um novo público para a literatura, caracterizado por uma 

camada social que estava oculta na esfera pública brasileira. 
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Abstract

This text proposes a reflection on some shift we can see on literary, spatial and economic 

boundaries in Brazil working through the book O trem: contestando a versão oficial written 

by Alessandro Buzo. These boundaries have been moved or tensioned in the way the public 

is represented from the moment authors who live in the outskirts speak up to expose their 

own conception of the facts regarding to what has been showing on the standard news such 

as Buzo does highlighting non hegemonic configurations of identity and peripheral culture 

representation. That can be seen in the contemporary urban scene and brings to presence 

a new audience for literature, characterized by a social layer that was invisible to Brazilian 

public life.
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Falar em temas como representatividade da população periférica e afrodescendente 

já não é novidade para boa parte dos brasileiros nos dias de hoje. No início dos anos 

2000, entretanto, a publicação de um livro escrito por alguém da favela era ainda um 

tanto inusitada, algo que foi se modificando através do desenvolvimento de tecnologias 

que reduziram os custos de impressão para pequenas tiragens, sem o auxílio de grandes 

editoras. É neste cenário que surge Alessandro Buzo, autor nascido e criado na periferia 

de São Paulo e cuja trajetória se encontra distante do grupo de literatos, tradicional-

mente identificado como escritores pelo meio acadêmico e pela mídia. Apesar disso, 

em menos de duas décadas, ele já publicou uma dúzia de livros e participou de diversas 

coletâneas. 

A análise principal aqui posta em relevo trata do livro O trem: contestando a versão oficial 

(Buzo 2010), que foge às tradicionais classificações literárias, apresentando uma crueza de 

linguagem para descrever o trem1 e a ferrovia paulista na virada do século sob a ótica do 

usuário do transporte público. A publicação pode ser inserida no contexto de ascensão 

da chamada Literatura Marginal, ou periférica. Trata-se de um fenômeno que deu visibi-

lidade à produção realizada à margem do grande mercado editorial, em regiões urbanas 

empobrecidas das grandes cidades do país. É, portanto, um acontecimento imbricado a 

outras manifestações que ocorrem nesses espaços, como o hip-hop e o grafite, além do 

uso de uma linguagem que destoa da norma culta para abordar temas que mobilizam 

essa comunidade, como relações de trabalho, violência, preconceito racial, precariedade 

da infraestrutura pública e outros problemas sociais. 

A partir deste quadro, propomos uma exposição analítica que emule um gesto dêitico, 

tendo em vista a complexidade que envolve os fenômenos aqui abordados. A apresenta-

ção da experiência vivida, ou seja, dar a ver, mais que interpretar, ou além de interpretar, 

inclui um procedimento de aprendizagem que não advém apenas do distanciamento que 

levou à “torre de marfim” acadêmica, mas a formas outras de produção de conhecimento 

análogas a outra noção de leitura:

Tal “leitura”, tanto leitura de livros quanto do mundo, não é simplesmente uma atribuição de 

sentido. É o movimento interminável, o movimento alegre e doloroso entre perder e voltar a 

ganhar controle intelectual e orientação – que pode ocorrer no confronto com (quase?) todos 

1 Trem é o nome mais utilizado para comboio no Brasil, onde os carros da composição são chamados de 
vagões. Há que se ressaltar que, diferentemente da Europa, a ferrovia brasileira recebe pouca atenção 
quando o assunto é transporte público de pessoas e quase inexiste para longas distâncias, sendo uti-
lizada em trechos mais curtos pela população empobrecida que vive à margem dos grandes centros 
urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo.
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os objetos culturais, desde que ele ocorra nas condições de baixa pressão de tempo, isto é, 

sem que se espere de imediato uma “solução” ou uma “resposta”. (Gumbrecht 2010, 159)

Portanto, não se intenciona que a teoria antecipe sentidos a fatos da cultura instituí-

dos durante o processo de transformação dos horizontes da ordem social. Dessa forma, a 

percepção dos objetos estudados como presença, otimiza a possibilidade de compreen-

der as transformações sociais que estão em processo, o que poderia ser neutralizado por 

interpretações estruturais, sociológicas, ou mesmo antropológicas já consagradas. Ao 

contrário, caminhamos no sentido de contribuir para a compreensão da experiência esté-

tica contemporânea presente nos objetos/eventos analisados, a partir de sua “insulari-

dade situacional e temporal” (Ibid., 156).

Para além de objetos estritamente literários ou artísticos, queremos apresentar tex-

tos, situações e eventos que podem ser tratados como discursos capazes de explicitar 

a confluência entre mentalidades e lugares de poder na sociedade. Tal escolha parte da 

compreensão de que uma investigação que deseje articular presença e sentido não pode 

deslegitimar quaisquer manifestações, válidas e disponíveis, por uma questão de valor, 

cabendo apenas discutir os diferentes valores que lhes são dados nas formas de apropria-

ção do mundo.

O trem

O trem se apresenta como uma história de vida que mobiliza a cena pública, um 

espaço comum compartilhado por passageiros tratados como vândalos durante os 

tumultos ocorridos na década de 1990 e cuja narrativa própria é ignorada pelo noticiá-

rio da época. A obra é dedicada aos que dependem da via férrea na periferia de São 

Paulo. Buzo nomeia especialmente as paradas das linhas que utilizava e que sofreram 

com os incidentes descritos no livro, citando uma dezena de estações a fim de deixar 

claro que grande parte da vida da periferia é vivida na estrada de ferro. Ler nomes como 

Brás, Tatuapé, Manoel Feio ou Itaquaquecetuba causa certo estranhamento àqueles que 

não utilizam a malha ferroviária paulista; afinal, as dedicatórias normalmente são feitas 

a mestres intelectuais, mentores ou companheiros e filhos, afetos familiares que parti-

lharam da trajetória do escritor. Enumerar estações de trens que andam apinhados de 

trabalhadores empobrecidos e ofertar um livro a todos os que circulam por elas é um 

bom indício do começo dessa história.

Buzo inicia o primeiro capítulo com um relato de tom documental, evocando as memó-

rias de duas décadas passadas nos vagões da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

(CPTM) que ligam a Zona Leste ao Centro de São Paulo. O trem é apresentado como um 
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espaço de socialização, com horários de encontro e de prática de atividades como o jogo 

de cartas para passar o tempo. Os grupos se dividem por afinidade entre os vagões, dos 

evangélicos ao pessoal do samba, que acelerava a viagem e às vezes continuava a tocar 

num bar na volta para casa. É no trem que o autor e vários de seus amigos encontraram 

suas esposas. O aspecto econômico está junto à sociabilidade do veículo como valor de 

destaque, principalmente por conduzir a força trabalhadora que vive à margem do cen-

tro produtor. Há que se ressaltar neste caso a exclusão seletiva operada na sociedade 

brasileira, uma vez que os favelados suburbanos sempre estiveram incluídos pelo viés 

econômico a fim de desempenhar funções subalternas, não somente aceitas como assim 

desejadas, como um mito e uma realidade social estabelecida, embora nem sempre admi-

tida abertamente (Perlman, 1977).

As longas distâncias entre a periferia e o centro fazem do trem um veículo rápido com-

parado a outros meios, apesar do longo tempo que se passa dentro da composição. Além 

disso, o formato de transporte é mais agregador do que o ônibus que para de ponto em 

ponto, tornando a viagem mais descontraída: “tem dias que o trem é uma verdadeira 

festa. Já houve dias do barato estar tão louco que dava pra perguntar: – Essa galera sabe 

que hoje é segunda-feira e não são nem sete da manhã?” (Buzo 2010, 67). Diversas carac-

terísticas tornam o trem e as estações, mais que um meio de transporte ou de passagem, 

um ambiente social e político, no qual se organizam diversas atividades produtivas e iden-

titárias, do jogo à religião, do samba ao comércio ambulante.

O comércio informal mereceu um capítulo à parte no livro por seu caráter de sobrevi-

vência coibida e cada vez mais rara, nos dias de hoje, dentro das composições. O escritor 

reflete sobre o tema e diz que este mercado paralelo não vai acabar no Brasil devido ao 

desemprego. Além disso, a ausência de patrão e horário fixo contribuiria para uma rotina 

mais flexível, na observação de Buzo, acrescentando ainda o fato de que muitos con-

seguem ganhar mais do que aqueles com salário fixo. A situação, entretanto, é descrita 

como ilegal e perseguida pela Polícia Ferroviária da época:

Hoje é uma constante luta contra o rapa, seguranças contratados para tomar a mercadoria 

dos ambulantes; a maior revolta de todos é que sabemos que eles comem e bebem as merca-

dorias apreendidas. A cena é lamentável: chegam dois ou três brutamontes e tomam a caixa 

de chocolate da mulher que está ali vendendo, praticamente um assalto. Os camelôs não 

reagem para não se queimar e vão tomando prejuízo; a população não se rebela para ajudar 

porque é meio que, cada um com seus problemas, mas é chato assistir a cena. Todos torcem 

pelos camelôs, e ajudam a esconder sacolas com mercadorias. 
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Já vi camelô virar a caixa de cerveja no chão para não dar pro rapa. Aí o povão invade, pega e 

não tem pra ninguém. Depois que o rapa some, uns devolvem, outros pagam a lata que pega-

ram e outros simplesmente se aproveitam da situação e bebem de graça. (Buzo 2010, 20-21)

Este trecho deixa clara a identificação dos passageiros com o vendedor ambulante ilí-

cito e não com o policiamento, com o rapa. Observa-se uma tensão entre a ideia de ordem 

e justiça, pois se a ordem fosse percebida como justa não haveria esse tipo de atitude: se 

os usuários do trem percebessem o rapa como um organismo que melhorasse o trans-

porte coletivo, eles não seriam cúmplices do comércio proibido, mas, no caso relatado, 

eles se identificam com o sujeito que se desdobra para sobreviver e é reprimido à força e 

injustamente.

A agressividade não está apenas nas ações do rapa, mas nos embates entre torcidas de 

futebol rivais, assaltos, arrastões e até casos de morte também abordados pelo autor, que 

critica veementemente o sistema de segurança nos trens, realizado por empresas contra-

tadas. Buzo é taxativo ao relatar a inoperância do policiamento: “Esses guardinhas não 

resolvem nada, são, na grande maioria, despreparados para a função e cometem abusos” 

(Ibid., 45). Segundo o autor, como a ordem não é garantida pelos meios oficiais, os usuá-

rios é que se encarregam de ajeitar as coisas, às vezes expulsando um batedor de carteira 

do vagão. Apesar dos eventos que descreve, o escritor acredita haver menos violência 

nos trens da periferia do que o senso comum indica e que casos isolados não podem ser 

tratados como rotina. 

Revolta e versões

Ao longo da década de 1990, houve tumulto e interrupção no serviço da CPTM algumas 

vezes, culminando com a história que Buzo escreveu após ter sido testemunha ocular dos 

eventos que levaram passageiros da Linha Variante – cujo nome muito provavelmente foi 

alterado em função dos eventos ocorridos no ano de 1999 – a provocarem um incêndio 

num dos vagões. O escritor estava no trem não apenas no dia do ato, mas nas semanas 

que antecederam o fogo. No dia do incêndio, Buzo narra que já estava no trem há mais 

de uma hora quando a composição voltou, fazendo o caminho inverso. Os vagões ficaram 

cada vez mais superlotados e seguiram ainda mais lentamente até parar por 30 minutos 

sem nenhum aviso. O relato indica a precariedade do sistema e dá detalhes do corre-corre 

diário e das trocas excessivas de plataforma, motivos da irritação dos passageiros. Ao con-

trário do que acontece nos metrôs da cidade, em São Paulo não se anunciavam informa-

ções sobre atrasos no trem. Com o calor aumentando e o número de pessoas por metro 
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quadrado também, a falta de avisos era um motivo a mais de estresse para quem perdia a 

hora do trabalho ou ficava parado por muito tempo dentro da composição na volta para a 

casa. É nesse contexto que o temperamento de quem aguardava sem saber o que estava 

acontecendo se transformou. 

No dia mais crítico registrado por Buzo, alguns tentaram manter o humor com um jogo, 

ou desceram do trem para passar o tempo, mas houve quem não resistiu ao calor e pas-

sou mal. Depois de três horas, havia gritos como “Queima essa merda, põe fogo no trem”, 

“Fogo, fogo, fogo, era só isso que o povo em fúria pedia. Depois de horas de humilhações 

e descaso, queriam fazer justiça com as próprias mãos” (Buzo 2010, 50). Algumas pes-

soas começaram a andar pela linha férrea, onde encontram um sofá velho abandonado, 

rechearam de jornal, jogaram dentro de um vagão e atearam fogo. Um pequeno grupo foi 

responsável pelo ato, enquanto muitos já se preocupavam em caminhar longas distâncias 

até as estações mais próximas a fim de tentar meios alternativos de chegar a suas casas, o 

que só aconteceria no meio da madrugada devido às distâncias. 

Para um fato há sempre várias versões. No entanto, sabe-se que uma trama muito maior 

está envolvida na seleção do que se torna ou não notícia e na forma como a mesma é 

apresentada. Neste caso, a imprensa veiculou diversas matérias informando a versão da 

CPTM. As notícias indicavam que vândalos atearam fogo nos vagões, composições foram 

destruídas e o transporte ficou prejudicado devido à atitude de marginais. Buzo alega 

que nenhum veículo midiático entrevistou as pessoas diretamente atingidas, ou seja, os 

usuários do transporte coletivo. Todas as entrevistas que viu ocorreram com técnicos da 

CPTM anunciando os valores do prejuízo e tratando o povo como “demônio incendiário”. 

Dessa forma a opinião pública logo estava do lado da companhia.

Estrategicamente, os trens incendiados foram enfileirados próximo ao Brás, para que quem 

estivesse no metrô pudesse ver o que os vândalos fizeram. Manipulada pela mídia, a popula-

ção deu total apoio para que uma punição fosse imposta aos marginais. É, no meu trampo, a 

palavra vândalo foi substituída pela palavra marginal. Todos queriam dar sua opinião sobre 

as punições que devíamos sofrer. Ficar sem trem era uma unanimidade. Só para lembrar: os 

vândalos ou marginais no caso, eram pais e mães de família cansados e humilhados. (Buzo 

2010, 52)

Foram longos seis meses sem trem. A CPTM alegava que os trilhos haviam sido dani-

ficados no incêndio, mas, segundo o livro, estranhamente o fluxo de trens de carga foi 

mantido e logo surgiu o boato de que a linha seria extinta para passageiros. Apesar da 

superlotação, da falta de manutenção nos vagões e de todos os problemas do trem, a 
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vida de quem mora no extremo Leste da grande São Paulo e trabalha na região central 

fica impraticável sem esse meio de transporte. A narrativa dá conta de muitas pessoas que 

perderam o emprego porque não conseguiam mais chegar no horário ao depender de 

ônibus. Além disso, o comércio próximo à linha do trem sofreu com a longa interrupção 

no serviço. 

A ênfase dada à veiculação da versão oficial pela imprensa não é fato isolado. Até 

mesmo em eventos mais recentes, a cobertura tradicional de conflitos e manifestações 

parecidas é feita com a preocupação de manter certa distância, com imagens captadas a 

partir de um ponto mais alto ou de um helicóptero, deixando o nível do microfone apenas 

para assessores, diretores e responsáveis técnicos. Este é um caminho que não coloca em 

xeque o poder estabelecido e não mobiliza a crítica social. O sistema de ideias constitui 

limites para que uma sociedade-em-dominância se reproduza tranquilamente e de modo 

funcional, como observa Stuart Hall, lembrando que as ideologias operam nos códigos 

de representação, não através de imagens isoladas, “mas em cadeias discursivas, agrupa-

mentos, campos semânticos e formações discursivas” (Hall 2009, 170). No entanto, entre as 

ações capazes de promover deslocamentos no senso comum estão o que Homi K. Bhabha 

chama de empoderamento e estratégias de representação, que também se dão através 

do espaço literário. A divulgação do livro torna-se um agenciamento de novas versões do 

fato e, apesar de dizer que pouca coisa mudou alguns anos depois, Buzo relata um fato 

importante ocorrido quando dava entrevista na Estação Itaim Paulista para o SP Notícias 

da TV Record a fim de divulgar seu livro2. A repórter decidiu entrar no trem para ambientar 

a matéria, no que foi acompanhada pelo assessor de imprensa da CPTM. Durante a entre-

vista, houve um aviso para esvaziar a composição e a desordem instaurou-se.

Desembarcamos na plataforma central do Itaim e anunciaram que um trem na plataforma 

lateral iria partir sentido Brás. O povão começou a pular a linha para trocar de plataforma, 

inclusive mulheres e crianças, e a repórter mandou o cinegrafista filmar tudo. O assessor que-

ria nos levar até a escada, que daria acesso ao outro lado, mas a repórter então perguntou: 

– Por que a gente vai pela escada se todos estão indo pela linha?

– Mas não pode pular na linha.

– Mas todo mundo pulou.

Isso foi muito engraçado e eu achei o máximo a CPTM dar um milho desses.

2 Na versão analisada do livro, novos trechos foram acrescentados à história. A primeira versão foi 
publicada em 2000 com recursos do autor sob o título O trem: baseado em fatos reais. Cinco anos depois, 
o escritor adicionou mais páginas para dizer que a situação era a mesma e alterou parte do título para 
“contestando a versão oficial”. A edição utilizada para análise é a terceira versão, publicada em 2010.
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Quando a reportagem foi ao ar me mostrou em casa e depois indo trabalhar. A conversa 

na plataforma e a parte em que entramos no trem tinha uma narração que dizia: – Basta 

entrarmos no trem e verificar que as histórias narradas no livro do Buzo são reais: o trem está 

quebrado. Depois mostrou o povo pulando na linha e a entrevista com uma garota com duas 

crianças e um bebê de colo que havia pulado na linha também. (Buzo 2010, 80)

O empoderamento está relacionado à consciência e à emancipação tanto individual 

quanto coletiva em relação a direitos sociais e à superação de uma realidade em que se 

encontra. Isso envolve a participação em espaços privilegiados de decisões, dos quais o 

autor tomou parte, não apenas ao assumir-se como um escritor que publica um livro, mas 

também ao promovê-lo em todos os espaços de legitimação possíveis. Assim, ele é capaz 

de mostrar sua versão outra para os fatos e de negociar com a comunidade que o cerca, 

bem como com a mídia, assinalando que “os termos do embate cultural, seja através de 

antagonismo ou afiliação, são produzidos performativamente” (Bhabha 1998, 20).

As articulações sociais, entretanto, constituem negociações em andamento. O escritor 

novato não demorou a perceber isso e, depois de vários contatos com a imprensa, per-

cebeu que havia se tornado referência em contatos na periferia para produtores de TV, 

que passaram a procurá-lo para solicitar fontes diversas, tais como ex-usuários de drogas 

ou alguém disposto a acompanhar uma câmera escondida, por exemplo. Nas histórias 

que conta no livro, há relatos de gravações que nunca foram ao ar e de uma em especial, 

da qual teria se recusado a participar, ouvindo desaforos do produtor. A partir daí, Buzo 

teria repensado sua relação com os jornalistas, dizendo que falaria apenas de literatura e 

cultura. 

Um capítulo é dedicado a temas como a reforma realizada na Estação Brás, que o autor 

clama merecer a atenção da imprensa. Segundo ele, a beleza da obra foi proporcional 

aos gritantes erros de planejamento, que ocasionaram vários problemas nas plataformas 

e nas escadas, deixando o fluxo de pessoas mais truncado. O uso do espaço é detalhado, 

incluindo críticas às reportagens feitas durante a inauguração, quando a estação está 

vazia. Para contrastar com o tratamento dispensado aos momentos solenes nas repor-

tagens, o autor comenta que não são abordadas as denúncias relativas ao mau funciona-

mento do transporte ferroviário, indicando que os veículos de comunicação produzem 

apenas pautas sobre comportamento, curiosidades e violência quando tratam da popula-

ção que vive na periferia urbana. 

Após a realização de uma reportagem com câmera escondida pelo telejornal SPTV 

(Rede Globo) sobre o uso de drogas em um dos vagões, ocorreu uma enorme generaliza-

ção, afirmando que todos os que embarcavam no último vagão eram usuários de drogas; 
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logo outros veículos de comunicação queriam registrar o “trem da maconha”. Diversos 

programas de TV com apelo policial, telejornais mais sérios e imprensa escrita abordaram 

o tema a ponto de o vagão ganhar o apelido de Big Brother e, quem viajava nele, passou 

a ser revistado pela polícia na ida e na volta para casa, além de ter que explicar o motivo 

dos atrasos no trabalho. 

Pessoas perderam o emprego por aparecer na TV como suspeitas no trem da maconha. 

Depois, ninguém mostrava o outro lado: que nada foi encontrado e os suspeitos haviam sido 

liberados. Nenhuma explicação era dada e só ficava aquela imagem, vista muitas vezes por 

patrões preconceituosos que, na dúvida mandou muita gente embora (sic). (Buzo 2010, 86)

Buzo estima que uma percentagem muito baixa dos viajantes do último vagão fosse de 

usuários de drogas e agrega ao livro o depoimento de uma mulher, que não quis se identi-

ficar, publicado no blog de seu primo à época dos acontecimentos. Ela afirma ser o vagão 

com os passageiros mais gentis e respeitosos da composição, onde viajava mais tranquila-

mente e não era assediada, sendo até mesmo mais sossegado que o vagão dos religiosos. 

O autor culpa a má qualidade do serviço de transporte pelos problemas, comparando 

os trens da CPTM ao metrô. O discurso que se questiona aqui não é apenas o da imprensa. 

Contestar a versão oficial significa quebrar hegemonias ou romper com velhas estruturas 

de pensamento. O discurso oficial não é representado somente por referências midiáti-

cas, mas por uma série de formulações comprometidas com o poder que comparecem 

no livro de Buzo: “Uma pessoa ligada indiretamente ao governo do Geraldo Alckmin, ao 

saber que eu lançaria este livro me disse: – Acho que você deveria repensar o fato de lan-

çar esse livro, porque a CPTM vai investir milhões na reforma da linha Variante, e seu livro 

pode cair no vazio” (Ibid., 122). Muita coisa se modernizou nos últimos anos. Não existe 

mais o surf no trem, e o próprio autor coloca uma nota na reedição dizendo que, embora 

o problema da superlotação persista, não circulam mais vagões com assoalho remendado 

com madeira. É neste sentido que observamos a importância do subtítulo subvertendo a 

ordem das coisas: “contestando a versão oficial”.

Conforme ressaltamos, há diferenças entre a primeira e a segunda metade do livro na 

versão analisada. Apesar das dificuldades de classificação, ao final da obra, com o traquejo 

adquirido, Buzo assume O trem como um livro-reportagem e se coloca num outro pata-

mar, como porta-voz da comunidade. É importante destacar entretanto que, em toda a 

publicação, desde as primeiras linhas, observa-se que o tratamento dispensado é, mais 

que direto, cru, sem preocupação com refinamentos literários ou mesmo com uma revisão 

mais atenta. O caráter de depoimento aproxima a obra de uma fonte primária, embora o 
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formato de divulgação crie uma expectativa literária. O “livro do Trem” já possui uma tra-

jetória longa e, mesmo na terceira edição, mantém diversos traços da precariedade com 

que foi publicado, como a falta de revisão e a edição independente.

Língua e partilha

A qualidade da língua empregada na narrativa chama a atenção do leitor mais escola-

rizado e exige do crítico uma leitura política de seu uso. O também escritor da periferia 

Sérgio Vaz fala em uma nova língua que se afirma a partir de um lugar que sofre precon-

ceito linguístico: “se eu sofro preconceito linguístico eu posso falar o que eu quiser. Só 

que essa ‘língua de Eulália’[3] que a gente fala é uma língua que nos identifica” (Vaz 2013, 

230), diz o escritor, reforçando que o intelectual é quem deveria estar na posição de com-

preender aquele que fala ou escreveu algo de modo diferente da língua padrão e evitar a 

verborragia para fazer-se entender pelo mais simples, mas comumente é quem sabe mais 

que perpetua o preconceito. Daí a necessidade de tomar a língua das ruas não apenas 

como gíria, mas como um dialeto: 

Se […] o sistema ignora esse povo que vive à margem, então que a margem também se 

rebele. […] Eu não posso ter orgulho desse Brasil. A pessoa ri do outro que não foi estudar, 

porque falou “nóis vai”. Ele que sabe todas as regras devia ser o generoso de falar assim “Eu 

entendo ele. Ele estudou numa escola que eu não estudei. […] Quando eu digo a pátria, eu 

falo assim “Pessoal é o que nós temos? Então vamos trabalhar com isso”. Não é o cara que 

vai falar errado pro outro achar engraçado, aquela época do Grande Otelo. Racionais[4] fala 

“Ginga e fala gíria. Gíria não, dialeto!” É a linguagem das ruas, cara. Foi o que vocês me ensi-

naram. Porra, não suba no morro da Mangueira e peça pro cara tocar Mozart! Vai tocar funk, 

cara! Tu deu porra nenhuma, quer ouvir o quê? Violino? Quer que o cara recite Camões? Tu 

deu preconceito, tu deu pobreza, tu deu esgoto a céu aberto, lixo. “Pô, funk é um lixo”. Que 

sociedade generosa, né?! Queria que surgissem Mozarts? Não, é isso aí. Refundar a pátria é 

isso. É isso que vocês querem, um novo som? Vão ter. Uma nova língua? Vão ter. A pegada é 

violenta, a forma de falar é violenta. “Ah o que você escreve é sobre violência”. É o que eu vejo. 

Eu conheço pessoas que morreram, violência da polícia, descaso do Estado. E faço o quê? 

Não é eu que escrevo violência, violento é o sistema. (Vaz 2013, 231)5

3 Referência ao título de uma novela do sociolinguista Bagno, 2006.
4 Fundado pelo rapper Mano Brown, dentre outros, os Racionais MC’s são considerados o grupo de hip-

hop mais influente do Brasil.
5 O depoimento de Vaz foi registrado por um grupo de pesquisadores junto ao do escritor Marcelino 

Freire durante um evento acadêmico, sendo publicado posteriormente.
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Vaz deixa claro que os processos de elaboração cultural, assim como os procedimentos 

da escrita – sejam eles de traços biográficos ou ficcionais –, terão referências no repertório 

que forma o sujeito e que podem e devem ser utilizados tanto como objeto de identifica-

ção quanto como arma para “refundar a pátria”. Já na orelha de seu livro Buzo quer atrair 

o leitor de maneira a indicar a leitura como uma conquista pessoal sua e daquele que o lê:

Vitória!!! Se você simplesmente está lendo a orelha deste livro é porque ele conseguiu rom-

per várias barreiras. […] talvez depois da orelha você nem venha a comprá-lo, mas viu a capa, 

pegou, sentiu. […] só o fato de ter lido essa orelha já foi uma vitória para o autor, que não vem 

da elite e das faculdades e sim do gueto que é uma escola. (Buzo 2010)

O trabalho de Buzo é de formação de leitores e produz identidade com os sujeitos que 

partilham a viagem de trem e que falam a mesma língua que ele. Assim, ocorre um deslo-

camento na noção de público leitor no Brasil, tradicionalmente identificado como aquele 

que frequenta bancos escolares e livrarias. Ao promover esse desvio, a noção de literatura 

é tensionada, nos obrigando a repensar seus limites e definições. Buzo pode não ser inte-

ressante apenas como autor, mas sim no que ele produz de deslocamentos de valores, no 

processo de circulação que dá ao discurso enquanto escritor que reelabora um imaginário 

da vida suburbana e o projeta socialmente através do livro, impondo presença através da 

literatura e redefinindo o papel da crítica literária. 

Nossa tarefa, entretanto, continua sendo mostrar como a intervenção histórica se trans-

forma através do processo significante, como o evento histórico é representado em um dis-

curso de algum modo fora de controle. Isto está de acordo com a sugestão de Hannah Arendt 

de que o autor da ação social pode ser o inaugurador de seu significado singular, mas como 

agente, ele ou ela não podem controlar seu resultado. (Bhabha 1998, 34)

O que a literatura marginal faz, assim, é tornar presente uma camada que estava ausente 

desta vida pública, demandando um posicionamento político diante de imposições lin-

guísticas e culturais. Grupos que se encontram inseridos no mundo econômico pelo 

(sub)emprego, pelo tráfico ou por outras esferas, mas que estavam excluídos da forma 

discursiva literária, da produção cultural brasileira, começam a aparecer em alternativas 

que lhes eram negadas.

Claro que a inserção nesse complexo meio produtivo não significa uma inclusão justa 

ou, poderíamos até dizer, humana, caso contrário todo o sistema fracassaria. Basta obser-

var a Declaração Universal dos Direitos Humanos para concluir que quase todos os seus 
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países signatários violam flagrantemente seus artigos, porque colocá-las em vigor provo-

caria vastas transformações da economia política do capitalismo. Ressaltam-se, na obser-

vação de David Harvey6, intensas contradições, pois diversos processos que levaram o 

capitalismo ao auge, assim como sua consequente globalização, permitiram que fossem 

criadas condições para o fortalecimento de culturas populares, bem como para a emer-

gência de grupos subalternos.

Se a revolução das comunicações e a difusão da tecnologia da informação estão pro-

fundamente ligadas a processos de globalização, é necessário compreender, entretanto, 

que esse processo acontece no âmbito de desenvolvimentos geográficos desiguais. 

Como resultado, há aspectos negativos e desmobilizadores, pois, além de concentrar 

riqueza e poder, a globalização promove oportunidades político-econômicas em poucas 

localidades seletivamente escolhidas, embora ofereça oportunidades para uma política 

progressista alternativa. 

a globalização traz integralmente de volta a questão da nossa “condição de espécie” no 

planeta […]. Ela abre espaços tanto de debate conceptual e teórico como de batalha polí-

tica (de que já se pode discernir formas indefinidas). E sobretudo torna necessário e possível 

redefinir direitos humanos universais que vão bem além dos reconhecidos em 1948 […]. 

Esses direitos não vão ser espontaneamente concedidos ou reconhecidos justamente por-

que podem levar a mudanças revolucionárias nas ordens sociais e nas economias políticas. 

Eles só vão ser conquistados por meio de lutas. Isso vai envolver discussões intensas e por 

vezes irreconciliáveis, particularmente quando os direitos entram em contradição uns com 

os outros ou, o que é mais relevante, estabelecem precedentes antagônicos ao funciona-

mento do capitalismo de mercado. (Harvey 2004, 128)

Ações contestatórias ou alternativas ao modelo dominante podem ser encontradas 

dentro do próprio sistema, configurando um tipo de resistência que, se não caracteriza 

completamente a luta de que fala Harvey, ao menos tensiona as relações na direção de 

um processo emancipatório. Várias dessas ações são favorecidas pelo mesmo desenvol-

vimento tecnológico e informacional difundido através da globalização. Retomemos o 

caso do texto da mulher, que não quis se identificar, reclamando do tratamento que a 

mídia dispensou ao “vagão dos maconheiros”. Buzo reproduz no livro a carta entregue 

a seu primo, Magu, e publicada na internet com o objetivo de refletir sobre as distorções 

6 Harvey analisa especialmente os artigos 22 a 25 da Declaração de 1948, que tratam de temas como 
segurança social, livre desenvolvimento da personalidade, livre escolha do emprego, remuneração 
justa, direito ao lazer, bem como a cuidados e assistências especiais à maternidade e à infância.
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veiculadas na mídia e que tanto prejuízo causaram a alguns passageiros. Isso se deu em 

2004; assim a carta entrou para a versão do “livro do Trem” nas edições seguintes, incluída 

na parte que abarca o período de 2000 a 2005, “Cinco anos depois, tudo igual…”. Fosse 

um acontecimento da década de 1990, como os incluídos na primeira versão do livro, 

O trem: baseado em fatos reais, esse tipo de expressão direta através da internet não seria 

viável, pois era um recurso bem menos difundido na periferia. Hoje, a exemplo da cober-

tura de protestos, principalmente partir de junho de 2013, incluindo o fenômeno da cha-

mada “Mídia Ninja”7, outras versões dos fatos circulam alternativamente através de textos, 

vídeos e fotos feitos por pessoas comuns no momento dos acontecimentos. 

Voltemos à opinião de Buzo sobre a circulação de sua própria obra:

há dez anos começaram a surgir os livros pioneiros, que foram realmente de pessoas que, 

como eu, bateram em porta, derrubaram porta pra fazer seus primeiros livros. E aí, depois, 

começaram a surgir outros. Eu acho que sempre… não diria sempre, mas há muito tempo tem 

pessoas que escrevem. Essas pessoas só tinham os seus textos engavetados. As pessoas escre-

viam e não mostravam pra ninguém. Então, por que nos últimos dez anos mudou? Porque 

começou a surgir a internet. A internet começou a ficar viável, então o cara começou a escrever 

no blog, o cara começou a publicar no site, os textos começaram a circular. (Buzo 2014)

Encontra-se aí, não apenas um canal para expressar-se contra o noticiário padrão, mas um 

fator de estímulo à escrita, bem como à circulação do material produzido. Nesse sentido, 

não apenas a ação de Buzo é digna de nota, mas outras como o Selo Povo, de Ferréz, ou 

as Edições Toró, de Allan da Rosa, foram iniciativas importantes para garantir a visibilidade 

impressa da literatura emergente na periferia de São Paulo. É preciso ressaltar ainda que, 

antes da popularização da internet, os fanzines foram um veículo valioso de formação e 

difusão de novos autores na periferia – o próprio Buzo escreveu para fanzines, assim como 

Sacolinha, Elizandra Souza e muitos outros –, tendo um alcance local importante. A difusão, 

entretanto, aumenta com a possibilidade de fazer circular os textos através da internet e, 

somada aos saraus, que se tornaram um acontecimento na periferia, e ao barateamento da 

publicação em livro, cria o que Alessandro Buzo percebe como uma “cena” literária:

7 “Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação” compõem a sigla que o grupo de mídia “Ninja” formou 
para si em 2011 com a intenção de promover o ativismo sociopolítico, declarando ser uma alternativa 
à imprensa tradicional. A Mídia Ninja tornou-se conhecida mundialmente durante as transmissões em 
tempo real pela internet dos protestos de 2013 no Brasil. Com estrutura descentralizada, o grupo utiliza 
as redes sociais, especialmente o Facebook, na divulgação de notícias e, como equipamento, câmeras 
de celulares e uma unidade móvel montada em um carrinho de supermercado.
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Os saraus ainda não existiam. A Cooperifa tem dez anos[8], então estava surgindo. Então 

os outros também não existiam. Então, não tinha nenhuma cena literária que tem hoje. 

[…] Quando eles viram que as pessoas começaram a publicar, eles falaram: “Porra, é pos-

sível publicar?! E antes de ser possível publicar eu já posso publicar na internet, eu já posso 

fazer meus contos circularem”. Então um foi virando referência pro outro: “Pô mano, o cara 

fez daquele jeito”. “O cara lançou com o dinheiro do próprio bolso”. “O outro fez um projeto 

pro Vaz e lançou vários livros”. “O outro é o Allan da Rosa, lançou vários livros”. Começaram 

a surgir os “Allan da Rosa” da vida, começaram a surgir os “Ferréz” da vida, que começaram 

a reproduzir, até eu, começando da periferia. Então, eu acho que antes da nossa geração já 

tinha um monte de gente que escrevia, acho que desde os anos 60/70 já tinha muita gente 

que escrevia. Era uma minoria? Era uma minoria! Hoje tem mais gente? Hoje tem mais gente 

porque existe toda essa cena, pô! O cara tem onde mostrar, o cara existe! (Buzo 2014)

Tal aspecto de simultaneidade dos eventos em regiões distantes da periferia de São 

Paulo, ou mesmo do Brasil, não impede a compreensão do fato como um movimento 

desde que sejam guardadas as devidas distinções entre os sujeitos que o compõem. Não é 

possível falar, como no modernismo, em movimentos coletivos nos quais sejam compar-

tilhados projetos e manifestos. Basicamente cada autor lança-se individualmente, mas se 

aproveita de um contexto coletivo. Indagado a esse respeito, Allan da Rosa indica, implici-

tamente, que mais do que trajetórias individuais, o movimento ressente-se de diferenças 

internas significativas do ponto de vista politico e estético, mas acaba reconhecendo que 

isso é “natural”: 

A espiral vai crescendo e a gente pode desconfiar das parabélum que gente mesmo con-

feccionou, sabe? Quando você ouve uma pessoa rimar quilombo e liberdade e na hora de 

construir a liberdade para além da palavra, que ergue outras escoras, essa pessoa não está 

presente. Outro momento é quando a gente também percebe, não por mim, percebe que 

isso vai sendo apropriado por banqueiros ou vereadores. Outro momento é quando a gente 

percebe que acabou de ler o texto, e foi muito louco você ler aquele texto, sabe que aquilo 

massageia seu coração, organiza sua luta e você abre a janela e vê a vala. Então eu acho que a 

gente vai desenvolver mais, o passarinho segurando a parabélum, ou a parabélum soltando 

o passarinho. (Rosa 2012, 212)

 

8 Embora a entrevista de referência tenha sido publicada somente em 2014, Buzo recebeu os pesquisa-
dores para a conversa que a originou em 2010, quando a Cooperifa celebrava dez anos de existência.
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Com as metáforas que utiliza no trecho selecionado acima, Allan da Rosa identifica dife-

rentes atitudes dos autores que integram a chamada cena da literatura periférica. Uma 

delas é de confronto e busca a afirmação num gesto que representa o fazer literário como 

uma apropriação de poder, sem que isso represente a negação das origens sociais do 

escritor. A outra é de tentar construir, sobre a periferia, o olhar poético que não enfa-

tize apenas aspectos de grande interesse midiático, como a miséria e a violência. Pode-se 

dizer que a síntese que propõe o poeta entrevistado ainda não é clara na produção dos 

autores da literatura marginal, e eles lidam muito mais com as diferenças entre as suas 

posições do que com uma proposta política ou estética unificadora, o que seria comum a 

um movimento literário. 

Na cena contemporânea, a ideia de movimento não se pode deslocar da perspectiva 

individualista que organiza os processos de ocupação da esfera pública. Trata-se, para 

usar a imagem de Gilles Lipovetsky, de uma ideologia da qual se lança mão num sistema 

de “self-service” (Lipovetsky 2005, 2), um princípio de identificação momentânea e auto-

centrado. Na percepção de Alessandro Buzo, depois de fixado o movimento da Literatura 

Marginal, através da qual o autor se insere no mercado literário, cada um busca estratégias 

próprias de dar continuidade à sua produção, se distanciando da experiência coletiva.

A gente tem um respeito mútuo, sabe? Uma admiração cada um pelo outro. Eu sou muito 

amigo de todos eles assim. Eu me dou bem com todo mundo. Eu sou um cara muito fácil de se 

relacionar e tal. Cada um tem sua particularidade, sabe? Sérgio Vaz fica mais lá no quilombo 

dele, sabe? Ele nunca frequentou aqui, por exemplo. A gente tem um distanciamento que às 

vezes é porque eu estou fazendo um milhão de coisas e ele está fazendo um milhão de coisas 

também. Então, assim, a gente está bem afastado por causa disso. Agora, com outros a gente 

acaba ficando mais próximo porque tem feito, ultimamente, juntos. O Ferréz veio aqui na 

livraria, fez leitura do livro dele que ainda nem foi publicado. O Sacolinha, uma vez ou outra. 

Então a gente se fala se precisar, se tiver alguma coisa pra somar pro outro e tal, a gente se 

fala. […] o Allan da Rosa, que era muito presente no sarau, sumiu, foi resolver outras coisas. 

Mas, assim, a gente sabe o que o outro está fazendo pela internet. Existe o respeito mútuo e 

uma admiração mútua entre todos nós. Briga não tem, briga declarada com ninguém. Assim, 

o movimento é de conciliação e não de separação. Uma coisa que faz que o outro não acha 

legal, sabe? Isso é coisa da vida mesmo. Então, se falta um pouco de proximidade é porque 

também a gente está fazendo coisa demais. Eu mal dou conta da minha agenda. (Buzo 2014)

Apesar das ações e dos espaços diferentes, há por trás das ideias elencadas no trecho 

acima a noção de que todos possuem trajetórias diversas, porém com pontos de contato. 
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Assim, haveria um fundo em comum, não apenas como plano de fundo, mas como capital 

simbólico representativo. A imagem de “quilombo” remete às atividades realizadas pelos 

pioneiros do movimento em seus nichos e que conforma um público segmentado, que 

não circula necessariamente em todos os ambientes da Literatura Marginal. 

Do ponto de vista da organização espacial, a expansão desse capital simbólico repre-

sentado pelas periferias torna-se patente com o deslocamento dos empreendimentos 

culturais para áreas de maior centralidade. Não à toa, a loja 1 da Sul, do escritor Ferréz, 

está na Galeria do Rock, no Centro de São Paulo, e a Suburbano Convicto, de Buzo, no 

Bairro do Bixiga. Buzo reconhece a criação desses e de outros espaços como uma rede que 

vai garantir o alcance público da produção de autores já consagrados – como Ferréz, que 

foi ao sarau ler seu livro inédito – ou de jovens autores que, mais do que usar o circuito 

como meio de divulgação, acabam também constituindo o próprio público dos saraus. 

Em outras palavras, é como se os saraus viabilizassem uma passagem do lugar de plateia 

para o de produtor a muitos jovens poetas. Cada escritor da periferia seria, assim, peça de 

uma engrenagem na visão de Buzo. 

Tensão e visibilidade

No interior dos próprios movimentos dos saraus, se reproduz a valorização das his-

tórias individuais, que foi verificada na trajetória dos pioneiros da Literatura Marginal. 

Como existe nesta condição de marginalidade o jogo tenso da dinâmica social, na qual 

se valoriza a alteridade, é importante ressaltar que eventos dessa natureza criam um cir-

cuito através do qual, na esfera das comunidades, é possível reproduzir a lógica da pro-

jeção individual. Tal lógica favorece, mas não garante, um processo de subjetivação que 

vincula o indivíduo tanto à sua identidade e consciência quanto a um poder de controle 

externo.

Nesse jogo com a alteridade torna-se possível a relativização dos valores que põem em 

tensão as regras mais amplas da sociedade e as estratégias de resistência de pequenos 

grupos que se instituem como comunidades. Segundo Bhabha,

a metáfora orgânica ou biológica por meio da qual os conceitos de comunidade e comuni-

cação são construídos – como meio e mediação em uma escala sempre global – sempre limita 

o mundo real do espaço cibernético transnacional às fronteiras nacionais familiares da comu-

nidade imaginada de um tempo-espaço nacional vazio e homogêneo. (Bhabha 2011, 145)

A escala global a que se refere o crítico corresponde a uma perspectiva hegemônica 

da esfera pública que não contempla muitos dos sujeitos que vão se articular, às vezes 
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através do compartilhamento de uma mesma rede de comunicações, a fim de problema-

tizar esta unidade nacional que é reconhecida como vazia e homogênea. Nesse ponto de 

vista, é como se a noção de sujeito que se relativiza de acordo com a problematização da 

diferença ganhasse uma força política na medida em que perturba o que Bhabha chama 

de “ontopologia nacional”. Embora o crítico defina esta ontopologia no “entrelaçamento 

específico da identidade, da localização e da elocução/língua que comumente define a 

particularidade de uma cultura étnica” (Bhabha 2011, 152), podemos compreender que, 

na dinâmica da sociedade brasileira, a condição de sujeito periférico guarda muito mais 

do que particularidades de uma cultura étnica, mas também econômica e social. Bhabha 

recorre à leitura de Espectros de Marx (Derrida 1994, 154) para demonstrar que a represen-

tação da minoria em nossa época se dá de maneira enigmática ou espectral9. Retomamos 

Bhabha para deixar claro que:

O personagem da minoria, como uma forma de emergência histórica, é um problema das 

tecnologias de visibilidade – um trazer à luz; da disjunção da espacialidade – trazer até lá sem 

estar lá; e das políticas de temporalidade – ao mesmo tempo tanto presente quanto ausente. 

(Bhabha 2011, 154)

 

Neste ponto é que se reconhece que os autores ligados à Literatura Marginal se com-

portam de maneira empreendedora, revestem o papel do intelectual com a lógica do 

trabalho contemporânea, diferente daquela que guiava o escritor modernista brasileiro, 

tipicamente funcionário público que tinha tempo para se dedicar à escrita. Vaz, Ferréz e 

Buzo, entre outros, trazem a lógica do trabalho para o circuito, não necessariamente para 

a escrita. Apresentam-se como agitadores culturais, videomakers, produtores e escritores, 

de modo que escrever é uma das tarefas que compõem esse circuito. 

São autores que se aproximam do que Walter Benjamin identificou enquanto “autor 

como produtor”. Segundo o ensaísta, o advento de obras-primas e a pseudo-riqueza de 

personalidades criadoras estão fora da expectativa do autor consciente das condições da 

produção intelectual contemporânea. “Seu trabalho não visa nunca a fabricação exclusiva 

de produtos, mas sempre ao mesmo tempo a dos meios de produção” (Benjamin 1994, 

131). Ou, noutras palavras: “Sua relação com a ideologia difere em geral de outras em 

que os indivíduos produzem e reproduzem o mundo das mercadorias materiais – que 

estão também inscritas pela ideologia” (Hall 2009, 170). Isso porque determinadas práticas 

9 Derrida, por sua vez, cita Hamlet, de Shakespeare, quando constata que “The time is out of joint” 
(O tempo está fora dos eixos) para evocar a imagem, após a morte de Marx, de uma época ainda assom-
brada pelo fantasma de um mito com o qual não sabe lidar.
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envolvem representações capazes de transformar o próprio campo da representação 

ideológica de forma inteligível e significativa. 

Considerações finais

Ao tomar a palavra, autofinanciar e divulgar seu primeiro livro, Alessandro Buzo assume 

uma prática discursiva divergente daquela que tradicionalmente lhe cabia como morador 

da periferia de São Paulo, fazendo da palavra escrita, e não do fogo, um meio de expressão 

importante. A opção do autor não impediu que muitos ainda o considerem um vândalo, 

mas dessa vez com a língua portuguesa. Buzo segue marginal, assim como a literatura 

por ele produzida. Isso porque a periferia é normalmente vista como lugar de encontro 

concreto com o mundo e não de produção de sentido. Não se trata de fetichizar a prática 

em favor de uma ideologia de modo a identificar o social com o discurso sobre o social. 

Tornar-se produtor do próprio conteúdo editorial ultrapassa a simples ideia de assumir 

um discurso, movendo domínios de representação e significado até então estabelecidos 

e ocupando espaços antes não preenchidos. 

Para além de qualquer alcance ideológico que possa ser hermeneuticamente lido como 

proposta em alguns dos textos ou contextos sociais ligados à literatura produzida a par-

tir das periferias urbanas brasileiras, a organização que vemos empreendida por auto-

res como Buzo dá a ver representações que se encontravam ocultas no espaço público. 

Retomando a menção do escritor ao estabelecimento de uma cena literária propiciada 

pelas novas tecnologias e pelos saraus, é possível observar que não se trata apenas do 

meio internet ou de formas poéticas construídas por meio da tecnologia que tanto se 

discute hoje em dia. Além disso, mais do que uma forma de propiciar o empoderamento, 

ou de constituir um novo processo literário, a ascensão dessa literatura representa a apro-

priação de uma cultura que pertencia apenas aos mais favorecidos.

Na medida em que trata de refuncionalizar modos de produção e consumo de arte e 

cultura, ao mover fronteiras e interferir na relação que a periferia tradicionalmente tem 

com a esfera pública, a Literatura Marginal reinventa a capacidade de trazer efetivamente 

à presença um grupo que fale por si à sua própria audiência tanto quanto a outras; um 

grupo que, enquanto corpo, se encontrava apenas espectralmente representado quando 

se fazia ouvir por outrem. Neste sentido, as maneiras como a periferia se dá a ver são 

ampliadas, expandindo a negociação de significados da relação centro-periferia e pro-

porcionando, assim, novos modos de olhar e expor a articulação entre mundo e represen-

tação, bem como o contexto a que ela se refere, engendrando novas noções, conceitos e 

conhecimento. 
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Resumo

Uma das constantes da obra de Bernardo Carvalho, por certo, é a investigação do passado 

compreendido como lacunar, em que a memória pessoal torna-se terreno inseguro e incapaz 

de oferecer uma imagem unificadora dos diversos relatos dos personagens. Em O filho da mãe, 

o autor cria personagens atravessados pela história de guerras que constitui a União Soviética, 

que, mais tarde, infligiu às repúblicas independentes não somente a miséria e a morte, mas a 

marca indelével de ser o “outro”, o não-desejado, o que deve ser apagado da memória e do 

território da velha Rússia.

Carvalho propõe desde o princípio da leitura novas formas de se lidar com a memória e o 

esquecimento para que, quem sabe, esses sujeitos à margem consigam sobreviver por mais 

um dia, no intervalo entre a lembrança de quem são e a tentativa de apagar suas próprias 

identidades para seguir em frente. 

O presente artigo investiga, por um lado, os diversos conflitos entre os planos históricos e 

ficcionais e a forma como são dispostos no romance; a própria ficção trabalha com o sentido 

de deslizamento das categorias de memória e esquecimento para construir um espaço libertá-

rio em que certos personagens tendem a escapar de definições essencialistas. Por outro lado, 

entre as ruínas da São Petersburgo recriada por Carvalho, é possível explorar os caminhos 

entre a cidade e os afetos dos protagonistas homossexuais, ambos órfãos de qualquer forma 

de pertencimento. 

Palavras-chave: Bernardo Carvalho, memória e nação, crise do sujeito.
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Abstract

One of the constants of Bernardo Carvalho’s works is the investigation of the past under-

stood as incomplete and where the individual’s memories become an insecure field unable 

to offer an unified image of the various reports of the characters. In O filho da mãe, the author 

creates characters crossed by the history of Soviet Union wars, including the misery and death 

inflicted to the independent republics. More important, those characters have the indelible 

mark of being the  “other”, which should be vanished from past and territory of old Russia. 

 Carvalho proposes new ways  of dealing with  memory and forgetting, so  maybe these 

individuals can survive for another day, in the range  between the  memory of who they 

are and attempt to erase their own identities to move on.

 On one hand, the present article  investigates the conflicts between fiction and history, 

and how the fiction works constantly changing the categories of memory and forgetting to 

build a space where certain characters tend to escape from essentialist definitions. On the 

other hand, among the ruins of Carvalho’s St. Peterburg, it is possible to explore the paths 

between the city and the homosexual protagonists. Both of them, orphans of any sense of 

belonging. 

Keywords: Bernardo Carvalho, memory and nation, crisis of subject. 

“Réquiem”, um dos poemas mais conhecidos de Anna Akhmátova, tornou-se um 

libelo contra o regime stanilista. Como os demais artistas vistos como ameaça ao Estado, 

Akhmátova foi silenciada, tendo sido proibida de publicar a partir de 1924. A prisão do 

seu filho, em 1938, a fez queimar todos os manuscritos e passar a memorizar os poemas, 

recitando-os apenas em ambientes seguros. Como destaca Yolanda Delgado (2013), é 

possível notar, a partir desse momento, um estilo mais fragmentário, visual, capaz de, ao 

retomar a tradição oral, salvaguardar a memória coletiva do povo russo. “Réquiem” nasce 

do drama materno e da necessidade impositiva de equilibrar-se entre a proteção pessoal 

e a história de muitos.

Essa breve explanação biográfica sobre Akhmátova é necessária, pois O filho da mãe, 

romance de Bernardo Carvalho, dialoga desde as passagens iniciais com “Réquiem”, em 

especial o trecho nomeado “À guisa de prólogo”: 

Passei dezessete meses nas filas das prisões de Leningrado. / Uma vez, alguém me reco-

nheceu. E então uma mulher de lábios azuis atrás de mim, que obviamente nunca ouvira 

ninguém me chamar pelo nome, saiu do estupor ao qual todos tinham sucumbido e sussur-

rou no meu ouvido (ali, todo mundo sussurrava): / ‘Você pode descrever isto?’/ E eu respondi: 
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‘Sim, eu posso.’ / E, então, o que parecia um sorriso passou pelo que um dia havia sido um 

rosto. (Carvalho 2009, 16-17)1 

A poeta russa torna-se personagem na lembrança de Iúlia, cuja avó seria a mulher de 

lábios azuis. Ficcionalizada, Akhmátova, tempos depois, recitaria “Réquiem” à mulher com 

quem partilhou as longas horas de espera à porta das prisões: “Não podia lhe entregar o 

texto escrito, não podia arriscar mais uma vez a vida do filho […]. Pediu que ela o deco-

rasse” (Carvalho 2009, 16). 

Será essa intervenção da poeta na ficção o vínculo entre dois momentos distintos a 

aproximar o povo russo e tchetcheno: os anos de terror da ditadura stalinista e a Segunda 

Guerra da Tchetchênia, momento no qual é ambientado o romance. As décadas que sepa-

ram ambos os grupos de mulheres se esmaecem em torno do poema, que, por sua vez, 

traz o olhar da mãe para o centro da cena. O filho da mãe apresenta uma longa linhagem 

de mulheres, cuja única tarefa é não sucumbir, enquanto lutam pelo retorno de seus pais, 

filhos, maridos dos campos de guerra, do exílio, das prisões. 

No entanto, a maternidade no romance está longe de corresponder à imagem idílica de 

abnegação e sofrimento. Por certo viés, O filho da mãe pode ser lido como uma narrativa 

da perda irremediável das origens, sejam familiares, territoriais ou, em caráter mais abran-

gente, da perda do pertencimento ao discurso unificador da nação. 

São Petersburgo, nesse sentido, presentifica a falência dos sucessivos projetos de 

modernização russa. Em 1703, ao iniciar a construção da cidade, Pedro I tem por objetivo 

abrir “uma janela para a Europa”, tanto no sentido da proximidade geográfica como no 

sentido simbólico. 

Ele estava dizendo, na verdade, que a história da Rússia deveria ter um novo princípio, 

numa ardósia limpa. As inscrições nessa ardósia deveriam ser exclusivamente europeias: 

assim, a construção de Petersburgo foi planejada, projetada e organizada inteiramente 

por arquitetos e engenheiros estrangeiros, trazidos da Inglaterra, França, Holanda e Itália. 

(Berman 1986, 171)

Ainda que o romance de Carvalho passe por Grózni, capital da Tchetchênia, e se 

expanda a outras cidades russas e ao Brasil, sua centralidade está em São Petersburgo, 

1 Essa versão do poema encontra-se em O filho da mãe. Como não há menção ao tradutor, supõe-se que 
seja o próprio Bernardo Carvalho. Uma versão do poema em inglês encontra-se neste endereço: http://
www.eliteskills.com/analysis_poetry/Requiem_by_Anna_Akhmatova_analysis.php, última consulta a 
01-04-2017.
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para onde convergem personagens e memórias a serem recuperados, ou esquecidos, em 

meio ao cenário de ruínas da cidade prestes a celebrar trezentos anos de existência. “Falta 

um ano para a comemoração do tricentenário e a fachada do prédio já está em obras. Até 

o aniversário já estará decrépita de novo” (Carvalho 2009, 48). A observação do narrador 

em terceira pessoa, onisciente, dialogando de maneira enviesada com o próprio leitor, 

aponta para a condição paradoxal existente no cerne de cidade moderna e reflete a pró-

pria organização urbanística dela. 

Como outras grandes capitais europeias, São Petersburgo foi criada sob o signo do con-

trole das massas. Amplas e imensas avenidas, a tentativa de delimitar espaços de forma 

geométrica, a criação de perspectivas totalizantes, a imponência de monumentos e pré-

dios públicos; estes elementos serviram, em diferentes momentos históricos, ao domínio 

do Império ou da URSS sobre os corpos anônimos, impedindo a organização pública dos 

rebeldes. Da mesma forma, Bernardo Carvalho usa aqui, pela primeira vez, um narrador 

em terceira pessoa, criando movimentos de distanciamento e aproximação dos persona-

gens, de idas e vindas no tempo, mecanismos que reforçam esse caráter da impossibili-

dade do privado, do íntimo. 

A cidade moderna traz consigo o paradoxo do desejo de eternização – tornar-se a 

marca de um czar ou de um estadista – e a inevitabilidade das mudanças. Como afirma 

Nelson Brissac Peixoto, 

A cidade moderna é o palco das transformações incessantes, que revelam sua precarie-

dade. Ruínas e obras se confundem. A morte já se apoderou dos edifícios que estamos cons-

truindo. O antigo se aproxima do moderno pela manifestação da caducidade do presente. 

(Peixoto 2004, 275)

Se a ruína é marca de inserção do passado no presente, ela igualmente transforma-se 

em memória do que se deseja apagar. Lembrar e esquecer são igualmente necessários 

à reconstrução de uma história desejada, a qual sirva à tradição e como alicerce da nar-

rativização do discurso nacional. Na São Petersburgo recriada por Bernardo Carvalho, a 

celebração do passado tem como objetivo desfazer-se da ruína e da morte, e encobrir o 

presente de decadência com a memória da cidade de glórias. 

O resultado é uma cidade fantasmática, onde o discurso oficial da nação, como as facha-

das dos prédios, busca cristalizar a memória do passado de glórias, enquanto o presente 

se esvai em meio ao crescimento da xenofobia, da homofobia e da corrupção nas institui-

ções representativas do Estado. 
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É nesse cenário de vigilância que Anna – o reverso de sua homônima? – tenta esconder 

seu passado. Na juventude, apaixonou-se e engravidou de um jovem tchetcheno. Pela 

voz de Zainap, a avó tchetchena de Ruslan, o passado invadirá a vida do jovem, mudando 

drasticamente sua jornada. “Um filho dá e tira a vida ao mesmo tempo. Menos de dois 

meses depois de você nascer, Anna foi embora. Tinha vindo para o Cáucaso já com a ideia 

de abandonar vocês dois” (Carvalho 2009, 42).

A maternidade é retratada em sua complexidade: o amor da mater dolorosa em Zainap; 

a renúncia à maternidade em nome da reconciliação com a vida pequeno-burguesa, em 

Anna; o afastamento de Olga do filho Andrei, a mando do marido. De qualquer forma, 

ecoa a frase de Zainap, a mulher que foi atravessada pela Segunda Guerra Mundial e 

pelas duas guerras da Tchetchênia. “Nem toda mulher quer ser mãe. Ainda mais quando 

a criança se interpõe entre ela e o mundo de onde veio, e a impede de voltar a ser quem 

era” (Carvalho 2009, 42).

Todos os signos pretensamente estáveis do cotidiano burguês de Anna, agora casada 

com Dmitri e com dois filhos, entram em choque com o aparecimento de Ruslan em sua 

vida. Ruslan, assim como o soldado russo Andrei, será o pária nessa sociedade de controle 

sobre os corpos dissonantes. Aqui, é preciso lembrar o ódio étnico entre russos e tchet-

chenos (estes, vulgarmente, nomeados como “bunda-preta”). Ter um filho tchetcheno, 

como Anna, é assumir a marca da mestiçagem, do “imundo”, em uma sociedade xenó-

foba. A narrativa torna-se um terreno assombrado pelas memórias dos indivíduos e da 

história dramatizada pelas décadas de domínio da URSS sobre o Cáucaso e das guerras 

entre Rússia e Tchetchênia. Em comum, cidades e sujeitos carregam o signo da ruína. 

Renegado pela mãe, impossibilitado de ser incorporado à família russa, Ruslan tampouco 

é capaz de voltar para Grózni, onde seria caçado pelo exército russo ou pelos separatistas. 

Sem lugar na família ou na pátria, perseguido por ser homossexual, torna-se um batedor 

de carteiras, na tentativa de encontrar um passaporte, forjar outra identidade, escapar. 

 Presenciamos a aproximação amorosa improvável entre Andrei Guerra e Ruslan. Não 

somente por ser uma relação homossexual em um território ostensivamente homofóbico, 

mas igualmente por ser a possibilidade de afeto construída entre outsiders; respectiva-

mente, o soldado russo desertor e o ladrão tchetcheno. É na cidade construída “segundo 

a lógica da visibilidade do total” que a relação entre os dois jovens “só pode existir nos 

limites da inverossimilhança” (Gógol 1990, 133).

Estabelece-se entre os dois um jogo de sobrevivência pelas avenidas panorâmicas, que não 

oferecem esconderijo. Aplica-se a mesma forma do controle contra os revoltosos de séculos 

atrás, dessa vez na intenção de submeter não somente as massas, mas o corpo abjeto em 

desacordo ao discurso oficial. Racismo e homofobia não conhecem fronteiras. Maksim, filho 
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de Anna e Dmitri, portanto meio-irmão de Ruslan, participa de um grupo skinhead, saindo 

à noite para espancar homossexuais e estrangeiros. O ódio encontra novas formas de agir. 

Por isso, quando Andrei lembra-se de “O capote” (1842), de Nikolai Gógol, enquanto ele 

e Ruslan atravessam as esplanadas da cidade, percebe-se o ensejo da cidade, metonímia 

do Estado, em eliminar os sujeitos vulneráveis. No conto, um funcionário público, igno-

rado por seus colegas, é espancando e tem o capote novo roubado ao voltar para seu 

bairro, à margem de São Petersburgo, esfuziante como ele próprio. 

Um pouco adiante estenderam-se à sua frente aque las ruas desertas que, se durante o 

dia já não eram tão alegres, de noite muito menos. Agora elas se faziam mais desertas e 

solitárias, os lampiões passavam a piscar mais raramente, vendo-se que para este lugar se 

destinava menos querosene. […] Aproximou-se do lugar em que a rua era cortada por uma 

praça interminável, apavorante de tão deserta, com algumas casas no lado oposto que mal 

se avistavam. (Gógol 1990, 15-16)

Sem o capote, o funcionário Akáki Akákievich morre de frio em pouco tempo. Seu fan-

tasma retornará, assombrando os transeuntes, para exigir de volta o que lhe tiraram. Não 

somente o capote, mas também o reconhecimento, a visibilidade que não encontrou em 

vida. A evocação do conto, por Andrei, demarca interlocução entre a São Petersburgo 

concreta e a narrativizada, mas, também, a permanência de um modo de transitar pela 

cidade escrita pelo medo. Ao contrário do funcionário do conto, que não se separa de 

São Petersburgo, e assim reafirma sua ligação com o local, os protagonistas do romance, 

Andrei e Ruslan, almejam desaparecer. O precário vínculo entre os dois torna-se a única 

forma de escape. 

As avenidas são chamadas de perspectivas. Foram abertas para dar vazão aos desfiles mili-

tares e as demonstrações de poder. Não importa se é o czar, o Estado soviético ou a polícia 

russa quem comanda a marcha. Não há onde se esconder nem para onde fugir. A cidade foi 

construída para ninguém escapar. (Carvalho 2009, 132)

Cristalizada no tempo e no espaço, negando a própria condição da cidade moderna, 

da contínua transformação, São Petersburgo traduz o desejo de homogeneização do dis-

curso da nação russa. Contudo, como se pergunta a personagem Anna, “– De que adianta 

reformar as fachadas se o interior continua podre?” (Carvalho 2009, 56). A frase faz refe-

rência direta às heranças do comunismo, à corrupção oficial, aos discursos forjados, mas 

igualmente ao próprio passado do personagem.
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Contra a cidade aferrada à identidade moderna, os corpos marginais de Ruslan e Andrei 

só têm uma chance de sobrevida, ao encenarem o apagamento da própria individuali-

dade e tornarem-se um corpo único. Não por acaso, a segunda parte do romance é inti-

tulada “As quimeras”, em uma referência clara aos seres híbridos mitológicos. O afeto 

nascente entre dois indivíduos que, em outras condições, se enfrentariam em campos de 

batalha ou seriam marginalizados pela sua orientação sexual, torna-se marca da resistên-

cia. A ruína é ressignificada para dar abrigo à potência dos corpos excluídos. A respeito de 

Ruslan, o narrador assim se posiciona: 

É possível que não se dê conta de que terminou por associar o sexo às ruínas e ao risco, à 

força de tê-lo descoberto em meio a uma guerra, e de buscá-la, as ruínas, sempre que encon-

tra alguém, por ter sido obrigado a reconhecer nelas o cenário reconfortante do lar onde já 

não há possibilidade de reconforto. (Carvalho 2009, 139)

Nesse sentido, o romance pode ser analisado como uma sobreposição de linhas tem-

porais. O passado de guerras e o esfacelamento da nação sobrepõem-se ao presente de 

resistências de Ruslan e Andrei. Contra uma concepção historicista meramente aditiva, 

identificada apenas com a história do vencedor, como definida por Benjamin, em uma de 

suas “Teses sobre o conceito de história” (1940), o romance de Carvalho propõe a instância 

desafiadora do discurso do indivíduo – seu corpo, sua presença, seu sotaque – contra o 

simulacro da grandiosidade da “mãe Rússia”. 

“A história universal não tem qualquer armação teórica. Seu procedimento é aditivo. 

Ela utiliza a massa dos fatos, para com eles preencher o tempo homogêneo e vazio” 

(Benjamin 1985, 137). É no tempo homogêneo que a nação insiste em se perpetuar, sus-

tentada pelo historicismo, pela empatia despertada pelo “vencedor”. O passado, mode-

lado à custa do desaparecimento das dissonâncias, sustenta a vacuidade de um discurso 

que não se cansa de se reafirmar como um eterno contínuo. 

A mera presença do elemento desestabilizador desse sistema é suficiente para que a 

ideologia do nacional, incapaz, por definição, de abrigar a alteridade, entre em crise, e, por 

isso, estreite ainda mais o controle sobre esses sujeitos. 

Ao exercitarem escapar do círculo da guerra e da dominação, Andrei e Ruslan desa-

fiam o conceito da nação russa, bem como os papéis e territórios a eles destinados pre-

viamente, e se inscrevem, por meio de suas deambulações noturnas pelas ruínas de São 

Petersburgo, outra história, a contrapelo, para nos lembrarmos novamente de Benjamin, 

narrada a partir do olhar do marginalizado.
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Foge-se não somente da cidade da visibilidade total, mas também de um passado 

constritor que exige a fixação das identidades nacionais e, consequentemente, do ódio 

entre etnias. A própria existência de Ruslan, esse “híbrido”, o “bunda preta”, como é cha-

mado pelo meio-irmão, revela-se uma quimera – metáfora que percorre a parte final do 

romance –, incapaz de romper com o lugar a ele destinado. 

Essas considerações sobre O filho da mãe ganham ainda mais força quando lidas em 

comparação com o blog “Diário de Berlim”, que Bernardo Carvalho manteve durante 

um ano, hospedado no site do Instituto Moreira Salles, no qual aborda seu cotidiano na 

Alemanha, país onde permaneceu durante um ano. No post publicado em 2 de maio, o 

autor trata da particular relação dos moradores de Berlim com os monumentos e a arqui-

tetura da cidade. Em conversa com um turco, “cheio de contatos no Brasil”, o autor expõe 

sua vergonha quando diz não saber, ao ser perguntado se é verdade que derrubaram a 

Praça Roosevelt, em São Paulo. 

A percepção de que a praça Roosevelt é (era) um monumento arquitetônico a ser preser-

vado é típica da mentalidade berlinense. E não há nada errado nisso. Berlim é uma cidade 

que foi obrigada a entender os destroços e os espaços vazios como monumentos e vestígios 

históricos. E o resultado, se nem sempre é belo, é certamente um dos mais humanos e bem-

-sucedidos do planeta.2

A humanidade está presente no gesto de inscrição da passagem do sujeito pelos espa-

ços públicos, mesmo que, hoje, eles signifiquem vazios e vestígios de uma concepção de 

história não linear e progressista, mas múltipla, com vários sistemas enunciativos, como o 

próprio romance O filho da mãe. Essas múltiplas enunciações são incapazes de encontrar 

a “harmonia”, o sentido clássico do belo. Tornam-se, assim, a quimera, o animal mítico 

por excelência, cujas diferenças suplantam quaisquer sentidos de belo e harmônico, mais 

próxima do humano e da concepção de ruína como construção sempre em devir. 

Mais adiante, no mesmo post, Carvalho declara suas impressões sobre a peça de teatro 

Diebe (Ladrões), escrita pela alemã Dea Loher. 

Novos personagens surgem no proscênio e os da cena anterior são levados para os bas-

tidores a cada giro da engrenagem. Volta e meia, quando contracenam diante do público, 

fazem anotações nas paredes, que permanecem como pichações e marcas que voltam 

2 As demais referências ao blog “Diário de Berlim” virão sinalizadas, no corpo do texto, pela data de 
entrada. Já não disponível em: http://blogdoims.uol.com.br/bernardo-carvalho-diario-de-berlim/; 
consultar endereço alternativo constante nas referências.
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quando as mesmas paredes surgem por força do movimento circular e abrigam outros 

personagens em outras cenas, contribuindo para criar uma espécie de fundo histórico 

comum a todos, por mais desvinculadas que a princípio parecessem suas histórias. Essas 

inscrições deixadas pelos atores nas paredes de espaços que serão ocupados em seguida 

por outros personagens em outras cenas têm tudo a ver com a ideia da cidade como acú-

mulo de camadas, símbolos e sinais a serem preservados, criando um fundo comum de 

ruínas e rabiscos que, por não camuflar o ciclo de morte e destruição, também abre um 

espaço muito mais potente para a vida. 

Como podemos perceber a partir desses dois trechos, insinua-se no trabalho de Carvalho 

novas formas de percepção da tríade cidade, história e sujeito, tendo como ponto nodal 

o conflito entre a imutabilidade de uma suposta origem em comum – a nação, a cidade 

moderna, a mãe – e a orfandade do sujeito, as ruínas ressignificadas da cidade, a imper-

manência. Somente a cidade que, de alguma forma, expõe seus vestígios, suas ruínas de 

maneira pública, é capaz, ao mesmo tempo, de não apagar o passado e permitir a inscri-

ção de novos gestos, de novos corpos em uma cidade-palimpsesto. Uma cidade em cama-

das, mas cujas fraturas, se não são belas, expostas à interferência do diverso, do outro, 

resultam em algo “muito mais potente para a vida”.

Essa mesma imagem da cidade inscrita como potência de vida já havia surgido no blog 

de Bernardo Carvalho mantido durante sua estadia de um mês em São Petersburgo, como 

exigência contratual do projeto Amores Expressos, do qual o autor fez parte3. 

No último post, datado de 2 de outubro de 2007, Carvalho assim escreve:

E, por incrível que pareça, é entre essa sucessão deprimente de enormes blocos de apar-

tamentos, alguns em estado avançado de decrepitude, margeando uma imensa avenida, um 

mundo na maior desolação, que pela primeira vez reconheço a vida que eu procurava para o 

meu romance, a do outsider, que de alguma maneira tem a ver com a minha própria experiên-

cia na cidade e é a única que eu consigo entender. […] Pode soar imoral (certamente, porque 

não moro aqui), mas reconheço algum tipo de beleza nos garotos que jogam futebol na qua-

dra de cimento no meio dos prédios, no imigrante do Uzbequistão que nos diz que um dia 

3 O projeto Amores Expressos levou dezessete escritores a dezessete diferentes cidades ao redor do 
mundo, durante o ano de 2007. A ideia inicial era que cada escritor, depois de passar um mês vivendo 
na cidade, voltasse com o projeto de um livro sobre o tema “amor”, ambientado na cidade de residên-
cia. Como parte do contrato, os escritores deveriam manter um blog sobre as impressões da cidade. Até 
o momento, foram publicados dez livros pela Companhia das Letras, patrocinadora do projeto. 
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o mundo há de ser melhor e no pai sem camisa, fumando, com a filha pequena ao lado […]. 

Amanhã, vou embora de São Petersburgo, logo quando começava a entender alguma coisa.4

Ao estilhaçar a ideia de um imaginário nacional como um conjunto de memórias, expe-

riências, discursos partilhados por uma determinada comunidade imaginada, Carvalho 

faz explodir sujeitos em fragmentos, como os blocos de prédio, mas que guardam remi-

niscências do humano, marca da literatura que o autor persegue. É justamente o gesto 

do outsider que termina, ironicamente, colocando em risco a matéria-prima dos discursos 

essencialistas: o passado imemorial.

Memória e esquecimento são armas utilizadas pelos personagens de Carvalho, com o 

intuito de existirem no intervalo entre o que seus nomes e origens não lhes deixam esque-

cer e o porvir, que se mostra como um exercício utópico em uma cidade que não deixa 

ninguém escapar. 

A saída está nessa identificação entre os protagonistas, a qual parece desmanchar suas 

identidades pregressas – não mais tchetcheno, não mais russo, não mais filho de brasi-

leiro – e formar um sujeito no qual os corpos se transformam em territórios indefinidos, 

tal como “as quimeras”.

Há um reconhecimento, um lapso de desconfiança e hesitação. E, pela inércia da recom-

posição de forças, os lábios entreabertos por pouco não se tocam. O recruta volta a sentir 

o próprio hálito na respiração do batedor de carteiras, sente-se acolhido por aquele sopro, 

como se pela primeira vez tivesse consciência do ar que respira e que o mantém vivo, na 

boca dos outros. E é só quando os dois rostos se afastam alguns centímetros, ainda sob 

o risco de uma reação intempestiva, que Andrei se dá conta de que são iguais. (Carvalho 

2009, 125)

Como Akhmátova, Bernardo Carvalho também conseguiu narrar essa silenciosa resis-

tência entre ruínas. 
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A única coisa verdadeira é a memória. No cinema a câmara pode 

fixar um momento. Mas este momento já passou, no fundo o que ele 

traz são fantasmas desse momento. E já não temos a certeza se esse 

momento existiu fora da película, ou a película é uma garantia da exis-

tência desse momento.

Manoel de Oliveira

1. Cidades brancas?

Mi reflexión arranca de una observación: la difusión de la expresión “cidade branca” 

para referirse a Lisboa y crear una “marca” de ciudad a partir del film de Alain Tanner, 

Dans la ville blanche (Sutton). Este fenómeno se puede detectar en otras ciudades rela-

tivamente periféricas. Para sustentar mi tesis quiero examinar cuatro ciudades “blancas” 

a partir de secuencias significativas de films que las representan: Los olvidados (1950) de 

Luis Buñuel, Pizza, birra, faso (1998) de Bruno Stagnaro e Israel Adrián Caetano, Dans la ville 

blanche (1983) de Alain Tanner y Biutiful (2010) de Alejandro González Iñárritu. Estos filmes 

se analizan desde una perspectiva transatlántica, transnacional, en un arco diacrónico, y 

con un énfasis sincrónico en la realidad de las Américas y de la Península Ibérica.

Pero procedamos por orden y antes de nada definamos qué es una ciudad blanca. La 

idea para esta cadena de asociaciones la provocó el título de un muy conocido filme de 

Alain Tanner que ha tenido un gran impacto en clave lisboeta. Lisboa es conocida como 

“a cidade branca” a causa del título de un film de Alain Tanner1. Innumerables revistas, 

folletos turísticos, publicidad y vídeos en internet se han encargado de difundir y asen-

tar esta asociación. Pero curiosamente, en Dans la ville blanche (1983) de Alain Tanner el 

blanco no se refiere al color supuestamente más característico de la ciudad sino también 

a cómo el marinero protagonista de la película tiene una sensación de exilio en la ciudad 

y experimenta la distancia respecto al lugar donde vive su mujer, lo que tiene un impacto 

en su percepción del espacio urbano, la ciudad de Lisboa. Paul (Bruno Ganz) es un mari-

nero suizo que llega a Lisboa, donde él decide quedarse un tiempo. Se instala en una 

habitación con vistas al paseo marítimo, y durante los días se dedica a filmar breves pelí-

culas sobre la ciudad con su máquina de super-8, que luego envía a su mujer, junto con las 

cartas que le escribes. Conoce a Rosa (Teresa Madruga), una camarera con la que vive una 

intensa relación. En la película Alain Tanner reflexiona sobre la soledad y la inconstancia. 

1 Denis de Rougemont (2015), cuando vio Lisboa quedó impresionado con las sábanas blancas como 
refería en su diario. Esta podría ser considerada una de las primeras referencias a Lisboa como “cidade 
branca”.
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Nos encontramos también con una concepción del tiempo y del espacio un tanto diver-

sas que nos viene indicado desde el momento cuando se conocen. Como ha indicado 

Fernando Rosa Dias en el film se presenta Lisboa como un lugar heterotópico, “não há 

um continuum lógico da montagem sequencial concatenando fragmentos adequados às 

características da cidade de Lisboa. Tanner filmará sempre Lisboa entre o trecho e o con-

junto, entre estar dentro e a percorrê-la como que num labirinto, ou a estendê-la numa 

panorâmica de exteriorização” (Dias 2015, 190-91). El giro de las agujas del reloj colgado 

de la pared del bar-pensión donde trabaja Rosa se produce en sentido inverso. Como 

indica Paul sorprendido: “votre montre la marche a l’envers”. Pero la escena que explica el 

sentido de la “ciudad blanca” no se refiere en absoluto a la luz de Lisboa sino a la situación 

de depresión en que se encuentra:

Ich hatte einen Traum. Ich träumte, ich das Schiff, das in die Stadt, der ein Hotelzimmer 

gemietet hatte, ohne zu wissen warum gegangen war, verlassen hatte, und war dort gewe-

sen, regungslos und wartete. Ich träumte, dass die Stadt war weiß, das Zimmer war weiß, und 

dass Einsamkeit ist weiß und das Schweigen ist weiß. Ich bin müde. Ich wünschte, ich könnte 

über alles reden. (Tanner 2006)2

De aquí se deduce que la ciudad de Lisboa es presentada como lugar de soledad, silen-

cio, depresión, cansancio. Estas palabras del personaje llegan durante un largo plano-se-

cuencia que tiene una gran fuerza metafórica gracias a una cortina movida por el viento. 

Se concentra el viento como expresión del tiempo y la espera de Paul en esa ciudad. Una 

declaración de Alain Tanner aclara algo sobre los sentidos de la película: “cherchant à dés-

tabiliser le temps et l’espace, cherchant à se perdre, [en devenant] cet être qui n’est plus 

que l’observation du monde, mais sans raison apparente, sans but apparent, c’est le temps 

qui passe, devant soi”3. La ciudad de Lisboa se parece menos a un lugar físico. Representa 

una serie de estados de ánimo. A medida que avanza la película Paul se aleja cada vez más 

de un mundo normal y se adentra en la marginalidad, transitando por la frontera.

El carácter panorámico que tienen algunas secuencias de Dans la ville blanche, como 

observación de Lisboa y para expresar los estados de ánimo del protagonista, se puede 

2 Tuve un sueño. Soñé que había dejado el barco, que había ido a la ciudad, que había alquilado una 
habitación de hotel, sin saber por qué, y que había estado allí, inmóvil, esperando. Soñé que la ciudad 
era blanca, la habitación era blanca, y también que la soledad es blanca y que el silencio es blanco. 
Estoy cansado. Me gustaría poder hablar de cualquier cosa. (Mi traducción.)

3 “buscando desestabilizar el tiempo y espacio, buscando perderse, [convirtiéndose] en este ser, que 
no es más que la observación del mundo, pero sin una razón aparente, sin un objetivo aparente, es el 
tiempo que pasa delante de uno mismo”. 
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relacionar con A Canção de Lisboa (1933), una película de José Cottinelli Telmo, que es muy 

importante dentro del cine portugués. Esta película inauguró el género de la “comédia 

portuguesa”, un género cinematográfico que fue fundamental para distribuir el mensaje 

ideológico y propagandístico de la dictadura de Salazar.4 La película se inicia con un plano 

panorámico, casi panóptico que quiere presentar la ciudad de Lisboa en todo su esplen-

dor. Siguen unos planos acerca de la modernidad, la limpieza, y nos muestra el Terreiro do 

Paço, la praça del Comércio. Una escena memorable es la llegada de las tías del protago-

nista (supuesto estudiante de medicina) a Lisboa desde Tras-os-Montes. Las tías, que no 

conocían la capital, vienen a visitar el sobrino y al salir de la estación do Rossio son roba-

das por un carterista, un modo de mostrar los peligros de la gran ciudad. Y una constante 

en las películas que analizo aquí: la separación entre una ciudad ordenada de la legalidad 

y una de subterránea y marginal, que vive en los márgenes de la legalidad.

Esta visión cómica y poco crítica contrasta con muchas otras, mucho más críticas y per-

sonales. Cardoso Pires, por ejemplo, emprende una navegación personalísima por las 

calles y barrios de la ciudad, en el que mezcla el retrato de la ciudad y un retrato de sí 

mismo:

Logo a abrir, apareces-me pousada sobre o Tejo como uma cidade de navegar. Não me 

admiro: sempre que me sinto em alturas de abranger o mundo, no pico dum miradouro ou 

sentado numa nuvem, vejo-te em cidade-nave, barca com ruas e jardins por dentro, e até 

a brisa que corre me sabe a sal. Há ondas de mar aberto desenhadas nas tuas calçadas; há 

âncoras, há sereias. O convés, em praça larga com uma rosa-dos-ventos bordada no empe-

drado, tem a comandá-lo duas colunas saídas das águas que fazem guarda de honra à par-

tida para os oceanos. Ladeiam a proa ou figuram como tal, é a ideia que dão; um pouco atrás, 

está um rei menino montado num cavalo verde a olhar, por entre elas, para o outro lado da 

Terra e a seus pés vêem-se nomes de navegadores e datas de descobrimentos anotados a 

basalto no terreiro batido pelo sol. Em frente é o rio que corre para os meridianos do paraíso. 

O tal Tejo de que falam os cronistas enlouquecidos, povoando-o de tritões a cavalo de 

golfinhos. (Cardoso Pires 1997, 7)

4 “Mas, ironia das ironias, apesar de muitos deles terem sido, com toda a certeza, ideologicamente muito 
mais eficazes do que os poucos filmes de propaganda que o regime salazarista produziu, não era nada 
disto que o director do Secretariado da Propaganda Nacional tinha em mente quando pensava em 
‘cinema português’. A citação tem barbas: para António Ferro, as comédias dos anos trinta e quarenta 
eram o ‘cancro do cinema nacional’. O que o regime pretendia era, como aliás muitos cinéfilos e inte-
lectuais modernistas que defendiam o cinema como arte, mais adaptações literárias e reconstituições 
históricas que pudessem propagandear o país nos festivais de cinema estrangeiros” (Baptista 2009, 311).
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Coincide esta descripción con una menos interesada en la ciudad turística que tam-

bién reconocemos en el film del director suizo. Tanner focaliza su película en un espacio 

marginal de degradación y pobreza; los barros ribereños, Alfama y la zona del puerto. Allí 

se produce el proceso de búsqueda personal por parte del protagonista, sumido en una 

atmósfera que le provoca momentos de felicidad y de desesperación, cumpliendo una 

reflexión de Cardoso Pires: “Cada bebedor tem o seu mapa, cada mapa os seus portos, e 

velas ao largo, vamos seguindo, que ainda a noite é uma criança” (Cardoso Pires 1997, 85). 

Como podremos comprobar en las otras películas que analizo más abajo, también es 

importante la noción de frontera que presenta este filme. En el caso del film de Cottinelli 

Telmo es a partir de una tópica distancia entre campo y ciudad, con el énfasis en los peli-

gros de la gran ciudad.

2. Weissen Städte: ciudades blancas

Hemos visto que la película de Alain Tanner presenta la asociación entre “ville blanche” 

y una ciudad, Lisboa. Pero también existe una atracción por las ciudades blancas en textos 

alemanes del período de entreguerras. Joseph Roth en su libro Die weißen Städte (1925) 

agrupa artículos dedicados a ciudades de la Provenza, en el sur de Francia. Joseph Roth 

era un autor alemán, de la Alemania profunda, nacido en Galitzia y que vivió una “fuga sin 

fin” a causa de la derrota del imperio austrohúngaro al final de la Gran Guerra. Viajó al sol 

de la Provenza como también hicieron Walter Benjamin y Sigfried Kracauer. Roth escribe 

desde la pasión del que descubre un mundo soñado en la infancia. El viaje tuvo para él un 

sentido de liberación: a los treinta años descubrió los “pueblos blancos” de la Provenza, 

que habían soñado durante una infancia gris en países menos soleados. La atracción por 

el lugar surgía de una atracción casi goethiana por la luz y al mismo tiempo se sentía lejos 

de una germanidad opresiva. El sentido fundamental era el de liberación: “gané la libertad 

de caminar, entre damas y caballeros, entre los músicos callejeros y mendigos, con las 

manos en los bolsillos del pantalón, prenda de vestuario fijada sombrero y un paraguas 

roto en la mano” (Roth 1987, 14). Despunta aquí una primera acepción de “ciudad blanca”, 

en contraste con el gris de las ciudades del norte de Europa. Ciudades soleadas, llenas de 

luz y alegría. Las ciudades blancas le sirven como sitios desde los que reflexionar sobre 

una vida perdida hecha de infancias truncadas, ilusiones frustradas, promesas incumpli-

das en las ciudades grises de los países de niebla. Joseph Roth insiste también en el carác-

ter imposiblemente objetivo de su periodismo y la presencia de un subjetivismo visceral. 

Como explica en las palabras de introducción: 
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A partir del momento en que he visitado países enemigos ya no hay ninguno en el que me 

sienta extranjero. Ya no voy al “extranjero”. ¡Es un concepto este que parece llegar del tiempo de 

las carrozas! Como máximo, voy a lo “nuevo”. Y me doy cuenta de haberlo ya intuido. Y no puedo 

“contarlo”. Solo puedo contar lo que me ha sucedido a mí y cómo lo he vivido. (Roth 1987, 14)

El libro cuenta impresiones, paisajes, personas. Después de visitar la ciudad de Aviñón, 

Roth escribe unas palabras que nos acercan al concepto de multiculturalidad o, mejor de 

superdiversidad5: 

¿Tendrá el mundo alguna vez el aspecto de Aviñón? ¡Qué ridículo es el temor de las nacio-

nes, incluso de las naciones con convicciones europeas, a que este o aquel ‘rasgo diferencial’ 

se pierda y a que la humanidad multicolor se convierta en una gris papilla! ¡A más mezcla, 

más rasgos diferenciales! No viviré ese bello mundo en que cada individuo representará el 

todo, pero ya percibo el futuro cuando me siento en la Plaza del Reloj y veo brillar todas las 

razas de la tierra en el rostro de un policía, un mendigo, un camarero. Es el grado supremo de 

la ‘humanidad’. Y la ‘humanidad’ es la cultura de Provenza, cuyo gran poeta Mistral respondió 

asombrado a la pregunta de un erudito deseoso de saber qué razas vivían en esa parte del 

país: ¿Razas? ¡Pero si hay un solo sol! (Roth 1987, 64-65)

En esta segunda acepción, la ciudad blanca es además de la ciudad solar, de la luz, el 

espacio de la convivencia sin tensiones entre razas diversas, el espacio del melting pot. 

Esta última frase se puede asociar con una reflexión de Claudio Guillén en su libro sobre 

el exilio, El sol de los desterrados. Guillén destacó en este breve ensayo la inevitable rela-

ción entre los aspectos políticos y los literarios que subyace en la escritura desde, y sobre, 

el destierro. Guillén presentaba dos respuestas literarias al exilio, que se combinan con 

actitudes personales. Una está inspirada en unas palabras de Plutarco, es universalizante 

y solidaria con todos aquellos que comparten el desarraigo. Un muy buen representante 

es Juan Ramón Jiménez. La segunda está inspirada en Ovidio, y es una reacción dolorosa 

y fragmentada, de no aceptación, ante la condición de exilio destierro. Plutarco convierte 

el destierro en objeto de reflexión moral al descubrir en la imagen del sol y las estrellas 

lo universal de la vida humana. Así el exilio no es presentado como una desgracia, sino 

5 Como Vertovec explica en su artículo sobre la “super-diversidad”, los migrantes no pueden ser fácil-
mente agrupados en diásporas perfectamente delimitadas porque la realidad de la dinámica cultural 
es mucho más compleja que lo que se prevé en los modelos simplistas del multiculturalismo, que 
erróneamente atribuyen homogeneidad y estaticidad cultural para grupos de personas de determina-
das partes del mundo (Vertovec 2007).
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como una oportunidad para la superación y la reflexión, un acicate para ejercer la fuerza 

interior. En opinión de Claudio Guillén la “vocación ontológica de siempre, que el destie-

rro intensifica, se vuelve panteísmo íntimo, narcisismo trascendental” (Guillén 1998, 96). 

Un fragmento de Juan Ramón Jiménez del libro Espacio le sirve a Guillén como prueba:

El sol quemaba el sur del rincón mío, y en el lunar menguante de la estera, crecía dulce-

mente mi ilusión queriendo huir de la dorada mengua. “Y por debajo de Washington Bridge, 

el puente más amplio de New York. Corre el campo dorado de mi infancia.” Bajé lleno a la 

calle, me abrió el viento la ropa, el corazón; vi caras buenas. […]

Y entré cantando ausente en la arboleda de la noche y el río que se iba bajo Washington 

Bridge con sol aún, hacia mi España por oriente, a mi oriente de mayo de Madrid; un sol ya 

muerto, pero vivo; un sol presente, pero ausente; un sol rescoldo de vital carmín, un sol car-

mín vital en el verdor, un sol vital en el verdor ya negro, un sol en el negror ya luna; un sol en 

la gran luna de carmín; un sol de gloria nueva, nueva en otro Este; un sol de amor y de trabajo 

hermosos; un sol como el amor. “Dulce como este sol era el amor.” (Jiménez 1982, 33-34)

Parece que estamos leyendo a Joseph Roth. El encuentro del escritor alemán con estos 

lugares del sur de Francia fue iluminador. Para él y otros escritores coetáneos fueron visi-

tas sensuales y seductoras, iluminadas por el sol y sublimes; como oportunidad para ale-

jarse de realidades tristes y sórdidas, escuálidas y sádicas. Aunque la experiencia de la 

Gran Guerra extiende un velo de melancolía y desencanto sobre estas páginas, en ellas 

se nos ofrece una visión utópica del futuro de Europa. Viajando hacia atrás en el tiempo, 

remontándose a los días de esplendor de estas ciudades, Roth encontró la inspiración 

para imaginar una convivencia integradora y pacífica entre los pueblos, las creencias y las 

personas:

He reencontrado las ciudades blancas tal como eran en mis sueños. Solo el que reencuen-

tra sus sueños de la infancia, se convierte de nuevo en un niño. Era más de lo que me atreví 

a esperar. Porque de hecho mi infancia ya está irremediablemente alejada de mí, separada 

por un incendio de dimensiones mundiales, un mundo en llamas. Mi infancia no fue más que 

un sueño. Fue borrado de mi vida; años que no habían simplemente desaparecido, sino que 

estaban muertos y enterrados. (Roth 1987, 14)

Otro viajero alemán que se sintió entusiasmado con las ciudades blancas fue Walter 

Benjamin. Su evocación de Marsella es como una miniatura compuesta de imágenes 

que tratan de capturar los colores vivos, las impresiones diversas y los muchos estímulos 
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derivados del paisaje urbano contemporáneo que le produce el deambular por las calles, 

callejones y plazas de una ciudad. Explora mercados, cafeterías y bares, recorre edificios, 

objetos y personas. La parte moderna de la ciudad de Marsella es un sitio de sobreabun-

dancia sensorial para aquellos con un apetito por la ciudad en todos sus extremos, contra-

dicciones y discontinuidades. En un pasaje notable Benjamin, con una característica mez-

cla de luto, de pena y tristezas, junto a la actitud más positiva de iluminación y esperanza 

que asocia –como Joseph Roth– con la infancia, apunta:

Creo que en momentos así, el viajero capaz de experimentarla participa de ese algo que 

normalmente está reservado para quienes viven en la ciudad. Al igual que la niñez es el zahorí 

de la melancolía, para percibir la tristeza que emana de ciudades tan bulliciosas y fulgurantes 

tiene uno que haber sido niño en ellas. (Benjamin 1999, 388)

Por otra parte, en un artículo sobre Aix-en-Provence, Sigfried Kracauer se fija en las 

corridas de toros. Cuenta una corrida de toros en Aix destacando la violencia extrema de 

la escena. En su descripción de Marsella (“Two Planes”) destaca, como Roth, la condición 

de melting pot que se respiraba allí:

The arrival and departure of the ocean liners, aglow as they disappear over the horizon, 

constitute the poles of life. The bleakness of the bare warehouse walls is an illusion; their 

front side is what the fairy-tale prince would see. In the spongy depths of the harbor quarter 

the fauna of humanity is teeming, and in the puddles the sky is pristine. Outdated palaces 

are converted into brothels that outlive every ancestral portrait gallery. The mass of human-

ity in which the peoples of different nations blend together is flushed through avenues and 

bazaar streets. These define the borders of the districts into which the human tide disperses. 

In the shell-like windings of one of those districts rages the eternal mass of small-time trades 

people. (Kracauer 1995, 38)

Kracauer sugiere que esta ciudad tiene un significado doble para él: en primer lugar, 

por la vitalidad de la vida en la calle, Marsella es ejemplar e inspiradora de las cualidades 

cinematográficas de los entornos urbanos modernos. Es con Marsella que la teoría del 

cine de Kracauer está en deuda, no sólo por su primera formulación, sino también por su 

idea central de “flujo de la vida” cotidiana que es lo que la cámara cinematográfica debe 

registrar. En segundo lugar, esta ciudad marginal en el conjunto de Europa constituye el 

lugar preeminente de una “modernidad promiscua”, entendida aquí en dos sentidos: no 

sólo como un medio de la sexualidad explícita y la actividad sexual, sino también como 
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un lugar de mezclas, abierto y acogedor a los elementos más eclécticos y extravagantes. 

La noción de la promiscuidad también tiene su aspecto fílmico, como observa Kracauer, 

ya que permite una especie de yuxtaposiciones surrealistas excepcionales en estado puro 

fuera de los estudios cinematográficos. En su fusión de energías urbanas cotidianas y 

excentricidades atípicas, la ciudad de Marsella adquiere una calidad de ensueño.

En el epílogo a su Theory of Film (1966) Kracauer’s aprovecha para hablar de la moder-

nidad. Inspirándose en la teoría de Simmel sobre la actitud blasé y la gente poco atenta 

y aparentemente desinteresada que puebla la ciudad moderna, Kracauer presenta una 

visión desolada de la gran ciudad contemporánea como un ambiente frío y sin alma, 

marcado por el instrumentalismo, la abstracción y el cálculo. Dominado por una pro-

funda sensación de aislamiento y de alienación, por una inmensa soledad interior, por 

una sensación ineludible de aburrimiento y tedio, los habitantes de la ciudad moderna, 

están espiritualmente “desamparados”. Y esta condición es aumentada por los mass 

ornaments, las novedades y las distracciones generadas por la creciente industria cultu-

ral, sobre todo, en las fábricas de sueños de Neubabelsberg y Hollywood (Gilloch, 89-90). 

Kracauer escribe:

El cine hace visible lo que no, o tal vez incluso no podíamos, ver antes de su llegada. Nos 

ayuda en un modo muy efectivo a descubrir el mundo material con sus correspondencias 

psicofísicas. Así podemos literalmente redimir el mundo de su estado latente, su estado de 

no-existencia virtual, al experimentarlo a través de la cámara. […] El cine puede ser definido 

como un medio especialmente equipado para promover la redención de la realidad física. 

Sus imágenes nos permiten, por primera vez, llevar con nosotros los objetos y sucesos que 

componen el flujo de la vida material. (Kracauer 1960, 300)

El cine establece una nueva “estetización” o (re)encantamiento de lo cotidiano. La idea 

de Kracauer es hacer hincapié en el potencial de una nueva forma tecnológica para llevar 

a cabo el renacimiento crítico de la percepción humana, la valoración y la sensibilidad. Lo 

que podemos concluir sugerir es lo siguiente: que la experiencia de las “ciudades blancas” 

es “fílmica” precisamente en este sentido de restauración/recuperación.

Unas palabras de Gilloch nos sirven para completar la definición de estas ciudades blan-

cas: “the white cities are home to ‘sunshine and noir’. ‘Sunshine and noir’: such a com-

bination manifests itself in different ways: it involves the juxtaposition of opposites and 

contradictions, each serving to highlight and accentuate the other” (Gilloch 2010, 83). La 

suma de las reflexiones anteriores nos permite afirmar en un modo más general que las 

ciudades se caracterizan por la yuxtaposición de capas de la historia y el origen étnico, 
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por lo tanto alentando las colisiones del tiempo y el espacio, y teniendo en cuenta el fenó-

meno de la hibridación y la mezcla dinámica de los discursos. Una ciudad es un lugar con 

muchas capas, que pueden leerse en términos de fronteras. Este enfoque ayuda a redefi-

nir el concepto de frontera en sí. Una frontera es una franja de territorio situado entre las 

fronteras internacionales.

La frontera es, pues, de doble sentido: es física y simbólica, se relaciona con el espacio 

y con la identidad. El concepto más común de una frontera es una línea de puntos en un 

mapa, que separa dos estados soberanos o regiones. Pero las fronteras también juegan 

un papel crucial en la percepción simultánea de la identidad social y política, y de la alte-

ridad. En la literatura argentina del siglo XIX, el espacio pampas era una separación mítica 

entre civilización y barbarie. En este espacio, se produjo un marcado contraste entre los 

gauchos y los habitantes nativos, que puede ser percibida como una oposición ontológica 

entre las ciudades y el desierto.

Desde una perspectiva contemporánea, Étienne Balibar nos ayuda a definir aún mejor 

el debate sobre cómo reconfigurar (o redefinir) el significado de las fronteras y su papel en 

los tiempos modernos. Este filósofo ha sugerido a menudo que las fronteras ya no dividen 

el territorio, sino que puede estar ubicado en cualquier lugar donde hay un control selec-

tivo de la población. El de frontera es un término que está experimentando una profunda 

transformación:

The borders of new sociopolitical entities, in which an attempt is being made to preserve 

all the functions of the sovereignty of the state, are no longer entirely situated at the outer 

limit of territories; they are dispersed a little everywhere, wherever the movement of infor-

mation, people, and things is happening and is controlled –for example, in cosmopolitan 

cities. (Balibar 2001, 1)

Balibar también opina es en las llamadas zonas periféricas, donde las culturas seculares 

y religiosas se enfrentan entre sí, donde son más agudas y evidentes las diferencias en la 

situación económica de los diversos grupos sociales. Las zonas periféricas son el crisol 

para la formación de un grupo de personas (demos), sin la cual no hay ciudadanía (politeia), 

tal como se identificó desde la antigüedad en la tradición democrática. Es en este sentido 

que las zonas fronterizas, los países y las ciudades no están marginadas en la constitución 

de una esfera pública, sino que están en el centro. Así concluye Balibar: “If Europe is for 

us first of all the name of an unresolved political problem, Greece is one of its centers, not 

because of the mythical origins of our civilization, symbolized by the Acropolis of Athens, 

but because of the current problems concentrated there” (Balibar 2001, 2).
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En las páginas siguientes quiero discutir varios ejemplos que ejemplifican la existencia 

de fronteras en zonas urbanas. Son zonas urbanas pertenecientes a ciudades que com-

parten el sentido de “ciudad blanca” discutido más arriba. Están más cerca de la percep-

ción y definición del espacio urbano en términos de una serie de oposiciones: centro-pe-

riferia, rural-urbano, alto-bajo, riqueza-pobreza. Nos serán útil para analizar las diversas 

situaciones el concepto de frontera desde la perspectiva de su sentido físico y espacial, 

simbólico y identitario.

4. Tres filmes

En enero de 1950 Luis Buñuel escribió a su amigo José Rubia Barcia sobre el nuevo pro-

yecto de película en la que estaba trabajando. Este proyecto lo consideraba fundamental 

para el futuro de su carrera como director de cine (y de su destino personal) en México, a 

donde había llegado desde Hollywood en 1947. La nueva película, decía, será “una mez-

cla de Tierra sin pan y L’Age d’Or, pero con el añadido de elementos de los últimos quince 

años” (Sánchez Vidal 2004, 34). Unos meses antes había anticipado al mismo corresponsal 

las líneas generales del proyecto: “Espero que [Los olvidados] será algo excepcional en el 

panorama actual del cine internacional. Es duro y fuerte, no hace concesiones al público. 

Realista, pero con una vena sutil de la poesía vigorosa y a veces erótica” (Sánchez Vidal 

2004, 34). Los olvidados fue la tercera película que Buñuel realizó en México, después de 

Gran Casino (1947) y El gran calavera (1949). Durante la etapa mexicana Buñuel realizó pelí-

culas comerciales, pero no abandonó nunca el carácter experimental de su cine. Como 

dijo en 1935 en una entrevista en Madrid:

Si diciendo claramente comercial se sobreentiende una concesión de más a lo que es habi-

tual y un nuevo intento de embrutecimiento colectivo, claramente me niego a dirigir tales 

producciones como siempre me opuse a ello cuando se presentó la oportunidad. Pero hacer 

una película comercial, una película, es decir, que será vista por millones de espectadores y 

cuya línea está de acuerdo con los principios que han guiado mi propia vida, considero que 

es una suerte poder hacer una película así. (Cattini 2006, 29)

El interés de Luis Buñuel hacia el mundo de los desesperados, el “olvidado” por la socie-

dad, no es una novedad que arranca de su estancia en México. Tiene su origen en su 

militancia en la izquierda, desde la participación en proyectos de la Segunda República y 

la militancia activa en las filas republicanas durante la Guerra Civil. En 1933 filmó Tierra sin 

pan, un documental sobre una comarca española en Extremadura, olvidada por el poder y 

el progreso. Sus imágenes parecen un ensayo de lo que veremos en Los olvidados. En una 
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de las secuencias de la película, se lee lo que escribe un niño en la pizarra de la escuela: 

“Respetar la propiedad de los demás”, una frase que suena trágicamente irónica si tene-

mos en cuenta la situación en la que viven esos niños. Refiriéndose a los niños idiotas 

destinados a proteger el ganado en Las Hurdes, el narrador (Buñuel) dice: “el realismo de 

un Ribera se mantiene muy por debajo de esta realidad”, ya que son el hambre, la falta 

de higiene, la pobreza, el incesto, las principales causas del cretinismo. Este es también el 

mundo de Los olvidados. 

Para realizar esta película Buñuel realizó una investigación para conocer las entrañas de 

México D.F. llegando a estudiar los archivos de un reformatorio. Rodó Los olvidados (1950), 

como un retrato terrible de la ciudad en sus aspectos más penosos y atroces. La primera 

proyección de la película en México –cuenta Agustín Sánchez Vidal en la biografía del 

director– provocó reacciones violentas, y la expulsión de Buñuel fue exigida por muchos: 

desde los periódicos, sindicatos, asociaciones (Buñuel 1991, 212). Las proyecciones se inte-

rrumpieron después de solo cuatro días, y hubo incluso intentos de agresión física contra 

el director (Sánchez Vidal 1991, 175). Es una película que sigue los principios del neorrea-

lismo. Los olvidados es contemporánea de Sciuscià (1946), Ladri di biciclette (1947), Miracolo 

a Milano (1951) di Vittorio De Sica, Paisà (1946) de Roberto Rossellini o La terra trema (1948) 

de Luchino Visconti. La voz en off de la secuencia inicial –que fue impuesta por los produc-

tores para evitar las iras del público mexicano– presenta un nivel de generalización que 

parece buscar una conexión con estas películas. De ahí la alusión al problema de los niños 

abandonados en las grandes ciudades (Nueva York, París, Londres) para después acercar 

la cámara a la capital de México en un barrido panóptico. El narrador nos dice que es “una 

película basada en los hechos de la vida real, no es optimista”. Parece, por lo tanto, anun-

ciar al público que lo que verán es una película de moralización, con un estilo documental, 

en un estilo aparentemente neorrealista. Muy pronto, sin embargo, nos damos cuenta de 

su considerable grado de ambigüedad.

En opinión de Sánchez Vidal los olvidados son todos los personajes: Ojitos que ha sido 

abandonado por su padre que se ha marchado de la ciudad sin él, para así tener una 

boca menos que alimentar; Pedro que es repudiado por su madre; Jaibo que es huérfano; 

el ciego don Carmelo, un personaje típicamente buñuelesco que es un viejo inválido y 

avaro, que llega un extremo de provocación cuando intenta abusar de una niña. Todos y 

cada uno de ellos, representan en el film “la impotencia humana ante determinados con-

dicionamientos” (Sánchez Vidal 1991, 159).

Los olvidados puede ser leída de tres modos diversos y complementarios (Bou 2009). La 

primera lectura es la que hicieron los nacionalistas mexicanos enojados con Buñuel, que 

sólo leyeron el nivel más superficial de la denuncia de una realidad desagradable. Una 
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segunda posibilidad es la lectura social, acusándola de película burguesa, como hicie-

ron los comunistas franceses6. O bien como denuncia de una situación: en la vida hay 

que tener cuidado, hay que “aprender a decir que no”. Ambas lecturas seguirían al pie de 

la letra, aunque con diferentes resultados, los postulados del cine neorrealista. Hay, por 

último, una tercera posibilidad, que tiene en cuenta los otros dos, interpretarla en clave 

surrealista7. La película, de hecho, está dispuesta en dos niveles, el “realista” y el “subli-

minal”, cada uno de los cuales opera de modo independiente. Esto nos permite poner el 

énfasis en dos aspectos: la denuncia y la visión surrealista. Pero lo que es verdaderamente 

notable en la película es la capacidad de Buñuel en mezclar estos dos aspectos. El mundo 

subterráneo subliminal es evidente en las diferentes situaciones edípicas, y también en la 

repetición de movimientos tales como las armas que golpean sus cuerpos al ritmo obse-

sivo de la música. Buñuel combina el surrealismo con una tradición española de “senti-

miento trágico de la vida”, presente en Goya y Miguel de Unamuno. En la película hay un 

círculo vicioso de la violencia. Los personajes son hijos de un acto violento (una violación), 

lo que genera más violencia (asesinatos). Ellos están en un callejón sin salida, en un estado 

de olvido, que pone de manifiesto los aspectos más extremos de la sociedad moderna 

y las situaciones hipócritas en las grandes ciudades, en la representación de una reali-

dad humana sin esperanza. Pero también se muestra a un malvado –Jaibo– que se rebela 

contra el mundo entero, que no hace más que exponer el cinismo de una sociedad –la 

nuestra– falsa e hipócrita.

El aspecto de cidade branca se pone de manifiesto en el tratamiento que hace Buñuel 

de la ciudad y en la importancia que tiene el contraste entre el centro y el margen. Este 

aspecto está hábilmente elaborado en una secuencia de Los olvidados que está rodada 

con una estética del cine mudo y con ecos muy evidentes de una famosa secuencia de 

M de Fritz Lang. A través de un fundido presenta las luces de la ciudad en la noche. Con 

cámara fija presenta a Pedro que está mirando los objetos que se exhiben en un escapa-

rate. La perspectiva –la focalización– es desde el interior del escaparate. La banda sonora 

es una musiquilla inocente. El espectador ve como un hombre elegante se acerca a Pedro, 

se quita los guantes blancos y le habla. Pedro no le presta mucha atención. El hombre 

insiste, con la mano le gira la cara –obligándolo a mirarlo–, le muestra dinero y le pide que 

6 Cuando se presentó en el festival de Cannes Le Monde apoyó el film, mientras que L’Humanité lo 
atacó. El crítico Georges Sadoul dijo que no podía escribir una opinión favorable, ya que la dirección 
del periódico la consideraba una película burguesa. Lo hizo sólo después de que el director soviético 
Pudovkin escribió un artículo muy favorable en Pravda. La película finalmente recibió el premio al 
mejor director, y sólo entonces se aceptó en México (Buñuel 1991, 212-213).

7 Para una lectura de lo real, basada en Lacan, véase Gutiérrez-Albilla.
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lo acompañe. Pedro duda y decide seguirle. El hombre llama a un taxi. De pronto, aparece 

un policía. El niño, que sabía que la policía lo está buscando por el robo de un cuchillo, 

se va corriendo. El hombre se va. La secuencia concluye con el policía que pide a los tran-

seúntes que circulen. El hombre viejo y poderoso intenta aprovecharse del muchacho 

joven y miserable, poniendo precio, sustituyendo las “joyas” por el cuerpo de Pedro.

Otra secuencia destacable es la final, que también es de gran impacto. Vemos cómo un 

hombre lleva el cadáver de Pedro, que ha sido asesinado por Jaibo, a lomos de un burrito 

y lo lanza en un vertedero. Es la marginalidad del cementerio (lugar heterotópico para 

Foucault) dramatizada por el hecho de tratarse de un basurero. Esta ciudad “blanca” de 

Buñuel es lugar de mezclas y fronteras, heretoropías y espacios cotidianos.

Pizza, Birra y Faso (1997) dirigida por los argentinos Adrián Caetano y Bruno Stagnaro es 

un film “que expresó el conflicto entre el mundo callejero y las instituciones ciudadanas” 

(León 2005, 41). Considerado como “una película emblema del Nuevo Cine Argentino” 

(Canedo)8, es un referente ineludible del cine latinoamericano de los años 90 la cual tam-

bién se ha considerado como representación de una “estética de la miseria”, el tener una 

visión “miserabilista” o el practicar la “pornomiseria”. Según Silvia Díaz, a diferencia del 

cine de los años sesenta que se focalizaba en personajes que se autoexcluían de la socie-

dad, “en señal de descontento, el cine independiente de la década del 90 expone una 

“estética de la miseria” y propone un nuevo tipo de marginalidad, más cruda e implacable, 

con desplazamientos y exclusiones propios de la Argentina actual, que conllevan la nece-

sidad de idear nuevos modos de resistencia (Díaz 2005, 117).

La película cuenta la historia de un joven, el Cordobés, que vive en una casa ocupada 

con un grupo de amigos (Frula, Megabom y Pablo), que vive en una situación difícil y se 

ve obligado a robar para obtener algún dinero con el que sobrevivir. Su novia Sandra 

está embarazada y le ha prometido conseguir un trabajo y dejar de robar. El título viene 

definido por una frase que los personajes repiten: “mientras no falten la pizza, cerveza y 

8 “El estreno de Pizza, Birra, Faso suele ubicarse como una de las fechas significativas del Nuevo Cine 
Argentino, movimiento que revitalizó la escena cinematográfica nacional proponiendo una clara 
ruptura respecto al cine de los ochentas y adentrándose, generalmente, en una ‘porteñidad’ hasta 
entonces inexplorada. En palabras de los editores de Nuevo Cine Argentino: “[nosotros] estuvimos una 
mañana de noviembre de 1997 en el Festival de Mar del Plata, viendo explotar ante nuestros ojos algo 
incrédulos una pequeña película llamada Pizza, birra, faso […] Para la crítica más joven, la película fue 
casi una bandera, y apoyarla era un acto de rebeldía, una afrenta ante el empobrecido establishment 
local. Dos estudiantes de cine –Adrián Caetano y Bruno Stagnaro– y un grupito de actores descono-
cidos habían hecho algo que parecía casi imposible: una película viva, original, vibrante, sincera, hon-
esta. Una película que no olía a naftalina, ni a fórmula ni a discurso viejo y repetido. Una película sin 
deudas, sin traumas, sin cuentas pendientes y sin miedo. Sobre todo, sin miedo” (Bernades, Lerer y Wolf 
2002, 11).
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cigarrillos, todo es soportable”. El final de la película es dramático porque el “Córdoba” 

muere en un tiroteo, como resultado de un intento de atraco a una discoteca. En opi-

nión de Ana Amado un elemento destacable del film es “un realismo inédito basado en 

la representación de la violencia lumpen, su declive material y desamparo social” (Amado 

2009, 222). El espacio urbano tiene un protagonismo nada despreciable. Según Verardi:

Buenos Aires resulta claramente reconocible en Pizza, birra, faso. A las imágenes iniciales 

de Retiro y la Avenida 9 de Julio le siguen más adelante el barrio de Once, la Boca, el Puerto, 

la Autopista Panamericana, el Aeroparque, y la esquina de Libertador y Callao. Es, entre las 

películas del Nuevo Cine Argentino, una de las que ofrece de manera más amplia un recor-

rido por la ciudad, la cual de esta manera cobra fundamental importancia y funciona como 

un personaje más (Verardi 2009).

Este espacio urbano no es presentado de modo aséptico sino que existe una opinión 

por parte de los directores sustanciado por el contraste entre la villa miseria de Retiro 

situada junto a lujosos edificios, el vertedero cerca del Río de la Plata a la altura de la 

Autopista Panamericana o el mismo río cerca del Aeroparque, la pizzería a dónde acu-

den los jóvenes en oposición al restaurante en el que entran a robar, o bien la zona de 

Retiro y sus puestos de comida rápida en clara discordancia con los anuncios luminosos 

de Libertador y Callao. Josefina Ludmer se ha referido en términos contundentes a esta 

particularidad de las grandes urbes latinoamericanas: “Territorios de extrañeza, miedo y 

vértigo, con cartografías y trayectos que marcan zonas y límites, entre fragmentos y rui-

nas” (Ludmer 2004, 104). Se relaciona con la aparición de “una literatura urbana cargada 

de droga, de sexo, de miseria y de violencia” (Ludmer 2004, 103). La ciudad ya no es el 

espacio de la civilización soñado por la Modernidad, sino que ha regresado a la barbarie. 

Los habitantes de la misma se organizan en “islas urbanas”:

Los habitantes de la isla […] parecen haber perdido la sociedad o algo que la representa 

en la forma de familia, clase, trabajo, razón y ley (y a veces de nación). Se definen en plural y 

forman una comunidad que no es la familia ni la del trabajo ni tampoco la de la clase social, 

sino algo diferente que puede incluir todas esas categorías al mismo tiempo, en sincro y en 

fusión. La isla constituye una comunidad que reúne a todas las demás; un grupo genérico de 

enfermos, locos, prostitutas, villeros, inmigrantes, rubios, monstruos o freaks, okupas. Están 

afuera y adentro al mismo tiempo: afuera de la sociedad, en la isla, y a la vez, adentro de la 

sociedad, que es lo social, donde se demarcan nítidamente los niveles y ocurre la historia y 

también la “subversión”. (Ludmer 2004, 105)
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Las islas son lugares con “reglas, leyes y sujetos específicos”, una suerte de “afuera de la 

sociedad” pero que en realidad está dentro de ella, lo que permite a estos habitantes de 

la isla estar fuera de lo social y al mismo tiempo dentro del espacio socio-cultural común 

que es la ciudad. Dentro de esta isla, las reglas son diferentes y los habitantes se asocian 

según los rasgos de sus cuerpos: “un fondo ‘natural’ como la sangre, el sexo, la edad, las 

enfermedades o la muerte […]. Los iguala por algo que todos tenemos en tanto animales 

humanos, por algo que está fuera de la sociedad, la historia, la política” (Ludmer 2004, 

106). La isla urbana es un concepto del territorio dentro de la ciudad que subraya las difi-

cultades en la (des)identificación o relación alternativa entre grupos de habitantes, que 

abren una lectura alternativa del relato de la ciudad. Es una ciudad despojada de tradicio-

nes y sin referencias culturales fuertes con el pasado, en la que sus habitantes obtienen su 

sentido de identidad a partir del rechazo provocado por determinados elementos (raza, 

clase, lengua9, etc.) que los expulsan fuera de la seguridad de un territorio. Esta es una 

variante del doble sentido de la frontera explicado más arriba, la frontera física y simbó-

lica, que se relaciona con el espacio y con la identidad.

En esta película hay también dos secuencias destacables. En la primera, de ecos buñue-

lescos, la banda atraca a un cantante sin piernas que se arrastra en un carrito en la noche 

porteña. En la segunda secuencia, inmediatamente después de esta acción violenta y sin 

sentido, la banda se refugia en lo alto de unos de los símbolos de la nación argentina 

y de la ciudad de Buenos Aires, que es reducido a punto de observación de la ciudad y 

lugar para discusión sindical de los malhechores. El obelisco fue construido en 1936 con 

motivo del cuarto centenario de la fundación de la ciudad. Se encuentra en la Plaza de la 

República, en la intersección de las avenidas Corrientes y 9 de Julio. En estas dos secuen-

cias notamos un modo especial que tiene la película de presentar el contraste entre la 

periferia y el centro. Los escenarios habituales de la banda son descampados adonde el 

taxista cómplice lleva a los desprevenidos viajeros para ser robados. Reconocemos una 

dicotomía espacial entre periferia y centro que resulta cuestionada por la representación 

de los espacios: en el mismo centro detectamos situaciones marginales, modificando la 

noción de frontera como un ejemplo claro de la opinión de Balibar citada más arriba. En 

Pizza, birra, faso se plantea una dialéctica según la cual la propia marginalidad pasa a ocu-

par una centralidad. A su vez, a causa de la nocturnidad y del vacío físico de un espacio 

9 Según Verardi: “El discurso de los jóvenes, una jerga propia que mezcla palabras del lunfardo con insul-
tos y modismos adolescentes (que aparece en primer término en el título del filme), es otro de los fac-
tores que permite pensar la tensión adentro-afuera en relación al conjunto más amplio de la sociedad. 
El lenguaje los vincula y unifica entre sí, a la vez que los separa de los Otros, que son, entre otras cosas, 
los que hablan de manera ‘diferente’” (Verardi 2009).
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lleno de valor simbólico, lugar de la memoria como pocos en la ciudad de Buenos Aires, 

adquiere una marginalidad que se construye a partir de la oposición entre el día-centro y 

la noche-margen.

Por otra parte este uso del espacio pude relacionarse con la reflexión de Foucault en la 

que distingue entre espacio y territorio. En el primero se produce la coexistencia de los 

habitantes sin división alguna, en cambio en el territorio los habitantes están sujetos a 

las reglas del poder. Foucault llamó la atención acerca del control político de la corporali-

dad, demostrando que la política se impone a partir de las restricciones y de la disciplina 

que se ejerce sobre los cuerpos (Foucault). La política crea unos instrumento de control 

a los que someten a los cuerpos de los ciudadanos, así controlan todos sus movimientos. 

Foucault llamó “biopolítica” a este conjunto de políticas de la corporalidad, de la vida y de 

la muerte, que ejercen las sociedades occidentales. Los personajes de Pizza, birra, faso se 

mueven en los espacios legislados por este poder invisible pero presente, en donde los 

cuerpos están autorizados a circular siempre que acaten las normas. Así hay espacios de 

la ciudad por donde pueden circular en tanto que son cuerpos marginales, pero hay otros 

que les están prohibidos. Así la nocturnidad permite subvertir las normas disciplinarias y 

ocupar unos espacios que durante el día les están prohibidos.

Cabe distinguir una ciudad “blanca” que se rige por una doble moral según el horario, 

el día o la noche. Los personajes de Pizza, birra, faso se vuelven invisibles durante el día, 

sólo visibles cuando abandonan su condición de dormants o latentes. En la nocturnidad 

recuperan su protagonismo, atreviéndose (y arriesgándose) a ocupar espacios de la ciu-

dad que de otro modo les son vedados. Es en la noche cuando se producen las accio-

nes del Cordobés y sus compinches, cuando en apariencia más a gusto se sienten. Por la 

noche llevan a cabo los asaltos sin el “trompa” (que en lunfardo significa el patrón, el jefe), 

como un intento fallido del robo a un restaurante en el barrio de Once, la ocupación del 

Obelisco y el intento de asalto a una discoteca. La nocturnidad favorece la ocupación del 

espacio urbano, convertido en lugar de visibilidad/invisibilidad.

La condición de ciudad “blanca” se percibe en su carácter doble, desfocalizada y peri-

férica, en la que se producen invasiones de aliens (en el sentido de forastero o extran-

jero). No admitido en un orden, que deciden romper mediante la invasión de un lugar 

casi sacro mediante un acto de rebelión. Es una ciudad modelo (sueño o proyecto) que 

parece reflejar la propuesta de dos grandes documentalistas como John Barnes y Haskel 

Wexler, quienes en “The Living City” (1953) presentaron una visión crítica y alternativa 

de los problemas de las grandes urbes norteamericanas. Puede ser leída como una apo-

logía para explicar el fenómeno de la fuga de blancos del centro de las ciudades, expli-

cando los problemas de los barrios del centro en las ciudades de los Estados Unidos y 
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con una visión claramente positiva de la expansión suburbana. La película enfatiza la 

solución de los complejos de vivienda pública (los denostados Housing Projects), edi-

ficios de gran altura que en aquel momento se veían como una solución para los pro-

blemas de los pobres en las grandes ciudades. Pronto se iban a convertir en infierno 

(pesadilla o caos).

Verardi ha afirmado que la secuencia de la toma del Obelisco presenta una importante 

afinidad entre exterior (reglamentado) e interior (invisible y simbólico): 

El interior de uno de los principales monumentos de la ciudad, al que se sitúa como su 

centro, revela la misma sordidez que el afuera: un cartón de vino, recortes de diario pegados 

en las paredes, suciedad. Es como si el símbolo de la ciudad expresara, acorde con ella, su 

misma dicotomía: un costado luminoso, atractivo a los ojos, y un costado oscuro, miserable. 

(Verardi 2009)

Sandra, la compañera del Cordobés decide no saltar la reja y se separa de ellos. La 

cámara enfoca a Sandra hablando con el Cordobés a través de la reja, plano que enfa-

tiza el aspecto carcelario del monumento e incluso de la situación de los protagonistas. 

Prefigura también la detención que se producirá poco después. La secuencia rodada den-

tro del Obelisco, está caracterizada por el uso de la cámara a mano, recurso que sirve 

para provocar un efecto de filmación documental, de inestabilidad, como si se tratara de 

una secuencia bélica o de un reportaje televisivo filmado en directo. Dentro del Obelisco 

encuentran lo mismo que se puede encontrar afuera de él. El contraste entre luz de la ciu-

dad iluminada y la oscuridad del recinto parece evocar el que existe entre la centralidad y 

la marginalidad de los muchachos de la situación.

Es también destacable que la pandilla tiene en ese lugar atípico una discusión de tipo 

casi-sindical. Pablo dice que tienen que independizarse y no trabajar más para el taxista. 

Frula está de acuerdo. Pablo propone que hay que dar un gran golpe: “hay que robar algo 

grosso loco, no puede ser tanto garrón por la misma pizza de siempre”. El Cordobés no está 

convencido, y dice: “no sé loco, yo a los trenes no vuelvo más, con esto que están privati-

zados, yo prefiero el trompa”. Esta frase del Cordobés, pone de relieve que estos jóvenes 

creen que los actos delictivos que cometen son una especie de empleo, y han asumido las 

normas del mundo de la disciplina aplicándolas al submundo de la criminalidad. Es toda-

vía más sorprendente cuando oímos a Pablo decir, intentando convencer al Cordobés: 

“mira Cordobés lo que tenemos que hacer es, nos tenemos que independizar, ese tipo 

sin nosotros no es nadie loco, tenemos que hacer huelga, pedir aumento”. Constatamos 

la duplicidad del lenguaje y de la situación de estos personajes marginales respecto a la 
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centralidad del control social. Desde lo alto del Obelisco se produce una característica 

situación panóptica, mientras contemplan el gran Buenos Aires desde el punto más alto 

de la ciudad, Sandra, sin que ellos puedan hacer nada, es detenida. El Cordobés ve toda la 

escena desde lo alto. Ha sido el hombre tullido quien les ha denunciado.

Esta película tiene una elementalidad. En opinión de Cecilia Chabod: “El título de la película 

remite a las necesidades básicas del Cordobés y sus compañeros: comer, beber y fumar cons-

tituyen los primeros objetivos diarios de sus acciones. En un círculo vicioso, el Cordobés es 

marginal porque delinque y delinque porque es marginal, porque no sabe –no puede– hacer 

otra cosa”. (Chabod 2006/2007, 35)

La película Biutiful (2009) que Alejandro González Iñárritu realizó en Barcelona tuvo una 

recepción controvertida. Curiosamente, despertó algunas comparaciones con la película 

(o infomercial) de Woody Allen, Vicky Cristina Barcelona (y en algunos casos con Los olvida-

dos de Buñuel). Lola Clemente apuntó:

La Ciudad Condal de Biutiful se sitúa en las antípodas de la Barcelona de publirreportaje 

que filmó Woody Allen en Vicky Cristina Barcelona (2008), sede de la cultura y de la moderni-

dad a la vez que escenario exótico donde las turistas de la alta burguesía podían enamorarse 

de latinos glamourosos (casualmente, Javier Bardem). Iñárritu dinamita esa Barcelona de fol-

leto de Gaudí haciendo trasegar a su protagonista por calles mucho más humildes, repletas 

de suciedad y de edificios ruinosos que contienen viviendas insalubres en las que se hacinan 

los inmigrantes sin papeles. (Clemente)

Lluís Bonet Mojica titulaba su crítica con palabras significativas, que se fijaban en los 

aspectos marginales de la película, “‘Biutiful’: En las cloacas de la vida” y apuntaba:

Es una tragedia demoledora, habitada por tipos que llevan estampada en su cara la marca 

del perdedor. […] Biutiful se sumerge en los lóbregos interiores de una gran ciudad mes-

tiza, en este caso Barcelona, aquí alejada del estereotipo turístico mostrado por Woody Allen. 

A nadie puede gustarle que le muestren sus propias vergüenzas, pero el cine debe utilizar la 

ficción para objetivar en imágenes la otra ciudad que malvive en la nuestra. La de los chinos 

clandestinos que son explotados por sus propios compatriotas, africanos furtivos intentando 

subsistir gracias al top manta. (Bonet Mojica) 10

10 Anthony Lane en The New Yorker era más prudente: “Bardem plays Uxbal, who mooches through 
Barcelona—not the Barcelona of Gaudí and gastronomes but the scuzzier districts, where tourists 
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Cuando el film fue presentado en Cannes La Vanguardia publicó unas declaraciones del 

director que denotaban alguno de los motivos del film: “Es una ciudad hermosa, pero un 

día caminando por Barcelona, después de no haberla visitado por muchos años, me sor-

prendí de la comunidad vibrante, compleja, diversa, que está formándose en los subur-

bios de Barcelona, que poca gente ve o no quiere ver o no quiere integrar” (González 

Iñárritu). En realidad se refería a Barcelona, como caso típico de lo que se puede reconocer 

en todas las grandes ciudades europeas, donde se está reedificando la sociedad.

Lo más destacable de la película es que presenta una Barcelona despersonalizada, sin 

ninguna atención al maquillaje forzado por la maniobra de transformación (y prostitu-

ción) generada por los atractivos turísticos. El foco, a través del trágico protagonista, son 

los inmigrantes. Dos secuencias son destacables. La primera es la brutal carga policial 

contra los vendedores africanos que han ocupado el centro de la ciudad con sus mercan-

cías. La segunda es la llegada a la playa junto al Port Olímpic de grandes bolsas negras 

que contienen los cadáveres de inmigrantes ilegales chinos. Lo que seguramente no sabía 

González Inárritu es que esa playa fue antes conocida como el Somorrostro o Pekín y era 

el centro del chabolismo urbano barcelonés hasta los años cincuenta. La secuencia evoca 

la secuencia final de Los olvidados. Los cadáveres llegan en grandes bolsas de basura, a esa 

playa, centro de la actividad turística barcelonesa, denunciando o poniendo en evidencia 

de manera inconsciente su pasada marginalidad.

En una entrevista de Jorge Volpi, González Iñárritu reconoció parcialmente esta asocia-

ción. Destacando la importancia de la tragedia personal del protagonista, Uxbal, la defi-

nía como una “tragedia clásica en tiempos modernos, la lucha de un individuo contra el 

destino. Biutiful es la historia de un hombre que descubre el amor y el sentido de la vida 

en los momentos más difíciles, de un hombre que lucha contra la corrupción social y su 

propia corrupción interna” (Volpi). A la pregunta de Volpi “¿Por qué esa Barcelona oscura, 

de la inmigración ilegal?”, el director afirmó que después de construir al personaje y su 

conflicto íntimo, encontró dónde ubicar su historia:

fear to tread—looking both purposeful and distrait, like a bull without an arena. We quickly learn that 
he has inoperable cancer, which has travelled from his prostate to his liver and his bones” (Lane). Algo 
parecido escribió el crítico de The New York Times: “Biutiful takes place in grimy and crowded parts of 
Barcelona that are a world away from that city’s tourist attractions. Mr. Bardem plays Uxbal, a midlevel 
underworld figure whose main business is dealing with the black-market labor of illegal immigrants. 
He checks in on Chinese sweatshop workers and African vendors of counterfeit watches and bags, 
collecting and dispensing money and running interference with police officers and factory owners” 
(Scott).
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descubrí que pertenecía a Barcelona, pero a esa Barcelona que a mí, como artista de la 

mirada, me despierta curiosidad. Me siento cerca de ese mundo, aunque yo sea un inmi-

grante de lujo. La situación límite de estos barrios de cientos de miles de personas en la 

ciudad más hermosa del mundo demuestra una contradicción en una sociedad que en oca-

siones pareciera enferma de sí misma y de su belleza. (Volpi )

Para el director era un modo de hacer visibles a los invisibles. Añadía: “Decía yo, en 

broma, que no es una película sobre el bicentenario de la independencia, sino de la con-

quista, pero de la conquista de España por parte de los inmigrantes”. Volpi destacaba el 

hecho de que hay un intercambio fílmico e histórico fascinante, “porque tu película remite 

de inmediato a Los olvidados, de Buñuel, solo que ahora es un mexicano quien retrata la 

miseria social española, tal como un español retrató la mexicana” (Volpi).

Irónicamente, esta contradictoria centralidad de la marginalidad ya era destacada en un 

artículo en La Vanguardia sobre el Somorrostro de 1935:

No hay guía de la ciudad que hable de la pintoresca población de Somorrostro. En la 

nomenclatura barcelonesa, el Somorrostro aparece sencillamente calificado de playa. […] 

[E]s curioso eso de que unos cuantos centenares de ciudadanos no tengan existencia oficial. 

Trabajan, pasean, se divierten, recorren las calles de la ciudad de punta a punta, y luego, al 

desembocar en sus hogares, se encuentran con que esos lugares no cuentan apenas nada 

en los núcleos urbanos. La barriada de Somorrostro –a cuatro pasos de la Ciudadela, a unos 

metros de la Barceloneta– tiene un vivir puramente fantasmático. Es decir, vive como de 

matute o contrabando. (Ruiz de Larios 1935)

De hecho el Somorrostro todavía existe. Son los son los CIES, los Centros de 

Internamiento de Extranjeros. Y como el de los años treinta, continúa siendo invisible, 

demasiado incómodo para la mirada del visitante-turista que llega para relajarse y des-

conectar durante unos días, o para el habitante que tienen que esconder a todo precio 

esta realidad incómoda y que le hace perder brillo y atractivo a su fuente de ingresos. 

Barcelona es también una ciudad blanca, que como en las anteriores domina un carácter 

doble, desfocalizado y periférico, en la que se producen invasiones, donde hay islas en el 

centro urbano, habitadas por ciudadanos sin estatuto reconocido, invisibles para el resto 

de los habitantes.
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5. Descolonizar Europa. Fantasmas

Las “ciudades blancas” que he analizado aquí son cidades brancas, es decir desfocaliza-

das y periféricas, invadidas y rebeldes, modelo (sueño o proyecto) e infierno (pesadilla o 

caos). Situadas en los extremos respecto a unos centros. En el caso de Lisboa domina una 

visión panóptica, se alude a los peligros de la gran ciudad, se utiliza la Estação do Rossio 

como puerta de entrada (frontera), para acceder a las dificultades. Lo que se expresa 

en clave cómica, con estética de cine musical en la película de José Cottinelli Telmo, 

A Canção de Lisboa, llega a un extremo que ha marcado estilo en la contundente trilogía 

de Fontainhas de Pedro Costa. En el film de Buñuel, Mexico D.F. es presentado también 

desde una visión panóptica inicial (en amplio contraste con el final tan fuerte). Vemos el 

contraste entre la ciudad espectáculo, playground para los pudientes y lugar de peligro 

para los más débiles, los “olvidados”. La ciudad blanca es escaparate, que marca la distan-

cia y frontera entre lo social: la riqueza y la pobreza. El abuso sexual de los menores, más 

desprotegidos. En la secuencia final el énfasis pasa a un lugar heterotópico: el cementerio 

convertido en vertedero. En Buenos Aires destaca un centro abandonado de noche, la 

ciudad de los squatters y de la marginalidad. El obelisco, que es símbolo de la fundación 

de la ciudad de Buenos Aires, cerca del centro del poder, resulta “ocupado” y sirve como 

punto de observación de la ciudad. Por otra parte, Barcelona, que ha sido víctima del 

éxito como destino turístico después de los Juegos Olímpico de 1992, de la que se ha 

inventado la “marca Barcelona”. La imagen estereotipada propiciada por el infomercial 

de Woody Allen contrasta con la ciudad policial, de la represión, del comercio ilegal, con 

inmigrantes en situaciones infrahumanas. La playa no es lugar de asueto, sino como en el 

pasado cementerio o vertedero.

Las cidades brancas son ciudades tópicas, idealizadas, que corresponden al tiempo de 

la infancia, decían los escritores alemanes, idealizando un paisaje urbano que identifican 

con un clima agradable y una situación de melting pot que es insoportable en sus paí-

ses de origen. Son ciudades solares: que tienen un sentido atractivo, pero no por el City 

Branding, sino por la existencia de problemas comunes. Son ciudades de otro tiempo, en 

las que es posible encontrar el silencio y la soledad, refugio para la depresión y el can-

sancio. Son ciudades con profundas fronteras interiores, que pueden (y deben) ser cru-

zadas, que superan así la oposición entre centro y periferia, riqueza y pobreza. O que nos 

la presentan en otros términos. Una de las soluciones posibles es la hibridez. Además el 

discurso acerca de las ciudades blancas nos acerca al concepto de superdiversity. Según 

Steven Vertovec, superdiversity es una palabra que pretende subrayar un nivel y tipo de 

complejidad que superando nada previamente experimentado, una interacción dinámica 
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de variables incluyendo el país de origen, el canal de migración, el estatus legal, el capital 

humano de los migrantes (en especial su nivel educativo), el acceso al empleo, la localidad 

y las respuestas por parte de las autoridades y los residentes locales (Vertovec 2007b, 3).

Nos encontramos en un momento de transformaciones y encrucijadas. Como ha dicho 

Eduardo Lourenço solo promoviendo la descolonización de Europa podremos percibir 

lo que está sucediendo actualmente. Porque lo que nos está sucediendo es algo radical: 

nuestro tiempo ya no es universal; Europa ya no es el centro del mundo; ni tampoco es 

sinónimo de cultura (Lourenço 2001, 4). Lo que sucede es que cada día la gente que hace 

150 años Hegel había considerado como “fuera de la historia” nos desafían, nos juzgan 

y cuestionan nuestra historia pasada, volviendo a contarla a partir de múltiples voces y 

desde muchos lugares alternativos. En cierto modo nos restituyen la “nossa particulari-

dade de ocidentais” (Lourenço 2001, 45) consiguiendo que Europa sea cada vez más pro-

vinciana. Nuestro mundo es cada vez más un mundo de ciudades, y los principales des-

tinos turísticos de hoy compiten para ser el más atractivo y especial a través de la marca, 

que como efecto inadvertido tiende a homologar, a esconder lo que tienen de cidade 

branca. El costo de ganar esta competición es, sin embargo, demasiado a menudo la des-

aparición del patrimonio de una ciudad, de sus modalidades en constante evolución, con 

negativos efectos en la cadena de cohesión social, escondiendo la diversidad lingüística, 

la memoria histórica, las políticas urbanas, y afectando a la propia industria turística. La 

diversidad ya no puede explicarse como un proceso de dispersión y de fragmentación, 

sino que requiere el reconocimiento de los procesos de diversas capas de reintegración 

dentro de unidades complejas. Nos llama a re-imaginar el espacio multicultural y pluri-

lingüe de la ciudad en términos de un palimpsesto de estar en lugar que no es un calei-

doscopio cosmopolita accesible sólo a una minoría. La memoria a través del testimonio 

de la cámara cinematográfica puede fijar un tiempo, pero que ya ha pasado. Son, en las 

palabras de Manoel Oliveira, “fantasmas desse momento”. Estas películas son garantía de 

la existencia de ese tiempo y nos ayudan e entender las realidades complejas, brancas, de 

las mismas.
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Resumo

Abordando a formação da consciência moderna, este artigo considera a Querela dos Antigos 

e dos Modernos a partir de duas noções estéticas fundamentais: a imitatio e a aemulatio. 

O modo como progressivamente se faz o elogio da emulação face à simples imitação cor-

responde à ultrapassagem do pólo antigo pelo pólo moderno. Enquanto o imitador deseja 

reproduzir a exactidão do modelo, o emulador esforça-se por dizer melhor. A emulação, pro-

posta pelos Modernos, mostra-se sempre relativizadora e perturbada em relação aos antigos, 

inquieta por se lhes sobrepor.
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Introdução

A problemática da Querela dos Antigos e dos Modernos encontra na literatura afluentes 

importantes para compreender o processo de formação de uma consciência marcada-

mente moderna (como foi a Iluminista) que influenciará a nossa própria experiência con-

temporânea. Giddens (1991), por exemplo, fala numa tardo-modernidade. 

Na Querela, encontramos uma direcção retrospectiva e uma direcção contrária, pros-

pectiva1. O aparecimento do vocábulo modernus, no século V, marca esta tendência pros-

pectiva, que contempla o confronto entre uma experiência revolucionária e a experiên-

cia tradicional. Modernus marca a actualidade com uma consciência própria, reactiva à 

experiência passada. Trata-se de uma fronteira conceptual colocada entre um passado e 

um novo momento presente. “O adjectivo modernus, tal como hodiernus, deriva de hodie, 

decorre do advérbio de modo, o qual possui o sentido do instante, do recente, mas sobre-

tudo da actualidade. De acordo com o Thesaurus Linguae Latinae, ‘modernus qui nunc, 

nostro tempore est, novelus, praesentaneus’ e tem como antónimos antiquus, vetus ou 

priscus. Ele aparece pela primeira vez em 494-495 nas Epistolae Romanorum Pontificum 

Genuinae, do Papa Gelásio I, para distinguir os decretos dos sínodos romanos (admoni-

tiones modernae) dos decretos antigos (antiquae regulae) e inaugura a oposição entre a 

antiquitas e a nostra aetas, a antiguidade e o tempo presente, um tempo tão inédito que 

só poderia ser designado como ‘o nosso tempo’” (Mateus 2012).

A distinção que surge, no século IX, no Império Carolíngio entre moderni (os autores 

cristãos) e antiqui (os autores da antiguidade greco-romana) acentua essa sensibilidade 

distinta entre uma herança que se começa a colocar em causa a favor de um tempo pre-

sente, moderno. Na medida em que os modernos se colocam como os sucessores dos 

antigos, eles começam a libertar-se da rigidez dessa experiência, trilhando novos cami-

nhos, para além dos cânones directores dos antigos. Os modernos reclamam, assim, um 

espaço de emancipação que os coloca como os seus próprios mentores. “Embora Pascal 

reconheça a dívida de gratidão que os modernos têm para com os antigos, ele acaba por 

contribuir para a ultrapassagem topológica do antigo, dentro da Querela, consolidando a 

supremacia dos modernos. Escreve ele que, ‘[…] porque nascemos, em certa medida, ao 

seu colo [dos antigos], o nosso menor esforço faz-nos chegar mais alto, e com menos difi-

culdade e menos glória encontramo-nos por cima deles. É que podemos descobrir coisas 

que lhes eram impossíveis de entender. A nossa perspectiva é mais alargada e, embora 

eles pudessem conhecer tão bem como nós aquilo que podiam observar na natureza, 

eles, todavia, não as conhecem, e nós vemos melhor do que eles’” (Mateus 2012). Pascal 

1 Compare-se, por exemplo, com a noção de “modernidade reflexiva” de Beck e Giddens (1995).
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prenuncia, neste excerto, aquilo que será a ultrapassagem do pólo antigo pelo pólo 

moderno, durante os séculos XVII e XVIII. 

É com o Iluminismo que assistimos à mais aguda afirmação da modernidade, a qual 

repele categoricamente o seu sentido humanista retrospectivo (antigos) e instaura como 

ideal acabado da perfeição a própria auto-erigida autoridade dos modernos. “Tal como 

a Fénix da labareda resplandecente renasce das próprias cinzas, assim a modernidade 

se considerou como que rejuvenescida e iluminada pelo seu próprio fogo (Razão) após 

os tempos medievos. A razão é a luz que simultaneamente decorre da modernidade e a 

ilumina tornando claro o hostil caminho a percorrer, após o crescente divórcio com a auto-

ridade dos antigos” (Mateus 2012). À medida que o indivíduo se torna sujeito de discurso e 

afirma a sua subjectividade, assim irrompe a direcção prospectiva, em claro antagonismo 

com a direcção retrospectiva.

 Um dos mais importantes momentos da Querela dos Antigos e dos Modernos, e teste-

munho desta mudança de direcção, é o poema laudatório de Charles Perrault intitulado 

Le Siécle de Louis le Grand. Aqui assistimos à crítica mordaz dos antigos face à moderni-

dade iluminada, iniciando um intenso processo de radicalização entre os pólos antigo e 

moderno que se prolongará até ao século XX e à própria ideia de modernidade. É como se 

Perrault comparasse a humanidade a um indivíduo cujo espírito fica mais refinado, ama-

durecido e inteligente, à medida que a História decorre. Daí o sentido progressista da 

direcção prospectiva que funda a ideia de modernidade.

Ora, o topos da imitatio e da aemulatio é relevante neste território de formulação da 

Querela dos Antigos e dos Modernos, nomeadamente, na interrogação fundamental de 

um sentido retrospectivo de uma modernidade relativizada (Humanismo) e de um sen-

tido prospectivo de uma modernidade absoluta e singular (Iluminismo) que entra em 

ruptura com os antigos e com a experiência tradicional a favor de uma experiência essen-

cialmente moderna. A questão renascentista da imitatio e da aemulatio serve-nos, então, 

como uma matriz fundamental de avaliação da produção da modernidade. Trata-se de 

uma declinação estética da famosa Querela e permite-nos aprofundar a constituição e 

desenvolvimento da modernidade.

Analisar a evolução da imitação e da emulação equivale a observar, através dos cânones 

da estética, o desenvolvimento da própria consciência da modernidade2. As duas noções 

demonstram uma propensão de abandono dos antigos por parte dos modernos, e o 

começo de uma modernidade solitariamente jactante, na qual a Antiguidade começou 

2 Contribui igualmente para uma genealogia de conceitos que no século XX se tornaram centrais nos 
estudos de comunicação tais como “reprodutibilidade técnica” (Benjamin) ou “remediação” (Bolter).



242 | Cultura 37 (2018)

por ser um ponto de ancoragem de um “renascimento do homem”, mas que terminou por 

ser apenas um factor depreciativo. 

Os três paradigmas da Imitação  
– transformativo, dissimulativo e erístico

Desde sempre a imitação se assumiu como uma fonte relevante de inspiração artística. 

A estatuária romana, por exemplo, imitava a estatuária grega de Policleto, Escopas ou 

Lísipo, e Virgílio escreveu a Eneida sob o molde da Odisseia de Homero; já no Renascimento, 

Camões reproduziu Virgílio, e Miguel Ângelo e Rafael imitaram os clássicos gregos e 

romanos, por exemplo. A imitação fazia, assim, depender a originalidade do processo de 

descoberta do passado e da exemplaridade dos pais fundadores.

Inicialmente, a imitatio repartia-se em sequi, imitari e aemulari, isto é, seguir, imitar pro-

priamente dito, e emular (Pigman 1979). Havia uma forte coesão entre estas três partes em 

que imitar incluía a transcrição do modelo – o seu plagiato – mas também a sua superação 

inventiva designada como emulação. A transformação que elimina a fase de trasladação 

(sequi) e que faz da imitatio e da aemulatio categorias independentes e discerníveis corro-

bora a transformação que se opera entre uma modernidade humanista que olha para trás, 

encontrando nos antigos a chave da consciência moderna, e uma modernidade Iluminista 

ligada à autonomia e ao progresso. Deste modo, seguir a evolução da imitatio até ao cul-

minar da aemulatio como categoria única, símbolo de uma modernidade exacerbada, sig-

nifica seguir, por caminhos paralelos, a evolução da consciência propriamente moderna 

que se iniciou com o Iluminismo.

Podem ser distinguidos três paradigmas da imitação que sucessivamente se aproxi-

mam da emulação: o transformativo, o dissimulativo e o erístico (Pigman III 1980, 3).

Séneca, que inaugura o paradigma transformativo, digressiona sobre história natural 

nas Epistulae morales (84), comparando a imitação com a recolha, por parte das abelhas, 

do pólen das diversas flores e enfatizando a sua capacidade de reunião, acumulação e 

transformação de uma matéria de diferentes proveniências num saboroso mel. Esta metá-

fora assenta sobre uma base digestiva: é como se a imitação fosse a organização de um 

conjunto heterogéneo de partes num todo homogéneo e ordenado (com efeito, in dige-

riem era, no século I, sinónimo de in ordinem). A imitação é, deste modo, um processo 

de recolha do existente e da sua transformação sintética num sistema organizado e coe-

rente (cf. Cícero 2009). Tal como o pólen não deve permanecer intacto de forma a produzir 

bom mel, assim as obras devem ser transformadas, digeridas e rearranjadas. Os excertos 

sofrem uma acção de redisposição cujo benefício é a produção de algo novo. 
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A imitação, neste paradigma transformativo, parece conter a ideia de uma reprodu-

ção redistributiva em que fazer algo novo e diferente significa a descontextualização e a 

recontextualização num novo texto. Esta ideia é resumida do seguinte modo: “Lembra-te 

de que o que tu recolheste não permanece na sua forma original dentro de ti; as abelhas 

não seriam soberbas se não convertessem o que encontram em qualquer coisa de dife-

rente e de melhor” (Petrarca apud Pigman III 1980, 7). 

Assim concebida, a imitação resvala para o segundo paradigma: o dissimulativo. O que é 

próprio da imitação não é apenas a redisposição do modelo, ou modelos, mas igualmente 

o encobrimento e atenuação desse modelo. É preciso fazer algo de novo, transformando 

as fontes de inspiração, e ao mesmo tempo disfarçar esse processo. A imitação transfor-

mativa deve enfatizar as dissimilitudes. Como? Dissimulando as similaridades. Petrarca 

afirma: “Devemos reconhecer que, apesar da similaridade, muita coisa é dissimilar e que 

a similaridade em si está escondida (lateat), pelo que não pode ser percebida” (Petrarca 

apud Pigman III 1980, 11). A imitação disfarça-se, permanece latente. Ela oculta-se, e ape-

nas uma análise instruída a detecta. 

A sonegação das similitudes, as quais permitem ligar a imitação ao modelo original, 

comporta relevantes consequências. Em primeiro lugar, a digestão do modelo num novo 

produto – especialmente se a imitação é concebida enquanto dissimulação da relação 

ao original – arrisca a possibilidade de identificação do modelo, fazendo desaparecer a 

íntima associação existente entre a obra e o modelo imitado. E mesmo que seja possível 

estabelecer a conexão entre ambos, permanece obscura a intenção do autor de mascarar 

essa origem ocultada. A interpretação da obra, bem como a compreensão da sua génese, 

fica numa situação de indeterminação e ambiguidade. Resta a tentativa hermenêutica de 

vislumbrar o laço autêntico entre texto e modelo. 

Não é, contudo, displicente atentar neste subtil mas basilar pormenor. É o progressivo 

apagamento da autoria (e da autoridade do texto original) – sobre a qual a concepção dis-

simulatória da imitação opera – que estabelece o preâmbulo à emulação e à superação da 

imitação dos antigos. Logo à partida, abre-se a possibilidade de um novo paradigma da 

imitação, o derradeiro antes de a emulação ganhar ascendente sobre a imitação (Fantham 

1978).

 O paradigma erístico da imitação caracteriza-se exactamente pela competitividade 

com que aborda as obras. A imitação foi gradualmente perdendo a sua origem, emer-

gindo como uma novidade, já não fruto de uma transformação mas de uma afirmação 

autónoma da obra enquanto produto de um autor. 

Esta ocultação e consequente autonomização do modelo permite que a própria obra 

imitada, reivindicando-se já não como imitação assumida mas como um outro modelo, 
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ganhe um estatuto, um valor e um crédito inigualáveis. A partir deste momento de inde-

pendência em relação ao modelo, em que a obra ou os textos imitados se assumem como 

o próprio modelo, a disputa entre a imitação dissimulada e o modelo antigo tomado de 

empréstimo torna-se inevitável. Quando a imitação adquire o mesmo estatuto que o seu 

modelo prévio, então, é plausível proceder à comparação e crítica de ambos sem o perigo 

de hierarquização da primeira em relação ao segundo3. 

Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias (2005), descreve a existência de uma Eris má, que dá 

origem ao sofrimento e à guerra, e de uma Eris boa, a qual estimula a competição entre 

os mortais, a primeira dando origem à Deusa da Discórdia e tendo como filhos a Fome 

(Limos), a Dor (Algea) e a Desordem (Dysnomia), a segunda dando origem à Deusa da 

Emulação. Como se conclui da mitologia grega, toda a eris como princípio da suspeição, 

da crítica e do confronto desemboca na emulação. E a evolução do conceito de imitatio 

renascentista é disso representativa. 

Com o paradigma erístico, a imitação consiste na crítica mordaz do modelo, o que cons-

titui já um dos atributos implícitos de toda a emulação. A acesa disputa entre a obra imi-

tada e o modelo, possibilitada pela concepção dissimulatória, culmina, em última análise, 

na inferiorização do modelo face à imitação (Pigman III 1980). A imitação constitui, não 

uma imitação pura, mas uma interpretação indirecta do modelo. Este passa a ser uma 

mera alusão face à independência obtida por intermédio do ocultamento da sua ori-

gem pela imitação. A imitação mantém visível a distância temporal entre a nova obra e a 

obra antiga. Porém, a emulação supõe-se ao mesmo nível do antigo, destruindo o óbvio 

abismo histórico entre ambos.

Em bom rigor, não é mais possível referir imitatio mas apenas aemulatio, na medida em 

que as concepções dissimulatória e erística da primeira culminam na segunda. Deste ponto 

de vista, toda a imitação pressupõe, desse modo, a emulação. Não se limita a ser um ele-

mento de simples transformação/adequação, mas de superação do seu próprio modelo.

Para Petrarca, a imitação ambiciona a similaridade; a emulação, a vitória. Esta possui a 

propensão para competir, derrotar e ultrapassar a imitação (Petrarca apud Pigman III 1980, 

24). Enquanto o imitador deseja reproduzir a exactidão do modelo, o emulador esforça-se 

por dizer melhor. A emulação mostra-se sempre relativizadora e perturbada em relação 

aos antigos, inquieta que está por se lhes sobrepor. É por isso que Cícero definiu a aemu-

latio nas Tusculanae disputationes (4. 17) como uma imitação da virtude e a ansiedade sen-

tida quando se deseja e se carece de algo que o outro possui. Mais, a emulação difere 

3 Repare-se como estas categorias estéticas nos ajudam a reflectir sobre as transformações que os media 
digitais trouxeram consigo, nomeadamente ao elevar à máxima distinção as categorias de “reprodu-
ção”, “cópia” e “partilha”.
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da imitação na medida em que a última é sincera, não guardando rancor nem nutrindo 

inveja. Há, assim, como que um ressentimento entre emulação e imitação. Apesar de a 

primeira pretender impor-se sobre a segunda, não deixa de lhe cobiçar a virtude.

Este breve excurso acerca da imitatio e da aemulatio revela a fluidez das fronteiras entre 

os três paradigmas da imitação. Imitar é igualar, é procurar o símile sem contudo o disfar-

çar. Já o plagiato é a pura imitação disfarçada. Não chega a ser emulação porque carece 

da força inventiva desta. Emular traduz a tentativa de produzir algo melhor, superior, mais 

interpelador. Coloca as atenções em si e desafia deliberada e ousadamente a comparação 

com o modelo. A sua insistência na conflitualidade com o modelo que a antecede contri-

bui para que o critique, o corrija e o reveja. 

Os modernos e a emulação

Não obstante as categorias de imitatio e aemulatio coexistirem na Antiguidade romana, 

tal não impede que as olhemos em perspectiva e que daí se possam retirar certas ilações 

relevantes. O que nos interessa sublinhar é o modo como estas categorias da Renascença 

nos são úteis para reflectir sobre o processo de modernidade encetado nessa época. 

Afigura-se-nos que a imitatio se inclui num sentido retrospectivo e que, pelo contrá-

rio, a aemulatio assume um pendor prospectivo, ambas as tendências se digladiando no 

século XVI. Hoje sabemos que foi a última a enfatizar-se em relação à primeira. Talvez 

por causa disso, reconhecemos na emulação o mesmo gesto de recusa e de ruptura que 

encontramos no desenvolvimento da modernidade e na dissolução do pólo dos antigos 

na Querela dos Antigos e dos Modernos que então ocorreu. A emulação assume a mesma 

veia de superação do antigo em prol do moderno. Retira à Antiguidade o seu valor, procu-

rando substituir-se-lhe; busca tornar-se o novo modelo, apagar a memória de um passado 

bom em prol de uma realidade ainda melhor. 

Como os modernos se autorizaram, eles próprios, a dizer que eles eram os antigos, 

assim a emulação, na sequência da ocultação da similaridade, se proclama como o pró-

prio modelo na medida em que disputa (e demole) a sua origem. Existe, assim, um para-

lelo entre o ideal de modernidade de ruptura com a Antiguidade – o seu modelo – e o 

ideal de emulação de ruptura com o modelo. O movimento moderno parece consistir 

numa acção de emulação do próprio passado e de mapeamento dos topoi da Querela dos 

Antigos e dos Modernos (Mateus 2012). 

Podemos detectar três lógicas possíveis que definiriam o campo de possibilidades da 

relação entre antigos e modernos: a lógica do pior (menos), do igual e do melhor (mais). 

Segundo esta perspectiva, o dilema punha-se entre seguir o seu predecessor, tornar-se 
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igual ou deixá-lo para trás. Nas duas primeiras possibilidades, encontramo-nos no domí-

nio da imitação (imitar transformando ou simplesmente copiar); na terceira, é precisa-

mente a emulação que está em causa. 

Ressentidos pela virtude dos antigos e não querendo admitir a sua proveniência, os 

modernos, de algum modo, decidiram emulá-los. Tratou-se da superação dos antigos 

como modo de se auto-afirmarem. A modernidade não se pretendeu imitadora, mas 

ambicionou ser emuladora, isto é, superadora, rivalizadora. A emulação moderna é moti-

vada pela vontade de exceder os antigos, suplantando-os.

A modernidade escolheu, assim, a terceira via. Esta via não é a da conciliação, da nego-

ciação condescendente e cedente (a da medias res), mas a da agudização da lógica de 

ultrapassagem. É uma via que reduz a tripartição a uma bipartição em que se é ou pior ou 

melhor; ou se está atrás ou se está na frente. A atitude emuladora dos modernos, sobre-

tudo a partir do Iluminismo, é a de uma ultrapassagem sem precedentes dos antigos, 

em que estes são tendencialmente postos à sombra dos modernos. Todas as acções se 

pautam por seguirem um caminho inexistente, trilhado à medida que se faz a caminhada. 

Os antigos tendem a ser negligenciados, pelo que a sua sabedoria antiga é esquecida ou, 

pelo menos, tende a ser remodelada para caber nas novas categorias recém-criadas.

Como afirmado, a alegoria das abelhas serviu de ponto de partida para cogitar a imita-

ção. De facto, as abelhas são uma fonte antiga de inspiração. Elas simbolizam a poesia e a 

eloquência cujo mel significa a doce e luminosa sabedoria. Mas elas podem, também, ser 

o emblema dos antigos em oposição aos modernos. Os antigos são pequenas mas múlti-

plas abelhas que retiram o pólen de forma natural e harmoniosa, parcimoniosa até, sob a 

luz calorosa do sol. Os antigos são aqueles que trabalham infatigavelmente na produção 

activa do conhecimento, labutando para transformar o pólen no aclamado mel com o 

qual deliciam todos os paladares. 

As abelhas conseguem fabricar uma iguaria que trata muitos males do corpo a partir 

do nada e que, guardada em cuidadosos favos para um dia mais tarde, poderá, assim seja 

necessária, alimentar a maior das fomes. Os vindouros beneficiam enormemente do labor 

apícola. Sem ele ficariam expostos à fome e à doença. E analogamente se caracterizam os 

antigos. Eles estão na base da ideia que o homem do presente tem do mundo. Sem eles, 

o homem não saberia a sua origem e necessitaria do mesmo vagar e estudo para atingir 

uma décima parte do seu conhecimento. Foram os antigos quem compilou enciclopédias, 

compêndios e códices, na esperança de poder alimentar o sôfrego espírito dos vindou-

ros. As suas obras são como que favos, as suas bibliotecas como que colmeias. Nelas está 

contido o precioso néctar que frutifica o pensamento, torna profícuas as opiniões e abriga 

as incertezas. “Nós, os antigos, estamos contentes, como a abelha, por não ter senão as 
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nossas asas e a nossa voz, isto é, o nosso caminho e a nossa linguagem; tudo o que nós 

adquirimos custa-nos trabalhos, pesquisas e viagens penosas em toda a natureza; mas, 

em vez de nos fornecermos de veneno, enchemos os nossos favos de mel e cera, e assim 

comunicamos à humanidade aquilo que há de melhor e de mais nobre, o doce e a luz” 

(Swift 1697, 427). Minerva, deusa romana da sabedoria, bem poderia definir os antigos, 

que, como a coruja daquela, possuem as asas do conhecimento.

Os modernos, por seu turno, são associados a aranhas, animais que pretendem retirar 

tudo de si próprios, amantes (e dependentes do) do engenho, do ardil e do embuste. 

As suas teias geométricas, construídas ao pormenor, são esparrelas que apanham des-

prevenidas as abelhas e outros insectos. Alimentam-se da violência com que caçam e 

apanham as presas e da surpresa das suas vítimas. Os modernos, como as aranhas, criam 

artifícios com os quais prendem os antigos nas suas críticas. Não se dedicam a produzir 

o conhecimento e a guardá-lo, mas antes a avaliar o labor alheio dos antigos. A eles cor-

responde a figura mitológica de Momus, o deus grego da crítica e da censura (Swift 1697, 

431). Passivamente, aproveitam-se do que os antigos lograram apenas com a preocupa-

ção de consumir (e consumar) instantaneamente os recursos que o mundo lhes oferece. 

Contrariamente à resistência ao tempo das colmeias de abelhas, as teias das aranhas são 

frágeis e pouco sólidas. Não resistem ao abalo do sopro de Zéfiro.

 Assim são os modernos que, preocupados em se saciarem do mundo, descuram a sua 

própria condição, débil, instável e inconstante, sempre lançando novas redes em novos 

lugares. Da comparação aracnídea dos modernos ressalta o seu racionalismo dogmático 

e o seu lado sombrio: a atrofia da memória, a abdicação voluntária da herança antiga, a 

violência predatória infligida quer à Natureza, quer ao Homem, a esterilidade escondida 

sob um manto de tecnicidade. A mesma imagem figurada que Swift atribui a antigos e 

modernos em The Battle of the Books, repete-se nas suas Gulliver’s Travels quando o prota-

gonista acorda estremunhado em Lilliput. Esta bem poderia ser uma parábola do mundo 

dos modernos. Os homenzinhos em miniatura espantados com o tamanho colossal de 

Gulliver bem poderiam ser os modernos perante os antigos. E foi escalando o seu enorme 

corpo que os anões liliputianos puderam ver mais alto.

Conclusão

A Querela dos Antigos e dos Modernos, enquanto categoria trans-histórica, tem o 

mérito de demonstrar o quanto o equilíbrio entre o pensamento dos antigos e o dos 

modernos é instável. A proclamação da modernidade iluminista, dentro dessa categoria 

abrangente, confirma que entre a Antiguidade e a Modernidade se instalou uma flutuação 
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e precariedade entre visões do mundo que definimos como humanitas (a reivindicação 

moderna da herança cultural dos antigos) e modernitas (a reivindicação moderna de um 

projecto de sociedade original).

A modernidade é o modo civilizacional assente sobre uma radicalização da experiência 

moderna, concebido de forma homogénea, totalitária e absolutista. Porém, conforme a 

nossa exposição nos permite suspeitar, a modernidade é fruto de um movimento heteró-

clito e contraditório caracterizado por trajectórias díspares e divergentes que contribuem 

para o enfraquecimento dessa concepção única de modernidade. 

A interpretação hegemónica da modernidade postula que, a partir do século XVII, as 

sucessivas melhorias nos domínios político, económico, social e intelectual encorajaram o 

desenvolvimento de instituições políticas e de novos métodos de inquirição da natureza. 

Quando o método científico se tornou “racional” graças a Descartes – na lógica e na epis-

temologia – e a Galileu – na astronomia e na física mecânica –, também a política, a partir 

de Thomas Hobbes, foi observada pela lente racionalista, constituindo-se uma autoridade 

estatal justificada pela vontade do povo que consente na sua submissão ao monarca.

 De facto, a modernidade política tem início quando Estados soberanos independentes 

– cuja unidade é a ideia de uma nação ladeada por uma língua e cultura próprias – se sus-

tentam num governo legitimado pela expressão da vontade nacional. No entanto, este 

retrato simples, assertivo e optimista sujeita-se, cada vez mais, a um revisionismo. A teoria 

convencional é a de um século XVII próspero que usufruía da riqueza trazida do Oriente, 

em que o poder da Igreja diminuiu, o processo de secularização emergiu, o Estado-Nação 

apareceu, e novos métodos apoiados na ideia de Razão dominaram a ciência e a filosofia 

(cf. Toulmin 1992). 

Apesar disso, o livro The New Cambridge Modern History tem uma visão menos pacífica 

do contexto europeu do século XVII, devastado que foi por intrigas políticas, guerra e 

atritos religiosos e em que a economia sofreu uma depressão. O comércio internacional 

abrandou e o desemprego aumentou ampliando as fileiras de soldados da Guerra dos 

Trinta Anos (Toulmin 1992, 18). O século que alegadamente marca o início da moderni-

dade não terá sido tão conciliatório quanto se pensaria à primeira vista, não apenas por 

discrepâncias na sua situação política e social, como também por influência da filosofia 

humanista do centénio anterior. 

Na sua evolução histórica, o termo “moderno” ganhou acepções que o tornaram mais 

nítido, mas também mais indeciso, confuso e indeterminado. Novos matizes foram pro-

postos: uns desenvolvidos, outros relegados para segundo plano. Um desses matizes é a 

propensão dos modernos, não a imitar mas a emular os antigos, num esforço infinito de 

superação.
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Mas é interessante notar que, mesmo no seios dos modernos, surgiram discordâncias: 

foi o caso do manifesto de uma modernidade moderada, escrito pelos humanistas, e do 

manifesto de uma modernidade empolada, escrito pelos Iluministas. Houve momentos 

em que os partidários dos antigos exerceram uma notável preponderância, trazendo uma 

outra lucidez aos modernos radicais. 

Se deslocarmos o centro da análise do século XVII para o século XVI, podemos interro-

garmo-nos se o processo de constituição da modernidade não se pautará pelo conflito 

entre duas trajectórias, a saber, a humanista (humanitas) e a da modernidade (moderni-

tas). A primeira, marcada literariamente; a segunda, marcada cientificamente. Em vez de 

nos concentrarmos em Descartes, Galileu ou Newton, devemos considerar as figuras de 

Erasmo, Rabelais, Montaigne, Shakespeare ou Petrarca como personalidades igualmente 

fundamentais da modernidade ou, para ser mais exacto, de uma certa estilização da 

modernidade. De Erasmo a Petrarca encontramos a apologia de uma abertura da mente, 

de uma tolerância e de uma reverência respeitosa sem cair na subserviência dos antigos. 

Em oposição à abordagem abstracta, genérica, teórica e universal própria do século 

XVII, o humanismo privilegiava um pensamento historicamente situado de teor prá-

tico e concreto, muito mais sensato porque muito menos ambicioso. Os intelectuais do 

Renascimento contextualizaram praticamente o conhecimento não separando a Retórica 

da Lógica. De facto, seriam as duas complementares: o domínio da opinião tinha o mesmo 

valor do domínio da apoditicidade. A Lógica ainda não havia empreendido a sua especia-

lização formal, continuando próxima de uma teoria da argumentação, aliás como o atesta 

a palavra de que deriva (logos). A razão científica não expandiu a amplitude do pensa-

mento e do conhecimento humanos. Pelo contrário, contraiu-a. Retomando a herança 

platónica, os filósofos do século XVII circunscreveram a racionalidade a argumentos que 

poderiam ter uma “necessidade” e que possuíam um grau de certeza quase matemáti-

co-geométrico. Descartando a razoabilidade (que lida com o incerto) em favor de uma 

racionalidade (que lida com a certeza), Descartes e os seus sucessores enveredaram pela 

demonstração formal válida. “O contraste entre a modéstia prática e a liberdade intelec-

tual, do humanismo renascentista, e as ambições teóricas e condicionantes intelectuais, 

do racionalismo do século XVII, desempenha um papel central na nossa narrativa revista 

das origens da Modernidade […]. É Montaigne, não Descartes, quem joga com as brancas: 

o argumento cartesiano é a jogada negra de resposta a esse lance” (Toulmin 1992, 42). 

A formação e consolidação da modernidade foi atravessada, como temos vindo a afir-

mar, pelo cruzamento de duas trajectórias: a trajectória humanista aqui evocada enquanto 

tendência retrospectiva ou enquanto imitatio, e a trajectória moderna enquanto tendên-

cia prospectiva e emulativa. 



250 | Cultura 37 (2018)

A modernidade não tem, assim, uma génese unidimensional, mas é, pelo menos, bidi-

mensional, aliás, tal como a Querela dos Antigos e dos Modernos ajuda a demonstrar. 

O facto de conceitos como os de Razão ou de método científico se terem tornado domi-

nantes, símbolos maiores da modernidade, não significa que, na sua origem, entre os 

séculos XVI e XVII, esta não tenha estado bifurcada. 

Como lembra, o padre jesuíta Francisco de Mendonça, inspirado pelos humanistas 

e retomando o tema do mundus senescens, é necessário preferir as opiniões antigas às 

modernas, mormente porque os antigos eram novos em relação aos modernos e tinham 

cérebros frescos capazes de inventar (Mendonça 1631).

Para além da interpretação convencional, estereotipada e difundida, é plausível colocar 

uma outra, menos ambiciosa, mas mais aberta a uma visão de uma modernidade perpas-

sada pela contradição e que contesta a jactância da modernidade “racional”. 

A Querela dos Antigos e dos Modernos, em especial, a latente discussão em torno 

da imitação e da emulação, constitui, assim, um momento decisivo da formação da 

experiência contemporânea, revelando nos seus reversos e circunvoluções o quanto a 

modernidade se desenvolveu em torno de projectos plurais nem sempre coincidentes 

(cf. Habermas 1992).
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