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C

Apresentação

onsiderada um verdadeiro fenômeno pela repercussão que alcançou no meio
acadêmico ocidental, a obra de Homi Bhabha, embora amplíssima, é ainda

geralmente conhecida no Brasil por seu livro O local da cultura (1994) e pelos ensaios
“Narrando a nação” e “DissemiNação: tempo, narrativa e as margens da nação
moderna”, ambos incluídos por ele mesmo em seu Nação e narração (1990). Seus
muitos ensaios, artigos, conferências e estudos específicos de autores e obras, sem
falar em inúmeros outros textos voltados para questões culturais ou de área diversa do
conhecimento, como não foram traduzidos para o português, restringem-se àqueles
leitores que dominam a língua inglesa ou são versados em outro idioma que se tenha
antecipado ao nosso no que tange à publicação de traduções.

Mas a ausência de traduções da maioria de seus textos não é a única dificuldade
com que depara o público brasileiro no que concerne à acessibilidade à obra de Homi
Bhabha. Publicada de maneira dispersa em revistas e periódicos de searas distintas do
conhecimento e nem sempre reunida em livros, essa obra, a despeito do auxílio para
localizá-la que presta hoje a internet, fica muitas vezes limitada a especialistas ou a
alguém que tenha um interesse específico por um ou outro desses textos. Some-se a
tudo isso a dificuldade conclamada de se penetrar em sua reflexão, não só pela
densidade do estilo como também pela erudição e versatilidade que o levam a navegar
com certa comodidade entre polos bastante diversos, extraindo conceitos de áreas
diferentes do conhecimento e ressemantizando-os ao transpô-los para outro contexto.

Realmente, a vastidão do conhecimento expressa pela obra de Homi Bhabha, bem
como a diversidade de áreas que ela abrange, é uma de suas marcas principais.
Inspirada em grande parte pela desconstrução de Jacques Derrida, as teorias
psicanalíticas de Jacques Lacan, o pensamento de Michel Foucault, e, especialmente,
a reflexão de Edward Said, sobre quem ele próprio declarou, em entrevista a W. J. T.
Mitchell, em 1995, que foi o autor que mais o influenciou, ela se estende da teoria
literária aos estudos culturais, abarcando campos como a filosofia, a sociologia, a
antropologia, a história, a geografia e a política, entre outros, e levantando questões de
caráter interdisciplinar pertinentes a todas essas searas, como as referentes à
identidade, à comunidade, à nacionalidade, ao colonialismo e à modernidade. Além
disso, Bhabha transita com naturalidade pela obra de escritores os mais variados,
como Morrison, Rushdie, Gordimer, Dickens e Conrad, e por manifestações estéticas
expressas por diferentes linguagens, frequentemente distantes de qualquer sentido
canônico.



Em todos esses casos, contudo, perpassa sempre uma preocupação que faz dele,
ao lado de seu mestre Said, do jamaicano Stuart Hall e da também indiana Gayatri
Spivak, uma das maiores expressões da chamada teoria pós-colonial – a presença
constante de um discurso que, congregando densidade intelectual com a crença de que
a teorização pode contribuir para a prática política concreta, se volta para a
desestabilização da perspectiva binária sobre a qual se construíra a retórica
colonialista, bem como toda aquela que porta em seu bojo uma relação de
hierarquização ou subordinação entre os termos. Ao desconstruir essa retórica calcada
em dicotomias excludentes, Bhabha focaliza práticas literárias, ou culturais de maneira
geral, por um viés mais amplo, segundo o qual umas atuam sobre as outras de modo
recíproco, ainda que em grau diferente, gerando transformações significativas. Daí a
importância de conceitos como “hibridismo”, “interstício”, “mimicry”, “liminaridade” e
“entrelugar”, “negociação”, que povoam a sua obra.

Tomando a história das nações e colônias por meio da noção de “espaços liminares”
entre dominadores e dominados, Homi Bhabha afirma que toda identidade cultural é
fundamentalmente híbrida. O “espaço liminar” seria a zona de conflito, interação e
assimilação recíproca que todo encontro entre culturas implica, e como estas se
constroem na interação com outras, a identidade cultural será sempre um conceito
múltiplo e provisório, um conglomerado de diferenças. É por esse viés que ele aborda a
questão do colonialismo inglês, recusando-se a aceitar o silêncio a que a tradição
colonialista relegara o Outro. As relações coloniais não envolvem apenas a imposição
de uma cultura sobre outras, mas antes a luta num espaço mutante que dá margem a
todo tipo de dominação, e ao mesmo tempo gera a possibilidade de deslocamentos e
subversões. São esses elementos de ruptura que Homi Bhabha focaliza principalmente
em seus textos, construindo um projeto intelectual que traz à tona o papel dos
desprivilegiados não só no sistema de poder dicotômico anterior, mas também na
ordem globalizada do presente, marcada por novos processos de marginalização.

Essa reflexão sobre questões como cultura, identidade e subalternidade por uma
perspectiva inovadora, que põe em xeque a lógica binária legitimadora da empresa
colonializadora, teve especial repercussão nos contextos que passaram ou ainda
passam por processos violentos de dominação, como é o caso da Índia, terra natal do
escritor, e dos países americanos e africanos, bem como dos chamados grupos
étnicos minoritários e das minorias de gênero. Na América Latina, onde já havia toda
uma tradição ensaística voltada para a busca das diferenças locais em oposição ao
universalismo proposto pelo discurso colonizador, e onde conceitos como o de
“hibridismo cultural” já faziam parte da reflexão sobre o continente – observe-se, por
exemplo, o seu parentesco com noções como a de “transculturação”, de
“heterogeneidade cultural”, de “antropofagia”, ou ainda de “culturas híbridas” –, o



pensamento de Homi Bhabha encontrou fértil terreno, disseminando-se amplamente por
todo o meio acadêmico.

Os sete ensaios que integram este volume fornecem um retrato bastante
representativo da obra de Homi Bhabha pela diversidade de assuntos abordados, pelo
seu cunho interdisciplinar, que o leva a transitar da obra de escritores como Toni
Morrison, E. M. Forster, Sylvia Plath, W. H. Auden, Adrienne Rich, A. K. Ramanujan, à
pintura de Brueghel, Hieronymus Bosch, Dürer, Leonardo da Vinci, David Hockney,
Peter Blake, Courbet e Munch, pela densidade da reflexão teórico-crítica e pela
naturalidade com que o autor circula de uma questão para outra, dialogando com
figuras como Frantz Fanon, Hannah Arendt, Susan Sontag, T. S. Eliot, Charles Taylor,
Mikhail Bakhtin, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Walter
Benjamin, Charles Jencks, Fredric Jameson, Hal Foster, Gloria Anzaldúa, Howard
Rheingold, Anthony Appiah, Richard Sennet, Vandana Shiva, Anthony Giddens, Étienne
Balibar, Richard Rorty, Clifford Geertz e Levinas, entre outros.

Os dois primeiros textos, voltados para questões bastante diversas, abordam, o
primeiro, a relação identidade/linguagem, com todas as suas implicações num universo
diaspórico, e o segundo, a discussão sobre arte e valores, sem incidir, contudo, no
tradicional binarismo político que sempre sustentou esse tipo de argumentação – a
célebre polaridade entre o estético e o político. O terceiro texto, “O entrelugar das
culturas”, volta-se para uma discussão sobre o lugar da diferença cultural, e é aí que
Bhabha desenvolve a noção da natureza parcial e desenraizada da cultura que traduz,
como afirma Rita Schmidt na introdução ao volume, “a estratificação social, os trânsitos
migratórios e os desenvolvimentos desiguais em tensões e negociações fronteiriças da
diferença cultural”, e o quarto ensaio, que traz significativamente em seu título as
palavras “aura” e “ágora”, trata, basicamente, da tensão entre esses dois elementos no
plano da arte: a “aura”, associada ao sublime, e a “ágora”, lugar de inscrição temporal
dos sujeitos no mundo prosaico do cotidiano. O quinto e o sexto ensaios voltam-se, o
primeiro, para a relação problemática entre pós-modernismo e pós-colonialismo,
focalizando em especial questões relativas ao estatuto do sujeito, à representação, à
história e à arte, e o segundo, a partir das imagens de um bazar oriental e de um clube
privado de cavalheiros ingleses, para questões como a da globalização e da noção de
comunidade e da cultura e suas temporalidades. O último, finalmente, busca equacionar
duas questões centrais em sua obra, política cultural e política social, mostrando que a
teoria não pode estar dissociada da experiência cotidiana de cada indivíduo.

O ensaio que dá título ao presente volume, “O bazar global e o clube dos cavalheiros
ingleses”, foi apresentado por Homi Bhabha como conferência de abertura do V
Congresso da Associação Brasileira de Literatura Comparada (ABRALIC), coordenado



por mim, na ocasião Presidente da Associação, na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), de 31 de julho a 2 de agosto de 1996, e foi publicado em inglês nos
anais do evento, intitulados Cânones e contextos (Rio de Janeiro: ABRALIC, 1997). Os
demais textos foram selecionados pelo próprio Homi Bhabha e enviados para esta
publicação, tendo o último deles, escrito como prefácio para a edição de O local da
cultura, da editora Routledge Classics, intitulado “Olhando para trás, indo para a frente:
observações sobre o cosmopolitismo vernacular” (2004), sido incluído recentemente
por sugestão do próprio autor. Os textos foram todos traduzidos por Teresa Dias
Carneiro. Ao volume foi acrescentado o ensaio introdutório de Rita Terezinha Schmidt,
professora titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), convidada
especial para escrevê-lo em função das pesquisas e publicações que vem realizando na
área dos estudos pós-coloniais.

EDUARDO F. COUTINHO
UNIVERSIDADE FEDERAL

DO RIO DE JANEIRO
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O pensamento-compromisso de Homi Bhabha:
notas para uma introdução

busca por sínteses culturais que pautou a modernidade, em termos da pretensão
racionalista de reescrever a diversidade das culturas humanas e as diferenças de

suas histórias numa grande e única narrativa constituída pelo viés de um aparato de
saber conjugado pela ótica da conquista, tem sofrido profundos abalos com a
emergência do pensamento teórico-crítico sobre a chamada “problemática colonial”. A
referida problemática, em seus vários ângulos de complexidade, tem como ponto de
partida a noção de que a narrativa da expansão e consolidação da história moderna,
com temas, valores e categorias que sustentaram a lógica civilizatória inscrita em seu
projeto de emancipação humana, foi forjada através de relações de dominação e
violência. Nesse sentido, grande parte da história moderna se constitui a partir das
histórias de submissão e resistência de territórios e povos conquistados às estruturas
políticas e sistemas de conhecimentos determinados pelas centralizações hegemônicas
e pragmáticas do privilégio e da autoridade do pensamento europeu. Essa questão de
fundo, ou seja, a empresa imperial/colonial da modernidade e as relações de poder
legitimadas pela operação da razão moderna a serviço do pensamento etnocêntrico,
coloca em relevo a dimensão do deslocamento do pensamento pós-colonial em relação
à hegemonia das continuidades modernas, com destaque à crítica ao paradigma linear
e historicista de progresso que abstrai o tempo histórico de suas determinações e
localizações para produzir uma imagem homogênea da realidade objetiva. O efeito
dessa representação é projetar um espaço da desmemória, uma amnésia dos
processos históricos, propiciando, assim, o controle dos sujeitos e das identidades
sociais e culturais.

No cenário mundial, em que a força do capital corporativo multinacional e a
disseminação de uma cultura tecnológica de mercado fazem o mundo parecer uma
aldeia sem fronteiras, o caráter absolutista da ordem imperial se metamorfoseia em
formas nem sempre familiares de dominação estrutural que se disseminam nas esferas
política, econômica, militar, intelectual e cultural.1 Isso significa dizer que o globalismo
do capital em sua dimensão produtiva difusa, mas não menos violenta, opera um
processo intenso de neocolonização, o qual se articula nos mesmos moldes da
temporalidade imperial, isto é, um tempo vazio e linear, calcado na visão teleológica da
história – um movimento em direção à síntese sem fissuras ou contradições – como se
vivêssemos numa era de superação, tanto das condições materiais desiguais que
marcam o sistema global produtor de centro, semiperiferias e periferias, quanto do



pensamento binário que sustentou e ainda sustenta muitas formas de produção de
conhecimento sobre as culturas humanas e suas práticas sociais e simbólicas. Sob o
lustro de uma política econômica que acena com a falsa promessa de igualdade e de
acesso para todos, se revigoram as ideologias do universalismo, do sexismo e do
racismo no campo da cultura, tornando-a um campo minado e, não raro, refém da velha
lógica que sobrevive na reprodução de divisões, explorações e exclusões em espaços
intra e inter-nacionais. Nada mais conveniente para o exercício de novas formas de
colonialismo do que reduzir a voltagem diferencial das histórias heterogêneas e
discrepantes de segmentos sociais historicamente excluídos do reconhecimento e do
acesso à representação cultural para reinscrevê-las na retórica celebratória de um
pluralismo indiferenciado/indiferente que neutraliza e ignora os conflitos e tensões na
simulação de equivalências e inteligibilidade cultural. Tal estratégia não tem outro
objetivo senão o de conter a diferença das identidades culturais subalternas num
sistema fechado para, dessa forma, reafirmar hierarquias e valores com vistas ao
controle do campo social.

Portanto, no acercamento aos sentidos do contemporâneo, não se pode deixar de
observar que, sob a superfície aparentemente óbvia das racionalizações operadas pelo
pensamento liberal em torno do igualitarismo, da democracia e da liberdade, a
estrutura colonial ressurge em forma residual nas relações neocoloniais da “nova”
ordem mundial, desencadeando guerras culturais – a do cânone, a dos valores, a dos
direitos, a do acesso, entre tantas outras – que são travadas em múltiplos espaços, da
academia e da mídia aos movimentos sociais e políticas de estado, deixando abertas
as fraturas da nacionalidade, da raça, do gênero, da classe, da etnicidade e, por
conseguinte, deixando claro que as fronteiras se reconstituem e se renovam na geração
de margens, exclusões e fragmentação social. Por isso mesmo, a era das identidades
não é coisa do passado, mas se atualiza de forma urgente e imperativa face às
dificuldades para a reconstrução histórica do sujeito e da identidade não discriminatória
em contextos minados por um arsenal de autoridade, seja ela de caráter racial, sexual,
étnico ou geopolítico, no caso, as distinções entre Leste e Oeste, Norte e Sul. Diante
das injunções de um presente que parece consagrar o sucesso do processo da
globalização e, por extensão, da própria modernidade, o pensamento pós-colonial se
quer como interrupção teórico-crítica na narrativa da genealogia moderna, recolocando,
na história e na geografia, as questões que a fundamentam para reconstruir as
condições nas quais a verdade de sua necessidade e de sua inevitabilidade possa ser
desestabilizada. Nesse contexto, o pensamento analítico se lança na aventura da
responsabilidade, a de reconstituir a imbricação dos campos da teoria e do político
para projetar o acontecimento, aquele discurso que inaugura o reconhecimento
intersubjetivo a partir do qual, para usarmos as palavras de Homi Bhabha, “uma ética



de resistência” e “uma estética de sobrevivência” se tornam possíveis.
Falar de Homi Bhabha é falar de uma figura de destaque no cenário teórico-crítico

contemporâneo, uma referência obrigatória no campo dos estudos pós-coloniais, de
maneira geral, e na área da teoria literária pós-colonial, em particular, em razão de um
projeto intelectual instigante, ambicioso do ponto de vista teórico e marcadamente
político em termos de seu posicionamento com relação às condições materiais,
institucionais e práticas, do colonialismo e do neocolonialismo. Para Bhabha, a pós-
colonialidade é tanto a posição a partir da qual é possível desconstruir as estratégias
legitimadoras do colonialismo quanto o local dos discursos cosmopolitas globalizados
do tempo presente. Suas considerações inovadoras sobre as modalidades do
colonialismo no pensamento ocidental e suas hierarquias, reproduzidas e mantidas pela
ética liberal do multiculturalismo, ganham densidade à luz de seu trânsito por histórias e
textos de diferentes povos, raças e nações, com as quais mostra o quanto a dimensão
transnacional de transformações culturais resultantes de migrações, diásporas e
deslocamentos, faz da cultura um processo complexo de significação. Muito embora
mantenha estreitas afiliações com a teoria crítica francesa, particularmente com a
desconstrução derridariana, seu projeto deixa à mostra a interlocução com os debates
anticolonialistas levados a efeito no contexto da discussão teórica de base materialista
que ganhou projeção na academia britânica nos anos 1970 e 1980 e cujos
desdobramentos agregaram elementos que levaram à configuração de um corpo de
produção conceitual e analítico identificado pelo termo guarda-chuva “pós-colonial”.2 Tal
termo, em que pese o risco de essencialismo subjacente ao uso da denominação
genérica, se refere a um espaço teórico amplo, com especificidades de foco e de
agenda, o que se evidencia na diversidade de práticas de seus expoentes, tais como
Edward Said, Stuart Hall, Gayatri Spivak e do próprio Homi Bhabha, todos com sólida
formação na área de ciências humanas e com uma história comum de
deslocamento/expatriamento de seus países de origem, de forte oposição à ocupação
colonial. Em que pesem as dificuldades para delimitar com clareza as fronteiras da
reflexão pós-colonial, cabe lembrar que o campo forjou certa identidade epistemológica
sob o influxo dos discursos associados aos movimentos históricos de independência de
várias regiões do planeta do jugo colonial europeu nas décadas de 1950 e 1960. Foi
esse o período em que o trabalho de pensadores como Aimé Césaire, Franz Fanon e
George Lamming,3 com foco nas relações entre colonização, poder e cultura na
produção das genealogias coloniais presentes no devir de histórias nacionais, bem
como na reflexão sobre os condicionantes psíquico, político e social da conformação da
identidade colonial, começou a circular na academia inglesa e norte-americana. No
período formativo da delimitação da área de estudos nos anos 1970, cumpre destacar
a obra clássica de Edward Said, Orientalismo (1978), um livro sobre cultura, ideias,



história e poder, e que constitui um marco na teorização pós-colonial. Com sua
investigação sobre autores europeus dos séculos XVIII e XIX e sobre os discursos de
especialistas franceses e britânicos sobre o Oriente – a instituição do orientalismo –
Said evidenciou o quanto o Oriente foi uma invenção europeia pautada numa distinção
ontológica e epistemológica que geriu as representações do Ocidente e Oriente como
entidades histórico-geográficas e culturais antagônicas, o que constituiu um instrumento
de controle e de autoridade sobre o outro não europeu num contexto visivelmente
comprometido com projetos de dominação colonial. Se hoje a crítica pós-colonial ocupa
um lugar de destaque no quadro dos saberes contemporâneos, sinalizando um
importante deslocamento crítico e epistemológico com relação à episteme europeia,
mais especificamente aos paradigmas estéticos e culturais da modernidade ocidental,
tal projeção deve-se ao trabalho consistente e contínuo de figuras pioneiras nas últimas
três décadas.

O reconhecimento das contribuições de Bhabha para os avanços da crítica pós-
colonial se estende para muito além das fronteiras da área, visto o extraordinário grau
de apropriações de seus textos por intelectuais e pesquisadores que atuam em áreas
cognatas, tais como nos espaços teóricos do feminismo, do pós-moderno e do
marxismo, em campos da antropologia, da teoria da literatura e da crítica cultural, e
mesmo em vertentes da linguística e da psicanálise. O fato é que o trabalho desse
ativista do pensamento, natural de Mumbai (antiga Bombaim, Índia) e ora radicado nos
Estados Unidos, circula no mundo intelectual pela inovação e vitalidade de sua agenda
teórica, caracterizada pela transversalidade de saberes e, sobretudo, pela expressão
de uma inquietação constante sobre a responsabilidade do intelectual diante do cenário
do conhecimento e da experiência no contexto de uma ordem política, econômica e
social mundial em que recrudescem novas formas de marginalizações, com impacto
profundo nas condições materiais dos sujeitos em sua relação com a cultura e suas
textualidades. Na ótica de Bhabha, o campo das humanas é um lugar onde hoje se
trava uma batalha sobre significação e valor, onde ideias cristalizadas sobre o estético,
a cultura e a identidade se rearticulam sob a pressão de uma conjuntura histórica
complexa em cujo horizonte emergem velhas e novas questões, tão candentes quanto
cruciais, tais como as margens metropolitanas, os movimentos migratórios, o poder das
redes de informação e de mercado, as guerras culturais, o papel da mídia e os rumos
do pensamento liberal em versões que não deixam dúvidas quanto ao quadro de uma
reestruturação capitalista do mundo globalizado, com suas malhas de poder sem
fronteiras. Isso quer dizer que o colonialismo não acabou com o fim da ocupação
colonial, uma posição que Bhabha compartilha com outros teóricos da atualidade. Para
o crítico Arif Dirlik,4 por exemplo, a globalização do capital efetua uma inserção



desigual de histórias discrepantes e heterogêneas assim como formações econômicas
diferenciais em um sistema mundial. Essa integração espacial não esconde, todavia, a
posição estrutural do segmento do Terceiro Mundo como um setor subdesenvolvido,
com consequências dramáticas para as condições de vida social e cultural,
particularmente para a grande massa da população. Nessa linha, se justifica a clássica
definição do presente como sendo o de um mundo colonial neocolonizado, formulada
por Gayatri Spivak.5

Ao lado de críticos já mencionados como Said, Hall e Spivak, aos quais reconhece
seu débito intelectual, Bhabha faz parte de uma geração de pensadores da cultura
oriundos de países periféricos ao chamado Primeiro Mundo,6 que se integrou a centros
acadêmicos metropolitanos e ganhou proeminência com uma atuação no campo da
teoria a partir de um princípio de considerável pertinência e amplitude que é a
descontinuidade da alteridade periférica como condição sine qua non para se examinar
os efeitos deformadores do etnocentrismo europeu e sua pretensão universalista,
presente nas reivindicações de conhecimento sobre culturas, identidades e diferenças.
Tal princípio nasce de uma reflexão profunda sobre a disseminação do poder
colonizador no enquadramento do outro não europeu e de suas culturas segundo
pressupostos apriorísticos sobre sua natureza e seu valor, ratificados pelas tecnologias
de produção do conhecimento europeu. A consciência da estreita relação entre
conhecimento e poder que emerge tanto da pesquisa histórica quanto das
considerações teóricas formuladas a partir do trabalho de Michel Foucault informa
questões axiomáticas presentes na pauta de base das teorias pós-coloniais. A primeira
sustenta que os paradigmas da tradição europeia, exportados para as terras
conquistadas e, muitas vezes, impostos de forma arbitrária, constituíram um dentre os
muitos aspectos associados à violência da colonização, uma vez que operaram a
serviço de uma lógica binária – centro/margem, colonizador/colonizado – que promoveu
a universalização espúria da identidade europeia e seus valores culturais hegemônicos,
submetendo as produções culturais e estéticas locais a hierarquias de valor, com a
consequente subtração de sua diferença e de sua significação nas genealogias das
histórias e das produções locais, via de regra classificadas como bárbaras ou
primitivas, exóticas e deficitárias em relação aos padrões definidos como ocidentais.
Em termos de práticas coloniais, tais classificações forneceram a justificativa
necessária para a promoção de processos de homogeneização cuja função precípua
foi a redução do outro ao lugar de ausência, marginalidade e invisibilidade. A segunda
questão postula a emergência do sujeito da teorização pós-colonial, um sujeito
cognoscitivo que se propõe também como objeto do conhecimento, uma condição que
lhe assegura um protagonismo teórico e político, com força de intervenção no campo
geral da produção de conhecimento, visto esse ter sido dominado historicamente pelo



sujeito europeu, o qual tomou a si a prerrogativa de se constituir como o sujeito
universal do conhecimento, declinado pela hegemonia da razão moderna. Intervenção
significa, portanto, interrupção no paradigma coercitivo e genocida que sustenta a
própria invenção da modernidade, o que abre a possibilidade para a reconstrução de
outros sujeitos, outras formas de racionalidade ou outras formas de pensamento.

As teorizações sobre a chamada “problemática colonial” são marcadas, de forma
muito distinta, por um lugar de enunciação fora do centro, identificado com
pertencimentos a espaços geopolíticos situados às margens da modernidade europeia.
Mas a complexa construção desse lócus enunciativo vai além da simples afirmação de
pertencimento. Do ponto de vista de seu protocolo teórico, a enunciação assume uma
prioridade ética e política em relação ao enunciado, o que configura, efetivamente, um
processo de descentramento do privilégio dado à representação, conceito muito caro à
episteme moderna, em favor da epistemologia. Esse descentramento expõe a falácia
do paradigma realista pautado na concepção da natureza mimética da linguagem e da
existência de correspondência entre conceitos e o mundo. O discurso de Bhabha, por
meio da presença cumulativa de estratégias retóricas e efeitos tropológicos, chama
atenção para a disjunção entre significado e significante com o fim de demarcar o ato
enunciativo como lugar da produção de sentidos. Cumpre salientar que, pelo viés da
epistemologia, saber é representar a realidade que está por trás da representação, de
modo que o objeto do saber não é da ordem do empírico, mas um constructo,
resultado de uma reflexão e de seu enquadramento numa argumentação sustentada
por procedimentos específicos que lhe conferem validação, o que significa dizer que a
epistemologia também pressupõe, num certo grau, a vinculação entre conhecimento e
discurso. Para Bhabha, que pensa a cultura, o epistemológico ainda está preso ao
pressuposto do círculo hermenêutico cuja tendência é de considerar a descrição da
cultura em termos de uma totalidade, autônoma e autossuficiente. Essa é a razão pela
qual o epistemológico precisa se transformar em prática enunciativa, uma atividade de
articulação humana que, por ser dialógica, tem condições de mapear os processos de
desarticulações e realinhamentos que ocorrem no campo cultural. Por isso, ao
conceber a cultura como lugar limiar de produção sempre desigual e parcial de
sentidos, porque efeito dos múltiplos trânsitos interculturais e transnacionais que define
a fronteira daquela como móvel e instável, Bhabha enfatiza a importância da estrutura
enunciativa. Segundo ele, o enunciativo reinscreve a reivindicação política de prioridade
e hierarquias culturais (alto/baixo, nós/eles, centro/margem, fora/dentro) como
processo de significação através do qual se desvelam os lugares heterogêneos de
identificações e de negociação cultural precisamente porque desarticula o fechamento
arbitrário das identidades na hierarquia opositiva instituída pelos discursos da
autoridade cultural. Negociação é um termo-chave no pensamento de Bhabha porque



sinaliza tanto o modo singular de sua teorização sobre o colonialismo quanto sua
ruptura com as pedagogias nacionalistas calcadas no lugar-comum ideológico do
antagonismo político entre Primeiro Mundo/Terceiro Mundo segundo uma moldura
estrutural que, inevitavelmente, engessa as margens na concepção metafísica da
identidade como presença e na diferença como falta em relação à origem, o que acaba
dando sustentação à interpretação da dependência, do atraso e da subordinação. Em
sua crítica à forma tradicional de pensar os nacionalismos, Bhabha ressignifica o
colonialismo, tanto passado quanto presente, concebendo-o como transacional e
agonístico, no sentido de seus discursos de autoridade serem atravessados pela
contínua emergência dos rastros do “outro” por meio de imagens e representações que
resistem a totalizações e que desestabilizam a coerência discursiva instalando, em seu
interior, processos de ambivalência e negociação em torno dos sentidos da diferença e
os valores em questão. O que Bhabha entende por fronteira movediça da construção
da identidade e da alteridade colonial é, portanto, esse espaço duplo em que se
imbricam o psíquico e o político nas operações de reconhecimento e de recusa de
imagens por meio das quais se processam as (des)identificações e as estratégias de
subjetivação individual e coletiva.

Reconhecer o hibridismo como forma de significação que desarticula a lógica dos
binarismos e seus efeitos homogeneizadores presentes em qualquer reivindicação
essencialista de limites ou de pureza de identidades culturais não quer dizer encontrar
um objeto que já está lá aguardando ser identificado, mas sim produzir uma forma de
conhecimento e compreensão sobre os trânsitos ambíguos que informam as práticas
discursivas e políticas nos lugares da cultura, que são também lugares de
transformação social. Diferentemente da prática de antropólogos que efetuam a leitura
dos sistemas simbólicos das diferentes culturas, colocando em foco as variáveis com
vistas à descrição da funcionalidade e do sentido de códigos como se esses fossem
acessíveis pela representação, Bhabha postula a enunciação de significados culturais
como um ato constituído por e na différance da escrita (LC, 65),7 princípio norteador
de sua proposta de interpretação da cultura. De imediato, identifica-se aqui a
apropriação de noções derridarianas, a de escrita como uma nova forma de pensar a
natureza da significação e da diferença como movimento da estrutura no ato de
simbolização da linguagem. Na perspectiva do signo em movimento, a produção de
sentidos se dá como efeito de um jogo de significantes em que a significação não está
imediatamente presente no signo e, portanto, não pode mais ser pensada em termos
de sua identidade segundo o sistema de traços diferenciais calcados na oposição
presença/ausência, a clássica definição saussuriana da condição do signo linguístico.
Segundo o argumento de Derrida, qualquer rede discursiva se constitui como um jogo



de diferenças em que o jogo é também um ato de diferenciação, pois compreende
diferenças e espaçamentos necessários ao relacionamento dos signos entre si e sem
os quais os significantes não podem significar. Como toda significação é gerada como
efeito da relação ativa e passiva entre presença e ausência, os sentidos produzidos
são sempre marcados por certo grau de indeterminação ou indecidibilidade
significatória.8 No projeto teórico de Bhabha, a diferença derridariana é dramatizada, de
modo especial, na teoria da enunciação e colocada a serviço de sua proposta
interpretativa do local da cultura. Por exemplo, ao retomar a cisão entre o lugar do
sujeito de uma proposição – o eu pronominal do enunciado – e o sujeito da enunciação,
lugar de uma posicionalidade não representada no enunciado mas nele incrustada
cultural e temporalmente, Bhabha reivindica a interpretação da cultura como sendo uma
estratégia de mobilização dos sentidos desses dois lugares em um Terceiro Espaço,
que seria um novo lugar de enunciação cultural, indeterminado e ambivalente por
natureza, uma vez que nele incidem e confluem as condições da linguagem como
estrutura de significação, as posições de sujeito e as implicações inerentes ao
enunciado, a referência.

Nesse contexto, entende-se o que Bhabha quer dizer quando afirma que a
enunciação da cultura feita a partir desse Terceiro Espaço não assegura nenhum
sentido mimético e transparente de significados culturais, pelo contrário, abre brechas
na temporalidade homogênea da identidade histórica de uma tradição gerada sob a
força unificadora e autoritária dos significados fixos e normativos. Pelo viés do Terceiro
Espaço, a enunciação da cultura torna visíveis os outros “tempos” de significação
cultural e os outros espaços narrativos que reescrevem o imaginário social, tanto da
metrópole quanto da modernidade, constituindo-se numa “estratégia discursiva
liberatória” que abre caminhos para que “outros objetificados possam ser
transformados em sujeitos de sua história e de sua experiência” (LC, 248). Tal
posicionamento não se confunde com um relativismo ético e nem poderia ser reduzido
ao neoformalismo decorrente de um nominalismo linguístico, muito embora Bhabha faça
a leitura de processos sociais a partir de pressupostos pós-estruturalistas sobre as
condições da escritura ou textualidade, uma prática que se poderia definir como sendo
uma semiótica de esquerda e que está em sintonia com sua atuação de professor de
literatura e crítico literário interessado em questões de estética, linguagem e
interpretação.

A consciência histórica da emancipação como o bem maior o qual os seres humanos
aspiram alcançar, particularmente os pertencentes àquelas comunidades ou segmentos
sociais historicamente despossuídos e privados de seu reconhecimento como sujeitos
sociais de pleno direito, impõe o reconhecimento do papel do intelectual interpelado
pelo seu tempo e que se recusa a conceber o conhecimento como diletantismo ou a



fazer dele um exercício de proselitismo. Essa é a razão pela qual Bhabha não se rende
ao ceticismo radical associado a algumas posições teóricas do pós-modernismo e do
pós-estruturalismo declinadas pelo pressuposto da morte do sujeito, princípio
ético/estético que está no centro da oposição das referidas teorias ao humanismo da
episteme moderna. O que Bhabha faz ao absorver aspectos do pós-estruturalismo é
abrir fendas no relativismo radical de suas teses, sinalizando os limites de certos
enquadramentos e seus comprometimentos, mesmo que atenuados, com a identidade
da modernidade ocidental, como o faz com relação a certas posições de Foucault, a
partir da perspectiva sobre as forças desiguais e a resistência político-cultural dos
sujeitos historicamente situados às margens pelos processos da missão prometeica
civilizadora da modernidade. Em seu diálogo com o pensamento de intelectuais como
Mikhail Bakhtin, Frantz Fanon, Terry Eagleton, Jacques Lacan, Roland Barthes, Stuart
Hall, Michel Foucault, Louis Althusser, Fredric Jameson, Richard Rorty, Hannah Arendt
e Jacques Derrida, Bhabha não menospreza os processos materiais e seus custos,
muito menos subtrai a questão do sofrimento humano da teoria. Pelo contrário, afirma,
com humildade e sem recair em dogmatismos ou idealismos utópicos, o quanto teorias
contemporâneas sugerem que “é com aqueles que sofreram o sentenciamento da
história – subjugação, dominação, diáspora, deslocamento – que aprendemos as
nossas lições mais duradouras de vida e de pensamento” (LC, 240). Essa convicção
ratifica um compromisso político-afetivo com as possibilidades de insurgência das
subjetividades marginalizadas a partir do pressuposto de que a experiência da
subalternidade compreende a produção de conhecimento em formas culturais não
canônicas cujas estratégias representacionais constituem um complexo sistema retórico
de referência social diante do qual se impõe uma transformação de estratégias teórico-
críticas tradicionais.

A questão de fundamental importância que se coloca nesse momento, para o
entendimento do pensamento de Bhabha, é a concepção do político que alimenta o seu
projeto. Em oposição aos procedimentos de uma crítica dita engajada que se apropria
de uma causa, um referente externo, e em torno dela constitui um discurso que investe
na análise ideológica a partir de um idealismo de identidade política e em conformidade
com categorias analíticas de pretensão ontológica, tais como as de base marxista,
Bhabha desloca o político de sua vinculação tradicional com o espaço exterior à
representação para inscrevê-lo no espaço da textualidade, do discurso como prática de
significação. Dessa forma, o discurso crítico não incide sobre um objeto constituído
como simples reflexo de um princípio político ou compromisso teórico, uma vez que a
realidade já não é um pressuposto natural da relação do discurso com o político. Abre-
se, aqui, uma cisão entre o que é tomado como real, cujo conteúdo, segundo a
definição lacaniana, não é acessível à consciência, e o conceitual, um campo de



operações discursivas cuja produção de sentido está radicalmente distante, tanto do
pensamento ingênuo sobre o real quanto da premissa de que o social é fundado, no
sentido de algo já dado no real. Nesse contexto, compreende-se por que Bhabha
afirma ser a função da teoria a de nos tornar conscientes de que o povo, a
comunidade, a luta de classes, o antirracismo, a diferença de gênero, a afirmação anti-
imperialista, a perspectiva dos negros ou do Terceiro Mundo não se apresentam como
realidades constituídas sob uma forma primordial e originária e nem mesmo como mero
reflexo de um objeto político unitário ou homogêneo, mas fazem sentido tão somente
quando vêm a ser construídos no e pelo discurso (LC, 52).

Evidentemente, nesses termos, o acesso ao conhecimento está na dependência de
um tipo de argumentação que se vale de estratégias retóricas e de efeitos de sentido.
Se nesse universo conceitual não há mais fundamento, um significado originário, visto
ser o discurso a instância que constitui o social, tanto maior será a importância da
argumentação política já que é nela que a realidade social é construída. Sob essa
perspectiva, a teoria se coloca como um tipo de argumento narrativo, sem uma
teleologia e realidade externa que o discurso possa refletir, e cujas estratégias não
deixam de revelar a contingência radical de toda e qualquer categoria uma vez que
seus conteúdos são eles próprios vulneráveis e sujeitos à pluralidade de contextos
enunciativos que os redefinem de forma imprevisível. A verdade do objeto político, da
meta ou conhecimento a ser alcançado é o resultado de uma argumentação que se
impõe como construção social, e sua validação depende do reconhecimento dos
procedimentos utilizados para sustentar aquela verdade, portanto posições políticas
não podem ser simplesmente identificadas como progressistas ou reacionárias,
burguesas ou radicais, senão dentro dos termos e das condições de sua enunciação. É
necessário sublinhar que a pretensa subordinação do social ao textual não significa,
entretanto, o enfraquecimento da possibilidade política, mas implica uma necessária
modificação da forma de pensar e formular o político, visto que a atenção à retórica e à
escrita traz à tona as ambiguidades discursivas e posições de sujeito e que são esses
elementos que tornam o político possível. Nesse sentido, o discurso crítico de Bhabha
se situa na contramão da tradição dos discursos que pressupõe o conhecimento do
político a partir de um problema epistemológico calcado nas contradições entre
aparência e realidade, exterior e interior, teoria e prática, palavra e coisa.

De um lado, Bhabha não abdica de associar o saber teórico ao impulso
emancipatório que informa o enfoque dado às identidades subalternas e suas práticas
sociais/textuais de resistência à hierarquia, normalização e marginalização no contexto
histórico das relações de poder hegemônico, de outro, reivindica a centralidade da
prática crítico-discursiva em seu potencial de interpretação do discurso da identidade



histórica da cultura e da produção de espaços de significação subalterna. São
significativas suas palavras: “Não pretendo afirmar o óbvio: que não existe saber –
político ou outro – exterior à representação. Pretendo, isso sim, sugerir que a dinâmica
da escrita e da textualidade exige que repensemos a lógica da causalidade e da
determinação através das quais reconhecemos o ‘político’ como uma forma de cálculo
e ação estratégica dedicada à transformação social” (LC, 48). O que se poderia tomar
como um conflito ou impasse entre um saber voltado aos lugares do “outro” no contexto
das realidades materiais e opressivas da cultura e a adesão ao modelo linguístico que
dispensa a noção de antagonismo e que traduz a compreensão e a explicação daquele
contexto em termos de processos textuais, vistos como constitutivos das formas
sociais, é superado na formulação conceitual-epistemológica e discursivo-metodológica
da noção de diferença cultural. Bhabha postula a diferença cultural tanto como um
produto discursivo quanto como uma estratégia analítica e a define como “uma forma
de intervenção, [que] participa de uma lógica de subversão suplementar semelhante às
estratégias do discurso minoritário” (LC, 228). Como um macrovetor que atravessa os
vários níveis de reflexão que delineiam a dimensão genealógica9 de seu projeto, a
diferença cultural é uma ferramenta complexa e nela se entrelaçam questões centrais
na reorientação do conhecimento na perspectiva do “outro”, como a transformação da
enunciação em termos de lócus e relações de interpelação, a constituição dialógica do
sujeito do discurso da diferença e a ambivalência das estratégias de identificação, bem
como a questão da hibridez e do intraduzível nas transferências de conteúdo em
práticas e textos culturais de sistemas diferentes e diferenciais.10 A superação do que
se constituiria como um impasse teórico reside no fato de que o político se enraíza na
própria utilização da metáfora da linguagem como um ideologema da diferença que
sustenta a noção de diferença cultural, dando-lhe uma inscrição de contingência e
incomensurabilidade. Isso quer dizer que o conceito de diferença cultural não tem nada
a ver com diversidade cultural, uma noção atrelada, segundo Bhabha, à perspectiva
liberal relativista que não reconhece a moldura universalista e normativa a partir da qual
constrói seus julgamentos culturais e políticos.11 Também não tem a ver com uma
celebração nominal da diferença, que reduz a voltagem crítica do conceito a um jogo
indiferente de coexistência de antagonismos e consenso sobre diversidades culturais. A
propósito desse entendimento, é oportuno lembrar que a linhagem intelectual de
Bhabha remete ao complexo espaço teórico do pós-estruturalismo britânico, com suas
rearticulações do marxismo via os influxos teóricos de base francesa, particularmente
os deslocamentos materialistas althusserianos, as formulações lacanianas sobre a
alteridade e seus processos de identificação/subjetivação, e o impacto da
desconstrução na virada linguística da teoria contemporânea, particularmente no que
diz respeito à problemática da significação e do juízo.12



A interlocução intensa de Bhabha com o pensamento de Derrida significa, sem
dúvida, a absorção produtiva de aportes fundamentais nas estratégias consteladas na
sua prática teórica. Ao lado das noções de escrita e diferença, acrescenta-se a
centralidade do performativo, noção segundo a qual um ato de linguagem tem a
possibilidade de ressignificar enunciados já cristalizados pelo seu uso corrente num
determinado contexto na medida em que desloca sentidos daquele contexto para
repeti-los com diferença, sendo essa gerada pelas contingências de um novo contexto
de fala. A premissa sobre a iterabilidade, definida por Derrida como condição de
sentido – alguma coisa só faz sentido se enunciada dentro de determinadas condições
de repetição – é, de certa maneira, incorporada e modalizada na enunciação de
Bhabha. Isso explica por que, no seu discurso, ele cita, enxerta e reinscreve noções
elaboradas por inúmeros pensadores e críticos, do passado e do presente, e
provenientes de diferentes tendências teóricas, constituindo o seu discurso como um
ato que dá origem a algo novo em termos de um fazer teórico. Mas ainda há outro
aspecto a salientar que é constitutivo desse fazer. Por força da iteração utilizada de
maneira estratégica de parte da intenção significante da consciência de quem fala – o
sujeito situado em condições específicas e que se reconhece como tal –, o discursivo
desvela uma das importantes premissas do pensamento de Bhabha, a de que a
agência histórica e social do sujeito sempre se dá de forma performativa e é, portanto,
recuperável na estrutura do presente enunciativo, lugar de posicionalidade e de
referência a um tempo presente e a um espaço específico. Esse é um dos pontos
axiais de sua teoria e merece explicitação.

A proposição de valor teórico do enunciativo está vinculada a um conceito
fundamental no campo da teoria contemporânea denominado “agência”,13 o qual coloca
em pauta a relação entre identidade, posição de sujeito e mudança social. Dado que a
agência, a constituição do sujeito como ator social, consciente e responsável, é
encenada no nível da enunciação e é discernível, portanto, no momento indeterminado
da proposição enunciativa, o questionamento que as colocações de Bhabha suscitam
se apresenta nos seguintes termos: se o presente enunciativo do discurso é marcado
pela cisão e ambivalência, conforme exposto anteriormente, como pode o discurso se
constituir em espaço de resistência, de parte de grupos historicamente marginalizados?
Essa pergunta se insere no debate teórico da atualidade, permeado por controvérsias
e polarizações entre afirmações sobre o poder cerceador de determinantes ideológicos
– estruturas sociais/discursivas – nas possibilidades de ação autônoma dos sujeitos e
afirmações sobre a liberdade e intenção dos sujeitos na escolha consciente de ações
impulsionadas pelo desejo de transformação social. Muito embora não a formule de
maneira explícita, Bhabha responde a essa problemática, direcionando-a ao paradigma
da linguagem, num movimento descritivo que não deixa de inscrever uma de suas



aporias. Segundo ele, o foco teórico no presente enunciativo apresenta uma história
recente no âmbito dos estudos literários e culturais em que despontam nomes de
pensadores e críticos afro-americanos e de escritores negros ingleses como Hortense
Spiller, Paul Gilroy, Houston Baker Jr., Henry Louis Gates Jr, Cornell West e Stuart
Hall. Analisando suas descobertas, Bhabha observa que as possibilidades enunciativas
são exploradas como estratégia de empoderamento de sujeitos que se posicionam
criticamente no lugar fronteiriço da identidade e que, por isso mesmo, suas articulações
estão livres do binarismo invertido de que se valem as contrapolíticas de exclusão. Isso
quer dizer que, na prática, o enunciativo produz a identidade como efeito de um ato de
linguagem, o que exclui a afirmação da identidade como categoria fundacional e fixa.
Essa liberdade, como estratégia política, é possível por meio de um “fechamento
arbitrário”14 como o significante, noção que se refere à desnaturalização do signo por
uma articulação que o mantém entre aspas, como se sua unidade significante estivesse
em suspenso num espaço de indeterminação e ambivalência, à maneira de como
qualquer unidade de sentido é encenada na metáfora da linguagem. Por paradoxal que
possa parecer, é justamente essa ambivalência que possibilita produzir o objetivo do
desejo político, ou seja, ultrapassar a questão da identidade e da síntese cultural, e
abrir o espaço da enunciação para “novas formas de identificação que podem confundir
a continuidade das temporalidades históricas, perturbar a ordem dos símbolos
culturais, traumatizar a tradição” (LC, 250). Fazendo um paralelo entre a lógica da
produção de subjetividades e identidades culturais emergentes e a concepção do seu
fazer teórico, Bhabha argumenta que é o fechamento arbitrário do signo que permite
ultrapassar e ir além da teoria, de forma que ela se torna uma forma liminar de
significação, sem anterioridade em relação à contingência da experiência, sem uma
representação refém do empirismo e sem a exterioridade relativa à intenção originária
de um “autor”. Pontua-se aqui o diálogo com a semiótica, cuja contribuição seminal aos
estudos contemporâneos Bhabha reconhece ao evocar o pensamento crítico de Roland
Barthes e desdobrar uma analogia entre o sentido barthesiano do “exterior à frase”,
formulado em O prazer do texto e problematizado em vertentes do pós-estruturalismo,
e sua reflexão sobre a forma teórica pós-colonial. Na esteira de sua argumentação, o
exterior ou o ir além da teoria é o espaço da relação entre o indeterminado e o
contingente em que incide a questão da agência, o lócus de um sujeito do discurso que
desconstrói a oposição teoria/prática, sujeito/objeto, dentro/fora justamente em razão
de identificações simbólicas do domínio do intersubjetivo – o reconhecimento das
agências subalternas relacionadas à diferença cultural – que o constituem no social.
Essa operação teórico-discursiva ligada à noção de seuil – trânsito e ultrapassagem –
é uma dominante do discurso de Bhabha, podendo-se dizer que ela figura o movimento



de interpelação da subjetividade performativa que preside o seu fazer.
Apreender a prática téorica de Bhabha é, em resumo, confrontar os vários níveis de

dificuldades de seus textos, com destaque para as sofisticadas manobras críticas que
forjam conexões semânticas e relações inusitadas, as ultrapassagens conceituais
heterodoxas, as referências a inúmeros teóricos, bem como as citações de escritores e
textos literários, sem mencionar a recorrência de um espectro amplo de figuras-
conceitos tais como: fronteira, limite, marginal, liminaridade, intersticial, disjunção,
disseminação, descontinuidade, indeterminação, hibridismo, entrelugar, negociação,
transicional, translacional, transnacional. A repetição não só é um dos elementos que
garantem o performativo, como também estabelece um certo jogo do significante,
condição da linguagem que revela a indeterminação de sentidos textuais na rede de
significação que é o discurso e que expõe a precariedade de qualquer tentativa de
assegurar a precisão do sentido num sistema de comunicação. Evidentemente toda
significação é determinada pela intencionalidade estrutural que atravessa o seu
contexto discursivo, mas nenhum contexto pode asseverar o fechamento de suas
possibilidades de sentido, pois qualquer tentativa de codificá-lo e transplantá-lo para um
contexto outro de descrição e interpretação pode gerar um novo contexto que excede o
alcance do anterior.15 Ao trabalhar, no nível performativo, com a repetição e
recolocação semântica de certos tropos, produzindo aberturas e passagens de um
domínio de sua reflexão ou foco para outro, Bhabha se insere na linhagem de discursos
críticos contemporâneos modalizados pelo pós-estruturalismo. É como se o seu texto
encenasse a différance como forma de anular qualquer possibilidade de tirania
estrutural do sentido para operá-lo como um intervalo, um lugar de cisão com o
metafísico e, por isso mesmo, uma abertura a serviço de um pensamento-escritura não
dialético, sem contradição ou negação.16 Em outras palavras, Bhabha processa novas
significações ao enunciar da forma como o faz, de modo que a voltagem de seus textos
não pode ser apreendida numa leitura que os toma como se fossem um meio
transparente para veicular conteúdo sobre o que é enunciado ou para repetir
simplesmente algo já dito. É um discurso que opera sempre com um excedente em
relação à significação, uma ruptura com formas tradicionais de representar e significar,
o que constitui, sem dúvida, um desafio para leitores de qualquer latitude, pois
demanda um refinamento de habilidades cognitivas e uma substantiva bagagem teórica.
Pode-se afirmar que se trata de uma forma própria de pensar, de quem se movimenta
no entrecruzamento e para além de várias fronteiras – teórica e metodológica,
linguística e filosófica, literária e histórica, geográfica e cultural, crítica e política – para
fertilizar um território novo, com um projeto ambicioso e de longo alcance.

Nesse percurso introdutório, pontuei algumas questões de forma sucinta, utilizando os



recursos da repetição, citação, paráfrase, explicação e interpretação, sem a pretensão
de fazer uma exegese dos ensaios que compõem a obra The Location of Culture,
publicada em 1994. A tradução da referida obra para a língua portuguesa em edição de
199817 colaborou substantivamente na integração do pensamento de Bhabha ao circuito
acadêmico brasileiro, o que se comprova na recorrência de citações e referências
bibliográficas em artigos científicos, projetos de pesquisa, bem como em dissertações
e teses defendidas em programas de pós-graduação do país. Uma das explicações
para a grande ressonância de O local da cultura entre nós deve-se à inovação de suas
reflexões sobre as relações entre cultura, identidade e subalternidade do ponto de vista
das relações entre modernidade e estruturas institucionalizadas de poder em contextos
colonizados e neocoloniais em que discussões sobre identidades nacionais, sociais e
culturais têm sido atreladas, em maior ou menor grau, ao problema da dependência
cultural e à interpretação de defasagem entre a modernidade europeia e as condições
locais de produção, com impacto negativo na constituição do campo da cultura em
termos da manutenção de valores hegemônicos metropolitanos. É verdade que a noção
de hibridismo cultural não é de todo estranha ao contexto intelectual latino-americano e
caribenho, pois, na segunda metade do século XX, emergiu um pensamento diferencial
e consistente, voltado às questões da repercussão do colonialismo no estatuto da
cultura e da recuperação histórica dos acentos heterogêneos identificáveis na
constituição das tradições e histórias locais. A par das diferenças geográficas e
políticas de seus contextos enunciativos, conceitos tais como de “heterogeneidade
cultural”, de Cornejo Polar (Peru), “transculturação”, de Fernando Ortiz (Cuba),
“heterogeneidade cultural”, de Angel Rama (Paraguai), “hibridação cultural”, de Néstor
García Canclini (Argentina), ou de paradigmas como o “calibanesco” de Roberto
Fernández Retamar (Cuba) e o do “entrelugar” de Silviano Santiago (Brasil), constituem
uma resposta cultural ao privilégio dado ao conceito de origem, com uma inversão do
eixo causal de interpretação histórica e abertura de possibilidades para rearticular o
conceito de identidade cultural via um processo de descolonização do imaginário,
semente lançada no pensamento pioneiro de José Martí em seu Nuestra América, de
1891. Para Bhabha, a noção de hibridismo como analítica cultural toma corpo sob o
signo de novas fronteiras de reinvenção conceitual, metodológica e interpretativa que
atualizam e rearticulam velhas questões num cenário de mediações que não fazem
parte do continuum do passado, nem do presente. Sua concepção de hibridismo como
o terceiro espaço, lugar que possibilita novas posições e negociações de sentido e de
representação, pode ser comparada a sua definição do trabalho fronteiriço da cultura,
uma arte que “renova o passado, refigurando-o como um ‘entrelugar’ contingente, que
inova e interrompe a atuação do presente. O ‘passado-presente’ torna-se parte da
necessidade, e não da nostalgia, de viver” (LC, 27).



Os sete ensaios que compõem a presente coletânea apresentam tópicos variados,
desenvolvidos teórica e analiticamente, de forma a orquestrar os grandes núcleos em
torno dos quais gravita o pensamento de Bhabha, cuja preocupação é, notadamente,
retornar sempre à reflexão sobre as condições políticas do presente, dentro do espírito
da revisão, reconstrução e reinvenção. O objetivo de recortar e singularizar algumas
questões de cada texto é dar visibilidade à rede de relações de seu pensamento e
sinalizar a dimensão, na medida do possível, da problemática enfocada, a partir da
consciência da insuficiência da descrição e do comentário, que, em sua linearidade,
estão longe de fazer jus ao movimento, tom e estilo dos vários níveis de mediação e de
abstração que permeiam os textos.

O primeiro ensaio, “Ebonics: o inglês da rainha”, aborda os sentidos culturais
ambivalentes gerados no processo de afirmação da identidade de parte de minorias
diaspóricas. A aproximação entre duas histórias coloniais em geografias descontínuas,
uma que reinscreve a escravidão norte-americana e outra que emerge no rastro do
imperialismo britânico na Índia, é construída de maneira lúdica e espirituosa através do
elo social e simbólico entre dois personagens, Reesi, a bisneta de escravos que habita
a periferia de Nova York, e a figura da srta. Pushpa, migrante indiana de um poema de
Nissim Ezekiel. Bhabha examina a importância do vernáculo como instrumento de
produção de identificações e pertencimento da comunidade negra na periferia
metropolitana, mas também assinala o quanto a alternância entre o inglês padrão e o
chamado “inglês dos negros” entre os seus falantes é contraproducente e tem um custo
alto em termos sociais e culturais, pois a aceitação do vernáculo pela estrutura
ideológica da cultura dominante inibe a articulação da diferença cultural em seu
potencial de desestabilização do poder regulador hegemônico, o que mantém as
práticas significativas numa formação binária assimétrica, sem negociações e sem
espaço para a alteridade. Na comparação dessa experiência com a situação narrada
no poema, Bhabha desvela as ironias que rondam a cultura vernacular, concluindo que
sua ambivalência pública permite apropriações que funcionam tanto como estratégias
de inclusão quanto de exclusão. A interpretação das duas histórias, que,
paradigmaticamente, articulam a dimensão histórica e transnacional da experiência da
diáspora, deixa claro que as tecnologias assimilacionistas do sistema cultural e do
capital dominante, sob a regência do multiculturalismo liberal, coopta o que,
inicialmente, constitui uma estratégia de resistência de grupos minoritários, numa forma
contraditória de inclusão excludente.

A discussão sobre arte e valores no contexto do que hoje se entende por luta
ideológica no campo da cultura, travada nos espaços midiáticos e acadêmicos, constitui
o foco do texto intitulado “A arte da vítima: dance conforme este disco”. A abordagem
da questão se desdobra por meio da interlocução, pontual e contundente, com dois



apologistas do valor estético da arte “desinteressada”: um professor e diretor do
Departamento de Literatura da Universidade de Pataniganj (Índia) que retira o poema
“Lady Lazarus” de Sylvia Plath de seu programa de ensino por considerá-lo uma
violação da autonomia da arte segundo critérios estéticos, e um crítico de arte da
revista New Yorker cujo artigo constitui um libelo contra o espetáculo de dança de Bill
Jones Still/Here pelo uso em cena de bailarinos soropositivos, com base no mesmo
argumento sobre valor: para ambos, trata-se de arte da vítima, tributária da agenda
política dos anos 1960 que submete a arte a uma visão utilitarista, associada a
interesses tidos como incompatíveis com a forma transcendente da “verdadeira” arte.
Longe de cair no retrógrado binarismo político que frequentemente figura nas
discussões sobre a atribuição de valor, seja para defender a pureza do estético, seja
para impugnar o estético como inerentemente elitista, Bhabha interpela os argumentos
da ideologia da arte da vítima, pontuando suas fragilidades a partir de seu próprio
campo conceitual, com a retomada crítica do conceito de representação e de
interpretação. Sua leitura instigante do poema de Plath reverte o sentido atribuído à
arte da vítima ao mostrar que a experiência de sofrimento e opressão do indivíduo
sobrevivente não é mero exercício narcisista, mas constitui, efetivamente, uma figura de
sobrevivência coletiva ao se sustentar numa técnica e estilo que conjugam diferentes
temporalidades e respectivas inscrições sociais e psíquicas, fazendo com que o poema
encene o encontro do individual com a memória histórica de grupos subalternizados.18

Cumpre salientar o argumento em torno do resgate do estético em termos de efeitos
que estabelecem a relação comunal da arte, a elaboração do sentido de sobrevivência
como metáfora da coragem de viver, metáfora cindida na sua estrutura de continuidade
– o evento “antes” e “depois” – e a conclusão de que, se a identidade e a tradição
estão sujeitas à cisão, a noção de identidade coletiva ou grupal emerge como um lugar
importante para as práticas dialógicas da arte. Por fim, lembra que para os grupos
minoritários, da mesma forma que para aqueles que ousam reinventar a tradição, a
resposta receptiva de parte das comunidades imaginadas ou interpretativas, chamadas
de “grupos de interesse”, é uma necessidade histórica e psíquica. Nessa perspectiva,
seu texto se articula numa zona de liminaridade, ou melhor, um terceiro espaço, pois
não trata da pertinência ou não do estético na esteira dos debates sobre universalismo
e particularismo, frequentes na academia brasileira, e que acabam sempre em
posicionamentos defensáveis sobre definições de arte/não arte por meio dos quais
hegemonias ideológicas são ratificadas. Trata da necessidade de deslocar a
prevalência de determinados usos da categoria, no caso um uso pressuposto na
sacralização da arte como celebração da realização do espírito individual, objetivado no
universal a priori, postulado na estética kantiana, para reinscrever o estético em termos



da eficácia simbólica e social da forma artística enquanto interpelação de memórias
grupais, de forma a inserir no debate contemporâneo a relação, historicamente
alterada, entre o estético e o político.

As reflexões sobre a impossibilidade teórica de manter definições de cultura global e
de cultura local, dentro da lógica da totalidade e das partes frequentemente
empregadas nas discussões sobre o contexto da cultura do presente, com suas
guerras multiculturais e disputas em torno do cânone, estabelecem o ponto de partida
do ensaio “O entrelugar das culturas”. Com base no pensamento de T. S. Eliot e suas
observações sobre uma cultura semelhante e diversa que emerge sob o impacto das
imigrações dos tempos modernos, Bhabha desenvolve a noção da natureza parcial e
desenraizada da cultura, uma presença metonímica resultante da articulação
heterogênea de sua composição e que traduz a estratificação social, os trânsitos
migratórios e os desenvolvimentos desiguais em tensões e negociações fronteiriças da
diferença cultural, o que perturba toda e qualquer reivindicação de totalização ou
autossuficiência de determinada cultura nacional. Segundo o teórico, tais negociações
expõem os limites do discurso liberal e seu comprometimento com a diversidade, uma
vez que seu reconhecimento da cultura parcial das minorias, no campo das
identificações da comunidade de valor de uma sociedade democrática, está predicado
num conceito não diferencial de tempo cultural que não reconhece as genealogias
históricas desses segmentos, o que resulta no apagamento das temporalidades de um
presente disjuntivo e deslocado a partir das quais as minorias interrogam a suposta
horizontalidade homogênea daquela sociedade. Bhabha não esconde o fato de que a
concepção liberal do multiculturalismo reconhece a diferença e se alinha nas lutas
contra o racismo e o sexismo, mas faz uma crítica ao conceito de reconhecimento e à
intenção igualitária que o sustenta ao problematizar sua ancoragem num critério de
valor cultural que prioriza o espaço histórico das “sociedades inteiras”, definidas por
Charles Taylor como sendo aquelas cujas práticas culturais são significativas para
grandes contingentes humanos por um considerável período de tempo.19 Para Bhabha,
esse esquema axiológico hierarquiza a diferença entre sociedades inteiras e parciais
num binarismo que não autoriza a posição minoritária em dupla inscrição, como a parte
no todo, e nem reconhece o lugar ambivalente que essa posição ocupa no espaço de
uma cultura nacional. Em síntese, o caráter problemático da dialética liberal do
reconhecimento reside na total ausência da noção de que o reconhecimento da
diversidade de valores culturais pressupõe mudanças nas concepções da sociedade
inteira ou majoritária, o que não deixa de constituir um monologismo cultural, princípio
da negação do outro. Por esse viés, compreende-se a crítica procedente de Bhabha à
apropriação reducionista do conceito bakhtiniano de dialogismo, de parte de Taylor, e
sua defesa do potencial hibridizador uma vez que esse inviabiliza qualquer pleito de



totalização cultural. Nesse ponto do texto, Bhabha retoma o pensamento de Bakhtin,
explicitando a relação entre hibridismo, negociação e agência intersticial e sua
importância no cenário das narrativas de reconstrução histórica que reescrevem o
passado com diferença. Essa diferença constitui o que Bhabha define, em vários de
seus textos, como um ato de tradução cultural que transforma o valor da cultura como
signo, não para celebrar as continuidades de uma tradição passada, mas para articular
o espaço-entre, o momento em que a diferença da linguagem – o processo semiótico –
se transforma na luta pelo direito histórico e ético de significar.20 É precisamente a
partir da concepção de tradução cultural como momento em que o signo se rearticula
como efeito de estratégias de subjetivação e de revisão da temporalidade social para
produzir histórias emergentes, que Bhabha desenvolve sua análise interpretativa da
leitura do romance Beloved (1987), da escritora afro-americana Toni Morrison.

O título “Aura e ágora: sobre a negociação do gozo e o falar entre” anuncia o trânsito
– conexões, interconexões e mediações – na construção de uma tópica complexa com
foco em duas questões: primeiramente, o problema da interpelação da narrativa da
arte visto ser ela, segundo os postulados de Bhabha, um entrelugar mediatório que
articula a aura, associada ao sublime, e a ágora, lugar de inscrição temporal dos
sujeitos no mundo prosaico da cotidianidade. Na perspectiva desse lugar ambivalente
do dentro-fora, do ser e do significar, a arte produz a narrativa do autodesvelamento,
entendida como “a posição humana”, e que se refere tanto à produção de sujeitos
(artistas) quanto ao posicionamento dos destinatários da arte (leitores, espectadores
ou testemunhas); a segunda questão emerge como uma interface dialógica da primeira,
ou seja, a questão da interpretação enquanto arte da intermediação e da intervenção. A
interpretação é definida em termos de um processo disjuntivo pressuposto na
interposição da voz de um outro, um intermediário que intervém na estrutura significante
do trabalho artístico e agencia, pela linguagem, o acontecimento e a significação da
obra num movimento de dentro para fora. Essa é a metáfora espacial utilizada por
Bhabha para referir à relocalização do estado de “ser” da arte na relação intersubjetiva
ator/receptor, o que leva à sua reinscrição na rede comunicação/comunidade, em
outras palavras, na teia de relações humanas caracterizada pela ação e pela elocução,
noções referenciadas na posição de Hannah Arendt e subscritas por Bhabha. Qualquer
tentativa de sintetizar o conteúdo dos argumentos do texto em pauta, assim como nos
outros dessa coletânea, corre o risco de simplificação pela simples razão de que o
conteúdo é também a forma pela qual as questões são desdobradas, num movimento
discursivo e iterativo que vai tecendo um espaço catacrético, em que diversos conceitos
são deslocados de seus sentidos originários através de uma série de mediações ou
imitações criativas que os reinscrevem num novo contexto conceitual/interpretativo. É
sintomático que a negociação não se apresente somente como um dos conceitos-



chaves da proposta, mas também como uma figura recorrente e operativa na tessitura
das mediações e realinhamentos teóricos. À luz da definição de negociação como
“habilidade de articular diferenças no espaço e no tempo, de ligar palavras e imagens
em novas ordens simbólicas, de intervir na floresta de sinais e de mediar o que
parecem ser valores incomensuráveis ou realidades contraditórias”, pode-se dizer que
a negociação, também entendida por Bhabha como tradução, constitui um das
metáforas dominantes de seu discurso teórico que, como já referido em outro
momento, desfaz continuamente a oposição simplista entre sujeito e objeto na medida
em que postula o alinhamento histórico entre ambos. O ponto alto do ensaio é
precisamente a magnífica exegese do poema “Museé des Beaux Arts” de W. H. Auden,
no qual o poeta inglês dialoga com o quadro “Paisagem com a queda de Ícaro” (1558),
do pintor holandês Pieter Bruegel. Na análise da complexidade estética do poema, as
questões teóricas convergem, particularmente, para a questão da localização humana
da arte, identificada como “a posição humana” em Auden, e reelaborada como a
intermediação de um “falar entre”, lugar de agenciamento dos sujeitos na produção de
uma narrativa da sociedade humana. É nesse contexto que Bhabha faz questão de
esclarecer, ecoando a leitura do poema de Plath, em outro ensaio dessa coletânea,
que a posição humana, em se tratando de uma obra artística, não reside na esfera do
sofrimento, mas na esfera da significação artística do sofrimento. É por esse motivo
que, de acordo com o teórico, a grandeza da arte não é definida nem assegurada pela
ideia canônica de valor estético (posição análoga à de T. S. Eliot), mas sim pelo valor
transnacional e tradutório de sua narrativa, uma produção simbólica de identificações
psíquicas e sociais que constituem vetores de um ato de sobrevivência cultural. Esse
valor, entretanto, só é potencializado por meio de uma ética interpretativa e
intervencionista, capaz de abrir o espaço intersticial entre a aura e a ágora, espaço da
negociação entre o prazer e a significação, entre o individual e o coletivo.

O ensaio “Pós-modernismo/pós-colonialismo” levanta uma questão
teórica/epistemológica, objeto de debates e controvérsias em círculos intelectuais de
várias procedências,21 que é a interação problemática entre teorias pós-modernas e
pós-coloniais; seria o pós-colonial pós-moderno no sentido de que o recupera e dele se
apropria, guardadas as diferenças de agenda política ou seria sua negação? Se, por
um lado, não há definições claras o suficiente para tornar viável uma demarcação de
territórios, por outro é possível depreender que os vínculos são fortes, muito embora
existam diferenças significativas que os tornam distintos. Evidentemente que o
propósito do ensaio não é descrever ou endossar identidades teóricas, mas encaminhar
reflexões em torno de certas concepções do pós-moderno, particularmente relativas ao
estatuto do sujeito, à representação, à história e à arte, num contexto de mudanças de



valores na sensibilidade do presente. Os posicionamentos com relação ao pós-
moderno ganham legibilidade nas leituras interpretativas de alguns objetos culturais,
leituras essas que preparam o terreno para uma crítica à hegemonia cultural de uma
sociedade pluralista de consumo, ávida pelo “espetáculo global”, encenado em grandes
exposições concebidas por curadorias de renomados museus do Ocidente
metropolitano.

Para se compreender de que maneira Bhabha vai abrindo caminho teórico para situar
a arte na pós-modernidade, é imprescindível prestar atenção às três molduras
analíticas, pois é a partir delas que a definição clássica do pós-moderno, elaborada por
Lyotard, como a representação do “não apresentável no apresentável” é retomada e
reinscrita na perspectiva diferencial do pós-colonial. A primeira moldura corresponde à
leitura da capa do livro de Charles Jenks O que é pós-modernismo? (1986), que
reproduz um quadro do pintor contemporâneo David Hockney como um palimpsesto de
duas outras telas, uma de Peter Blake dos anos 1980, o qual transpõe para a cena
representada uma tela de Courbet de 1854. Para Bhabha, a tela codifica os
ingredientes que se convencionou associar ao pós-moderno – a cópia, a citação, o
simulacro – e se quer como um comentário irônico/icônico da cultura cosmopolita e sua
fusão de temporalidades diferenciais. A ironia, como sabemos, contém uma duplicidade
semântica e estrutural inerente, e constitui uma figura oportuna para expressar o
paradoxo do pós-moderno em termos da coexistência de crítica e cumplicidade com as
dominantes culturais do mundo capitalista globalizado. Bhabha define essa duplicidade
como uma “indeterminação temporal”, óbito da modernidade e certidão de nascimento
do presente, subjacente ao cerco do pós-moderno aos conceitos de significado e
história. A retomada da crítica de Fredric Jameson ao pós-modernismo e suas
limitações traz para o foco teórico a discussão sobre a morte do sujeito e o argumento,
defendido por Bhabha, de seu ressurgimento nas “novas e ignoradas subjetividades,
sexualidades e etnicidades”. É nessa perspectiva que a leitura do poema “Eastern
Wartime”, da poeta norte-americana Adrienne Rich, se apresenta como uma
transcodificação do pós-moderno, em termos da reapresentação do sujeito e da
ressignificação do tempo histórico. Em lugar de considerar o poema índice testemunhal
de uma humanidade comum, representativo do sujeito humano abalado por grandes
eventos de significação histórico-mundial – escravidão, guerra, holocausto, migração,
diáspora, rebeliões –, Bhabha aponta para o domínio de um discurso poético cuja
forma iterativa produz uma contiguidade performativa que resguarda a singularidade
dos acontecimentos e dos sujeitos, e reconstitui, na enunciação do signo histórico, as
desigualdades e violências diante das quais não pode haver igualitarismo. Dessa forma,
a poética da memória de Rich rearticula a estética e a ética na sobreposição da aura e
da ágora, por meio da qual um sentido de comunidade é gerado e o significado da arte



é reafirmado. Na análise do poema de Rich, Bhabha desloca o estético da
temporalidade transcendente e homogênea e o refunda no chão histórico do
reconhecimento, o que significa, sem dúvida, um movimento para muito além da morte
do sujeito. Na terceira moldura, a minuciosa e refinada análise da distribuição dos
objetos da primeira galeria da exposição “Circa 1492: arte na época da exploração”
(National Gallery, Washington, 1992) focaliza os efeitos das relações espaciais e
temporais que se estabelecem entre os objetos tais como as estruturas de sentido
geradas pelo sistema de referência e enquadramento e que levam à identificação do
que subjaz à concepção do design da exposição, ou seja, uma perspectiva que assume
uma equação de paralelismo entre os objetos, o que para o espectador, na visão de
Bhabha, é a confirmação do paradigma temporal de valor cultural da pós-modernidade.
A crítica maior à exposição, emblemática da arte-espetáculo da globalidade colonialista
pós-moderna, é dirigida à adoção de uma estética multicultural que apaga os locais da
diferença cultural, como se houvesse uma conjunção ecumênica entre objetos de arte
do passado que conheceram histórias de violência colonial, dominação e destruição e
objetos que circularam pelas altas elites de colecionadores, “das mansões para os
museus”. Para Bhabha, o novo internacionalismo da arte passa pela essencialização do
valor artístico, depurado de suas transformações na prática cultural, e pela paradoxal
uniformização do que é heterogêneo numa reinscrição do universalismo que acaba por
confirmar a centralidade do Ocidente justamente pela descaracterização da história da
cultura com seus passados distintos e contraditórios. Assim, ao interpelar a formulação
de Lyotard sobre o pós-moderno, Bhabha acrescenta que o que a arte pós-moderna
deixa fora da representação como irrepresentável, na criação de uma perspectiva
cultural global, é a violência, o trauma e a miséria. Mas essas experiências só podem
se tornar significativas se houver uma ultrapassagem de questões ontológicas e
epistemológicas para o problema ético. Dessa perspectiva, o ato de interpretação,
referido e comentado em ensaio anterior, é mais uma vez evocado como condição do
agenciamento pós-colonial na narrativa pós-moderna da história humana.

No ensaio “O bazar global e o clube dos cavalheiros ingleses”, os espaços-figura do
bazar e do clube inscrevem uma forma crítica e bem-humorada de articular uma rede
de relações que possibilita identificar, no internacionalismo do presente, as dimensões
problemáticas de sua genealogia. Entre elas, ganham destaque: a questão do aparato
tecno-tele-mediático e a desterritorialização dos processos simbólicos e formas de
sociabilidade em ontologias on-line; seus efeitos desestabilizadores na “ontopologia”
nacional e o drama do pertencimento (discurso do enraizamento e afeto do
deslocamento) de minorias “nacionais” deslocadas, nas negociações de diferença
cultural e étnica da “comunidade imaginada” da nacionalidade; a questão da localidade
discursiva dessas minorias – ambivalência e aporia – no processo de globalização,



considerando a dupla inscrição de tempos colonial e metropolitano no espaço nacional
que é também atravessado por movimentos transversais e transnacionais; e os
entrelaçamentos “local/global” em seus efeitos integradores e dissolventes da memória
histórica. No desdobramento dessa tópica complexa, Bhabha tece uma sinergia
conceitual na qual comparecem pensadores como Richard Sennett, Anthony Appiah,
Anthony Giddens, Clifford Geertz, Richard Rorty, Frantz Fanon, Étienne Balibar, Stuart
Hall, Lacan, Derrida e Levinas. Se, por um lado, a proliferação de apropriações e seus
enquadramentos na constituição da cadeia de entrelugares de que é feito o texto pode
ser vista como um obstáculo à apreensão efetiva dos argumentos, por outro lado
evidencia convergências e divergências em torno de dois grandes eixos de discussão
da atualidade que se complementam e que colocam em jogo a questão da diferença
sob o pressuposto de uma disjunção radical da ontologia de pertencimento nacional
para se pensar a identidade cultural: a globalização e a noção de comunidade, e a
cultura e suas temporalidades. Em ambos os casos, como se lê nas análises do poema
de Adrienne Rich e do excerto do romance de E. M. Forster Uma passagem para a
Índia, a questão da diferença cultural é problematizada na forma representacional da
emergência histórica das minorias com suas temporalidades contingentes e incompletas
de enunciação e que produzem o que Bhabha define como um discurso comunitário
indeterminado, situado na fronteira social, isto é, num espaço limiar que não se
confunde com o universal humano transcendente. Esse é o espaço intersticial entre o
bazar oriental e o clube privé dos cavalheiros ingleses. É de grande importância notar
que o teórico propõe a noção de comunidades de vivência e discurso, originários de um
sentido de sobrevivência e cuja memória resiste à amnésia histórica promovida pela
globalização, como possibilidade de pontos de identificação e de reconhecimento22 num
horizonte de comprometimento moral e ético, a partir do qual poder-se-ia reexaminar a
questão do pertencimento local como prática de negociação social e discursiva – uma
contiguidade contingente – num mundo transnacional. Para Bhabha, a estranheza dessa
diferença fluida processada por diferentes temporalidades em espaços disjuntivos e
que se descola de qualquer fronteira delimitada de pertencimento não pode ser
simplesmente considerada como uma questão da diversidade, “uma colagem de
diferenças justapostas” que definiria o cotidiano na nova ordem mundial, tal como
sugere Richard Rorty, referido no texto. Para Bhabha, tanto as visões de Clifford
Geertz quanto as de Rorty são reveladoras dos limites de uma visão pós-moderna e de
seu relativismo liberal, exposto na ótica da tolerância como condição de coexistência
sem que essa implique qualquer (re)conhecimento da diferença. Portanto, a noção de
diversidade está comprometida, em seu fundamento epistemológico, com processos de
unificação e atomização associados a uma lógica de alinhamento de identidades



essencializadas. Nesse contexto, Bhabha postula a insurgência do projeto pós-colonial,
invocando as ideias de Fanon para responder ao impasse da diferença no drama
psíquico da proximidade e da violência que caracteriza a dialética do cotidiano. Sua
reflexão final sobre a descolonização sob o signo da ética da responsabilidade pelo
“outro” como caminho para uma consciência material e histórica de “liberdade” o
encaminha ao pensamento de Emmanuel Levinas e suas formulações contundentes
sobre a modernidade, a alteridade e a compreensão/preocupação com o outro até o
sacrifício. Para Levinas, “é essa ruptura da indiferença – indiferença que pode ser
estatisticamente dominante – a possibilidade de um-para-o-outro, um para o outro, que
é o acontecimento ético”.23

O último ensaio desta coletânea, intitulado “Olhando para trás, indo para a frente:
observações sobre o cosmopolitismo vernacular”, constitui o prefácio de O local da
cultura, reeditado em 2004, na série de clássicos da Editora Routledge, razão pela qual
o texto é escrito numa clave diferencial em relação aos que o precedem. Com a
vitalidade provocadora que lhe é peculiar, Bhabha se dirige aos seus leitores em tom
pessoal, quase confessional, para, inicialmente, relatar com sensibilidade e
espirituosidade o quanto certas experiências vividas em sua infância e juventude foram
determinantes na configuração de sua forma de pensar, principalmente por fazer aflorar
ao seu discernimento questões de teor político que marcaram os temas fundamentais
de sua trajetória. Nesse olhar retrospectivo, Bhabha afirma as convicções do intelectual
na maturidade, com plena consciência das motivações pessoais e dos imperativos
conceituais que o levaram a fazer certas escolhas com impacto decisivo no que ele
próprio chama de “a narrativa de minha vida e a característica definidora de meu
trabalho”.

Nesse novo Prefácio – que pode ser considerado uma reafirmação de
posicionamentos –, Bhabha faz um esforço para equacionar duas questões de fundo
que, em textos anteriores, parecem dissociadas ou mesmo difusas, ou seja, política
cultural e política social, particularmente no que diz respeito aos conceitos de
reconhecimento e redistribuição vinculados à política social, cujos aspectos
emancipatórios estão subjacentes a muitas das colocações sobre o eixo relacional
cultura-identidade-diferença-dominação. É, pois, um texto marcado pela urgência em
reiterar, de forma inconteste, a necessidade de pensar que a teoria não pode estar
desconectada das contingências de dor e sofrimento na vida das pessoas e que, por
sua vez, a política não está desconectada da teoria, mas intimamente imbricada na sua
articulação. Pleitear essa relação entre teoria e política vai de encontro à indiferença
social que permeia grande parte das posições do estruturalismo e do pós-
estruturalismo – particularmente deste último –, a chamada estetização da política. A
par da força do texto que traz à tona problemas candentes que não cessam de nos



afligir, como a exclusão, a privação, a humilhação e a exploração, há momentos
lacunares devido à ausência de explicitação dos conceitos de reconhecimento e
distribuição, bem como sobre o corrente embate filosófico em torno da pressuposta
incompatibilidade entre ambos.24 Essa ausência dificulta, para aqueles que
desconhecem o contexto dessa interlocução, estabelecer relações consistentes entre
alguns de seus argumentos, especificamente a relação não problematizada entre
redistribuição e ética.

Na parte evocativa do texto, Bhabha lembra sua infância em Bombaim, um centro
cosmopolita onde aprendeu suas primeiras lições sobre diversidade linguística e cultural
e tensões entre as esferas do local, do nacional e do internacional. Faz observações,
com fina ironia, sobre o preenchimento de expectativas familiares, condizentes com os
referenciais de uma classe privilegiada, ao mencionar seu deslocamento da terra natal
para o centro do império – a universidade de Oxford, na Inglaterra –, onde foi saciar o
fascínio intelectual por uma cultura literária vista como culminância de uma grande
tradição de refinamento do gosto. Sem condescendência, revela o paradoxo desse
encontro. Pois o que o encantou, efetivamente, foi tudo aquilo que a presença do centro
ocultou, ou seja, o que permanecera intocado nas suas margens: autores, textos,
temas e tópicos. Para Bhabha, o termo margem assume uma dimensão metafórica
precisamente porque seu fundamento se alimenta da experiência concreta do que
significa “sobreviver, criar e produzir dentro de um sistema mundial cujos principais
impulsos econômicos e investimentos culturais são dirigidos para longe de você, de seu
país ou de seu povo”.

O sentimento de pertencimento ressurge na busca por uma temática própria ao longo
dos anos de sua formação doutoral. Sem identificar-se com os autores ingleses ou
indianos, Bhabha encontrou no mundo indo-caribenho do controverso autor V. S.
Naipaul as questões que vieram a constituir o cerne de seu pensamento. Na
contracorrente da interpretação que considera a ficção do referido autor como
expressão de uma ideologia reacionária, resultado de uma mente colonizada e
aculturada, Bhabha reconhece a habilidade de Naipaul em conceber personagens que
não sucumbem ao desespero pura e simplesmente, mas se agarram a formas de vida
cuja singularidade, resultante do movimento de hibridização entre diferentes tradições
culturais e artísticas, os tornam signo de sobrevivência cultural ímpar no contexto de
uma única cultura ou língua. Assim, à luz do trabalho de poiesis, Bhabha conceitua o
que, segundo ele, Naipaul já intuíra: a força vital de um cosmopolitismo vernacular, uma
forma singular de identidade local atravessada por identificações que remetem à
condição de comunidades diaspóricas para além das fronteiras de uma identidade
nacional e cuja ética, oriunda de práticas comunais, expõe a discriminação e
intolerância do mundo cosmopolita e a farsa dos discursos de globalização.



As possibilidades teórico-analíticas do cosmopolitismo vernacular – noção que sugere
um modelo de interação social e forma de resistência e intervenção coerentes com os
pressupostos de Bhabha sobre diferença cultural – marcam a distinção e oposição ao
chamado cosmopolitismo global, cuja agenda de prosperidade, privilégio e progresso
está acumpliciada à ideologia neoliberal de governabilidade e à força de competição do
livre mercado. Em tom sarcástico, Bhabha refere-se às “comunidades imaginadas”
instaladas por complexos industriais e tecnológicos prontos a celebrar o advento de um
pluralismo cultural, desde que os segmentos da periferia signifiquem lucro para as
sociedades metropolitanas. A crítica é também dirigida aos estados que afirmam seu
comprometimento com a diversidade sob a condição de que sua demografia se
constitua de migrantes com educação suficiente para serem ativos economicamente, o
que, evidentemente, gera discriminação entre bons migrantes e migrantes indesejáveis.
Segundo o autor, o cosmopolitismo globalizado implícito em termos como “cultura
mundial” ou “mercado mundial” não deixa dúvidas quanto a sua forma predatória de
operar, uma vez que se desloca de uma ilha de prosperidade e rentabilidade para
outra, sem dar a mínima atenção para as desigualdades e miserabilidade geradas por
desenvolvimentos tão díspares. Nesse contexto, Bhabha faz colocações contundentes
sobre a des-ordem econômica provocada pela atuação de órgãos supranacionais como
o FMI e o Banco Mundial, argumentando que suas medidas produzem uma economia
dualista, com bolsões de riqueza e pobreza, fato que torna as sociedades menos
favorecidas as mais vulneráveis à “política da condicionalidade”, um conjunto de
imposições coercitivas que impossibilitam as parcerias igualitárias. Assim, para Bhabha,
uma medida justa de progresso deve se iniciar “em casa”, com uma crítica às políticas
públicas equivocadas de estados nacionais que buscam solução para injustiças
estruturais – um de seus exemplos é o caso dos aborígenes australianos –, como se
fossem casos de repatriamento ou simples posse de terra. Sua posição é de que a
reivindicação por justiça e igualdade de parte de minorias marginalizadas não pode ser
preenchida com assistencialismo ou mera oportunidade, uma vez que se trata de uma
questão de reconhecimento e distribuição, que coloca em demanda o questionamento
da própria soberania de tradições e territórios nacionais.

No aprofundamento da noção de cosmopolitismo vernacular como forma de mensurar
e avaliar o progresso global, Bhabha enfatiza o papel protagonista das minorias
nacionais, grupos emergentes e migrantes do mundo globalizado em sua articulação,
acrescentando também que as afiliações solidárias desses grupos impõem a
reconstrução do conceito tradicional de cidadania no sentido de uma expansão para
incorporar a noção de “cidadania simbólica”. Tal noção inscreve questões de afecção e
de ética relacionadas às diferenças culturais e à discriminação social e, portanto,



conclama a identificações e alinhamentos com o ponto inicial de outras histórias e
geografias nacionais e internacionais. Sem dúvida, os postulados de Bhabha sobre o
“direito à diferença na igualdade” colocam as minorias em cena na condição de novos
atores sociais da sociedade civil, com suas formas de agenciamento social que, de um
lado, põem o dedo na ferida aberta da democracia representativa, produto da
modernidade, e de outro direcionam para a promessa de uma democracia participativa
num tempo por vir. É nessa convergência de temas e foco que o texto entra em sintonia
com a espinha dorsal do trabalho de Bhabha: o delineamento de um projeto
epistemológico alternativo ao multiculturalismo e seu discurso de diversidade cultural,
atrelado, por princípio, a uma visão essencialista da identidade e condenado, na
prática, ao relativismo cultural que promove a dominação cultural e que, portanto, se
afina com a dominância econômica dualista. Coerente com sua oposição ao
multiculturalismo e às premissas da política de identidade, Bhabha deixa muito claro
que o direito à diferença não pressupõe nem a restauração essencialista ou
autenticação de uma identidade cultural originária nem a neutralização das diferenças
em nome da “universalidade” de direitos, visto que, na prática, a implementação de
direitos está sempre subordinada às injunções ideológicas e institucionais sobre o que
conta como “humano” em contextos culturais ou políticos específicos.

É na densidade pungente de poemas de Adrienne Rich que Bhabha identifica uma
narrativa de interesse humano que, no seu entender, abre caminho para a revisão dos
mitos de pertencimento e para a reconstrução da identidade nacional ou comunal. Sua
instigante interpretação destaca o modo como Rich forja, entre o desamparo e a
hesitação da palavra, uma poética do sujeito humano posicionado na intersecção de
diferentes histórias e geografias e cuja insatisfação ao indagar sobre identidade e
pertencimento vai desdobrando momentos disjuntivos de vidas imaginadas, de maneira
que a história particular e local se entrelaça no fluxo de uma história transnacional. Para
Bhabha, há um processo de minorização na reiteração da identidade através de figuras
como a criança, a mulher, o imigrante, gerando um cenário de identificações com o qual
Rich transforma, segundo Bhabha, “o abjeto da história moderna na história produtiva e
criativa da minoria como agente social”. À luz da convergência entre poética e política
na leitura de Rich, não surpreende que Bhabha postule uma analogia entre minorização
e globalização com base na condição que define como quase colonial, uma relação
dinâmica, mesmo dialética, velha e nova ao mesmo tempo, e que vai além das
polarizações do local e global, do centro e periferia, do cidadão e do estranho. Mais
uma vez, estamos diante da desestabilização das categorias binárias pelo
deslocamento, pela instabilidade e pela ambivalência produtiva do entrelugar, um modo
de fazer sentido da complexidade da experiência sob a dominância de uma lógica
global, social e econômica.



Os ensaios de Homi Bhabha convidam os leitores a compartilhar de um discurso
energizado pelo impulso da militância teórica e pela afirmação da responsabilidade
filosófica e política do intelectual diante das relações sobredeterminantes de dominação
que tecem os dramas humanos e a história das lutas pela liberdade/identidade no devir
do tempo (pós-)colonial. Pensamento é ação, com vontade, honestidade, solidariedade,
risco e esperança. É o que faz suas palavras: “O que podemos e devemos fazer é
travar nossas guerras pelo ‘reconhecimento’ sabendo que existe, em meio ao
antagonismo, a proximidade da liberdade histórica e da sobrevivência cultural.”

RITA TEREZINHA SCHMIDT
UNIVERSIDADE FEDERAL
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Ebonics: o inglês da rainha

[Gary Dauphin]: Então o inglês dos negros é um assunto secreto?
Reesie: Não é um segredo secreto. Mas é um assunto particular.
– “Folhas Caídas no Pátio da Escola: as crianças da New York

City School falam sobre o Ebonics”, The Village Voice.

o retornar neste inverno a Chicago, vindo de Bombaim, com a doce melodia do
inglês dos mercados indianos ainda ressoando nos ouvidos, vi-me confrontado

com a mais nova agitação cultural americana – a praga “ebônica”. Assim como o meu
amigo e quase compatriota sr. Rushdie, estou bem convencido de que escrever sobre
algo pode fazer com que este algo efetivamente se realize – para você.

Aqui estou eu, Respeitável Leitora, Querida Senhora, como sempre dizemos de
maneira educada em Bombaim. Estou me esforçando bem bastante para falar sem
erros, para falar o inglês correto e educado da BBC de Londres, sem aquela crueza
ianque do “ya” isso, “gonna” aquilo, que fazem abrir muito a boca e falar pelo nariz. Oh,
não, eu que estou tentando falar no puro inglês da tradição de Westminster-Oxford-
Waterloo, sou escolhido para escrever sobre Ebonics! A praga “ebônica-bubônica”,
pensei eu, OOOOhhhh, meu bom Deus, por que estragar ainda mais o meu inglês (que
já não é lá grande coisa)? Não dá pra ficar calmo... Que droga! Se esse troço é
escrevido (ou escrito) na cidade de Oakland, por que trazer essa doença maldita pra
cá? Então resolvi escolher só um poema indiano lindo, lindo, pra esquecer essas
guerras culturais e essa prostituição cultural sem esperança de melhora, e ler o poema
calmamente:

Amigos,
nossa querida irmã
parte para o estrangeiro
em dois três dias,
e
estamos reunidos neste dia
para desejar a ela bon voyage.

Vocês todos sabem, amigos,
quanta doçura há na srta. Pushpa.
Não falo só da doçura externa
mas da doçura interna.



A srta. Pushpa está sorrindo sorrindo
mesmo por nenhuma razão
mas só porque ela está sentindo.

Sempre que peço pra ela fazer uma coisa,
ela fica dizendo: “Daqui a pouco
e já faço.” Isso demonstra
bom humor. Sempre
aprecio o bom humor.
A srta. Pushpa nunca diz não.
Não importa o que eu ou alguém esteja pedindo
ela está sempre dizendo sim,
e hoje ela vai
expandir sua paisagem,
e nós vamos desejar a ela bon voyage.

(Nissim Ezekiel, “Festa de Despedida para a srta. Pushpa T. S.”.
Retirado de Collected Poems, 1952-1988, Oxford University Press. Impresso com a permissão da Oxford University
Press.)

É muito difícil que Reesie Otulana, de nove anos, de Cambria Heights, Queens, Nova
York, e a srta. Pushpa T. S., de dezenove anos, de Laburnum Buildings, Haneman
Vihar, Bombaim, sejam almas gêmeas. Elas vêm de meios culturais muito diferentes:
seus mundos sociais são igualmente estranhos para ambas. Reesie (como temos sido
constantemente lembrados pelos etnógrafos do Ebonics) é descendente de escravos
africanos, encarapitados nas mais profundas camadas da sociedade urbana americana.
Ela corre o risco de se tornar mais um ponto percentual nas desalentadoras pesquisas
sobre o crescente contingente de jovens semianalfabetos e subempregados, oriundos
de escolas públicas de poucos recursos, situadas em bairros pobres. (“Metade dos
jovens afro-americanos nascem na pobreza”, Jesse Jackson, The New York Times,
31/12/96; “71% dos 28 mil negros de Oakland estão em turmas de educação
especial... [a] média geral é de 1,8 em um sistema cuja nota máxima é 4,0”, Courtland
Milloy, Washington Post, 22/12/96.) Provavelmente Reesie vai se tornar uma “Baad!”,
no sentido da palavra tomado no “inglês dos negros”, distanciado do inglês padrão. A
srta. Pushpa, por outro lado, é inegavelmente boa. Por ser uma roda dentada entre os
escriturários na arcaica engrenagem da burocracia bizantina de Bombaim, seu “baixo”
status econômico a manteve afastada do “claustro” de uma educação ocidentalizada
em expansão. Seu inglês gracioso e vacilante foi aprendido em uma rígida escola
estadual, por meio da repetição mecânica de clichês, de lugares-comuns e de leituras
nas cartilhas bem ao estilo vitoriano do “salve-se quem puder”. Infantilizada e
explorada, tanto em casa quanto no trabalho, ela está prestes a escapar do



patriarcalismo reinante, prestes a conhecer outras paisagens, ao ser “diasporizada” a
caminho do “estrangeiro”, onde, na qualidade de indiana não residente nos EUA, nem
nos Estados do Golfo do México, ela, com certeza, será a boa filha e continuará
obedientemente a sustentar a família, que ficou para trás. A srta. Pushpa T. S. é a
“própria doçura interna”, falando com o sotaque inglês dos mercados indianos – como
diz o poeta, “a srta. Pushpa nunca diz não”.

Reesie, a bisneta de escravos; Pushpa T. S., a enteada do estado pós-colonial: o
que elas têm em comum? Como as suas histórias “coloniais” divergentes – a
escravidão americana e o imperialismo britânico – circum-navegam o globo em direções
opostas, elas se encontram nas margens do “vernáculo” padrão ou das ordens híbridas
do discurso. Essas são versões torcidas da língua do senhor, alienando a “eloquência”
sintática e a “elegância” de entonação, através das quais o inglês “padrão” se naturaliza
como uma norma cultural nacional. Sejam ou não esses gêneros discursivos híbridos
uma espécie de Inglês Vernacular Afro-Americano (African-American Vernacular English
– AAVE) ou algo do tipo Inglês-Hindu dos Mercados de Bombaim (Bombay Bazaar
Hindi-English – BBHE), seja a estrutura gramatical de “Ninguém não canta como Chaka
Khan” oriunda da Bacia Nigéria-Congo, ou que a particularidade retórica de “A srta.
Pushpa está sorrindo sorrindo/mesmo por nenhuma razão” possa ser rastreada até os
padrões discursivos do híndi comuns no Mercado Bhindi de Bombaim, o universo
dessas elocuções não pode ser reduzido a uma descrição do discurso como um
“objeto” de estudo linguístico ou uma forma funcionalista de comunicação verbal sem
violentar a língua viva.

As descrições e as definições sociolinguísticas de vernaculização certamente têm
uma importante contribuição pedagógica a dar. Quem poderá negar que um
conhecimento da estrutura profunda do inglês dos negros não iria auxiliar os
professores em suas tentativas de avaliar o desempenho e de extrair os melhores
resultados daqueles que estão em desvantagem do ponto de vista educacional? No
artigo do The Village Voice, citado no início, Keith Meyers, de dezesseis anos, também
morador de Cambria Heights, diz de forma sucinta: “Os professores deveriam abrir
espaço para as maneiras diferentes de falar. Não as ensinando, mas pelo menos
entendendo o que a gente diz.” Mas, em vez de traçar círculos mais amplos e gerais
em torno da questão “acadêmica” do que seja o inglês dos negros, gostaria de lidar
com o seu endereçamento mais demótico: o que Keith, Reesie e seus amigos estão
fazendo, quando agem de forma despreocupada e padronizada na base do “E aí? Tudo
em cima?”.

Essas formas comunitárias de elocução se assemelham ao que Roland Barthes
descreve como sendo um “idioleto” em sua famosa obra Elementos de semiologia.
Expandindo de forma engenhosa a noção, para além de seu foco costumeiro sobre um



dado repertório linguístico individual, Barthes define o idioleto como sendo o conjunto
total de hábitos discursivos de uma comunidade linguística, que reflete “a necessidade
de uma fala já institucionalizada, mas não ainda radicalmente formalizável, como a
língua”.25 O idioleto – visto como uma entidade intermediária entre a fala e a língua –
resiste à “formalização”, como diz Barthes, devido à sua habilidade de conferir uma
identidade totêmica compartilhada àqueles que “falam errado”, constituindo um
processo de desempenho cultural enraizado no próprio momento passageiro e
transitório da elocução. O idioleto é, quase literalmente, informal, porque depende,
para provocar um efeito comunitário, do ritmo, da gíria, do gestual, da vestimenta –
sinais que expressam a sua particularidade. A maneira de falar dos negros certamente
se acha bem adequada a essa descrição, mas, como ato de fala de uma minoria, a sua
particularidade conota o sentido de periferialidade – da “privacidade” defendida com
unhas e dentes por Reesie e seus amigos. Escutem, por exemplo, o que diz Keith:

Todos nós temos nossa maneira individual de falar. Isso não fere ninguém na maioria das vezes. Você pode fazer o
que quiser nas horas de lazer, mas quando está sendo pago para fazer alguma coisa, você quer falar direito (...) A
gíria pode ser usada quando você está conversando com os amigos.

A ventriloquia de Keith, o ato de transitar do “inglês correto” para o “inglês dos
negros”, redesenha a distinção entre público e privado por meio da linguagem, tornando
audíveis e visíveis as maneiras através das quais as minorias se posicionam, ao
mesmo tempo, dentro e fora da sociedade à qual pertencem. A “privacidade”, nesse
contexto, não é a virtude liberal essencial de ter um “quarto só para mim”, como na
frase oportuna de Virginia Woolf, um sinal de soberania da individualidade, um lugar
para a meditação e a reflexão. Essa “privacidade” muito mais comunitária – vivida,
ironicamente, em público – é uma maneira de estabelecer um tipo de intimidade, até
mesmo de identificação, cultural para um grupo minoritário que está sempre em
evidência pública por sua falta de sucesso comercial, por seu fracasso educacional, por
suas altas taxas nas estatísticas criminais. Vigiado e punido, medido e mapeado, o
desejo de privacidade por parte das crianças de Cambria Heights é uma maneira de
reivindicar um território linguístico que seja divertido, rude, repetitivo, irônico e, acima
de tudo, delas mesmas. Para Keith e seus amigos adolescentes, no entanto, a divisão
entre as esferas pública e privada parece, nesse estágio, ser tão fluida e fácil quanto a
passagem da sala de aula para o pátio da escola. Mas, como a pesquisadora em
teoria do direito Patricia J. Williams nos lembra, no editorial de 29/12/96 do The New
York Times, tal ventriloquia, uma prática verbal comum a todos nós, tem um custo
especial em um contexto cultural e racial específico. O argumento verdadeiro, escreve
ela, não é aquele do tipo elegante, a respeito da estrutura e da origem de uma língua.
Trata-se de formas ambivalentes e antagônicas por meio das quais o vernáculo se



torna socialmente aceito dentro da estrutura ideológica da cultura dominante, o que
constitui a contradição da classe – e da raça – hegemônica.

Talvez o argumento verdadeiro não seja com relação à questão de se a ebonics é uma língua ou não. A tensão é
revelada na contradição do discurso negro sendo simultaneamente entendido e não entendido (...). Vivamente
compreensível (...) nos esportes e no lazer, mas acusado de ser incapaz de promover uma comunicação eficaz,
quando se trata de conseguir um emprego.

Alguns elementos da cultura da “subclasse” negra, dos setores de esporte e de lazer,
são prontamente transformados em “estilo”, através da colaboração yuppie com a
indústria cultural (a MTV, a Fox Broadcasting Company de Rupert Murdoch, a Time
Warner, Inc.) e dos fetiches das mercadorias (tênis Nike de solado grosso, calças
Levi’s largonas, coturnos sem cadarço no “estilo prisioneiro”). Aí, de repente, justo
quando os modelos do cadinho racial ou da “salada russa” da assimilação cultural
parecem estar concordando com as metáforas mistas (leia-se integradas) da nata da
rapaziada esperta, as bandejas do bufê self-service de opções e escolhas biculturais
(leia-se multiculturais), de uma hora para outra, param de ser servidas. Em uma
reversão ambivalente, esses mesmos ícones da incorporação transformam-se em
barreiras para a hibridização cultural criativa, quando as classes desunidas e irrequietas
saem da tela do vídeo ou dos sulcos do disco para reivindicar seu lugar naquelas
instituições de mercado que controlam as condições de “escolha” econômica e cultural,
enquanto reformulam o cardápio da ascensão social. O que você vê ou ouve não é o
que você obtém.

Ninguém poderia ser mais estranho a esse mundo do inglês dos negros do que a
doce criança que é a srta. Pushpa T. S. Fora, é claro, pelo fato de que ela está prestes
a viajar para o “estrangeiro”, onde, na qualidade de imigrante pertencente a uma cultura
minoritária, o seu próprio idioleto se abrirá, sem dúvida, para todos os tipos de leituras
simbólicas e respostas de status. Se uma das marcas da ebonics é o uso do verbo ser
não flexionado no gerúndio (“habitual be”) – ela estar lendo (she be reading), por
exemplo –, então tal sentido na natureza em curso das ações e dos estados está
curiosamente próximo do gerúndio de Pushpa: Não importa o que eu ou alguém esteja
pedindo/ela está sempre dizendo sim. Mas a sua relação com Reesie é mais bem
percebida, creio eu, em seu território natal, no mundo vernacular dos escriturários mal
remunerados de Bombaim e das línguas híbridas, que o mundo dos negócios e da
burocracia exige que elas tenham.

O modo irônico do poeta de se expressar exemplifica o inglês dos mercados de
Bombaim, o BBHE, e revela as suas conotações culturais contraditórias. A srta. Pushpa
quase nunca fala no poema, exceto nos parênteses (“Daqui a pouco/e já faço). Sempre
complacente, ela deixa que tanto o patrão quanto o poeta falem por ela. E é porque
alguém fala em seu lugar, enquanto de fato se torna a única persona palpável no



poema, que a língua realmente parece circular em torno dela – como sua fala – apesar
de ela não ser o falante. Moldado dessa maneira, o idioleto da srta. Pushpa está
aberto a duas formas de ironia. A primeira, como figura de proa no BBE, o letrado
poeta “inglês” representa o vernáculo dos mercados com graça e ironia – um pouquinho
cruel, é verdade, mas fazendo suficientemente parte do repertório das piadas “da
moda” em Bombaim contadas com ironia pelos nativos, algo no gênero do humor judeu.
Mas, além disso, há ainda uma ironia mais reflexiva e triste envolvida nesse retrato de
um grupo de falantes, cujas vidas ativas exigem que eles falem uma língua na qual
sempre se expressarão como estrangeiros estranhos e iletrados, sempre já em
diáspora, mesmo sem terem deixado seus lares. Tal ironia é composta por uma
realidade pungente: o vernáculo que possibilita que Pushpa e o resto de sua classe
sobrevivam economicamente é o que impõe sérios limites em seus anseios de
ascensão social. Ela está indo para o “estrangeiro” para “expandir suas paisagens” e
para expandir seu inglês também. Na medida em que o linguajar dos negros de Reesie
é um sinal de “privacidade” no mundo da minoria, o inglês indiano de Pushpa é o outro
lado da mesma moeda: a língua oficial de uma esfera pública que é, em parte,
“estrangeira”. A cultura vernacular do seu idioleto – uma mistura bizarra de duas línguas
– é parte de uma ambivalência pública através da qual as estratégias de inclusão e
exclusão, oportunidade e discriminação, são postas em ação. Se existe uma risada
zombeteira mais profunda encerrada nas linhas do poema, ela está endereçada à visão
arrogante e estreita que sempre acompanha a propriedade social e linguística, fora dos
muros da escola. Estaremos nós cegos para a sinceridade e a solidariedade, o
divertido e o privado, com o auxílio dos quais as pessoas constroem suas vidas e suas
palavras sob condições de constrangimento, só porque o poema usa a gramática de
forma errada?

25 BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. Trad. Izidoro Bliksteisn. São Paulo: Cultrix, s/d.
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A arte da vítima:
dance conforme este disco

arece não haver nenhuma razão no mundo que explique por que os leitores da
revista Artforum pudessem querer conhecer o professor Harish Chandra, diretor

do Departamento de Literatura da Universidade de Pataniganj – um pequeno posto
militar, situado a 350 empoeiradas e abandonadas milhas de Bombaim, onde crescem
as mais doces laranjas da Índia. Mas o tipo de “conectividade” gerada pelos flertes
surgidos por meio do e-mail nos torna a todos cosmopolitas vernaculares; além disso, é
imprudente presumir que sabemos onde se encontra o centro e onde jaz a periferia. Há
ainda outra razão: assim como os EUA, a Universidade de Pataniganj está envolvida em
uma guerra de culturas.

Meu informante eletrônico me contou que tudo começou, naquelas muitas centenas
de milhas distantes, com algumas poucas linhas de um poema de Sylvia Plath, “Lady
Lazarus”:

Morrer
É uma arte, como tudo o mais,
Nisso sou excepcional.

Faço isso parecer infernal.
Faço isso parecer real.
..........................

É fácil demais fazer isso na prisão.
É fácil demais fazer isso e ficar num canto.
É teatral.

Voltar em pleno dia
.................
Que me deixa mal.26

É a exibição teatral do suicídio que deixa mal o professor Chandra: “morrer como
arte”, argumenta ele, não pode ser matéria de um estudo crítico. Trabalhar o suicídio
da autora significa empreender um ato poético. Plath viola o mais fundamental requisito
para ser poeta, o “ideal do desinteresse”. Esse desinteresse só pode se dar quando o
artista transcende o narcisismo do self, quando o sofrimento, o sacrifício, a dor e os
traumas históricos ou pessoais são purificados no fogo exaltado e imolador do espírito.



Alguns dos colegas de Chandra sugeriram que Plath destrói qualquer vestígio de
narcisismo, quando ela se desloca de suas próprias tentativas de suicídio para o
trauma histórico do assassinato em massa – para o Holocausto. Essa ideia deixa
Chandra frio e furioso, pois ele acredita que a soberania individual do espírito não
deveria ser obscurecida pelos julgamentos da História, por mais urgentes que possam
ser. Para ele, Plath representa a arte da vítima. Em nome da autonomia da arte e da
liberdade da crítica, ele decidiu que o poema de Plath não será analisado no
Departamento de Literatura da Universidade de Pataniganj; devido ao respeito aos
mortos, profundamente enraizado na forma de hinduísmo que ele segue, ele
permanecerá para sempre em silêncio em relação ao trabalho dela.

Apesar dos avanços da tecnologia, as notícias que chegam pela internet podem
facilmente se tornar nada mais do que uma exótica lenda de viajante da virada do
século XXI. Não dessa vez: o debate sobre a arte de morrer desencadeado em salões
de chá manchados com nódoas de bétele na província de Pataniganj esclarece sem
espalhafato o impulso poético surgido em Nova York, em dezembro último, decorrente
do agora célebre ensaio de Arlene Croce, publicado na New Yorker, “Maldizendo o
indizível”, desculpem-me, “Discutindo o indiscutível”.27 O succès de scandale de Croce,
vocês devem se lembrar, adveio de sua recusa em assistir ao espetáculo de dança de
Bill T. Jones, Still/Here (Ainda/Aqui), devido à utilização de bailarinos soropositivos e
aos testemunhos em vídeo de aidéticos, que teriam transformado a arte da dança em
uma “arte da vítima”, um “espetáculo de medicina itinerante”. O scandale veio do fato
de que sua recusa em assistir ao espetáculo não a impediu de escrever sobre ele. O
que Susan Sontag descreveu como a “tempestade de respostas, em sua grande
maioria ao gosto do freguês, à não resenha de Croce” está agora transbordando a
xícara de chá de praxe, fazendo com que qualquer outra vasilha vazia ou recipiente
raso à mão esteja sendo usado para aparar as goteiras.28

As reclamações piedosas de que Croce deveria ter assistido a Still/Here antes de
escrever seu artigo definitivamente não atingem o ponto central da polêmica. Ao criar
um buraco desafiador no próprio âmago do seu ensaio, no lugar onde normalmente a
experiência ou a análise do trabalho deveriam aparecer, Croce deixa bem claro que o
dela não é um simples ato de interpretação ou de avaliação crítica, não é nem mesmo
uma reflexão sobre essas artes: ele é uma manobra ideológica aberta. Se Still/Here,
apresentado em sua argumentação somente como matéria espectral de controvérsia,
propaganda, boato e reportagem, é, sob qualquer critério, um exemplo do que Croce
lamenta ser a utilização da arte “que vai ao encontro desta ou daquela necessidade
social”, ela por sua vez utiliza o trabalho para defender este ou aquele argumento
político. Para ela, a peça de Jones é ponto alto dos “propugnadores ideológicos da
arte utilitária [que] voltam a insistir nas cruzadas políticas dos anos 1960”; ela é o ícone



do indiscutível, “negros que sofrem preconceitos, mulheres violentadas ou
homossexuais privados de direitos civis”; ela é o sintoma da morte do tipo de estética
“desinteressada”, na qual a “grandeza do espírito individual” transcende “os embates
sociais do grupo”.

Apesar do apelo de Croce a favor do desinteresse crítico, não há nenhum equívoco
em relação aos interesses de sua argumentação. “Discutindo o indiscutível” não é
simplesmente uma não resenha sobre Bill T. Jones (para falar como Sontag); o artigo
é, como o autor de um artigo não assinado do New Criterion foi rápido em reconhecer,
um momento particularmente significativo nas batalhas ideológicas das guerras entre
culturas. Nunca antes, de acordo com aquele jornal, uma crítica sobre a “ideologia da
arte da vítima” “recebeu tanto espaço na imprensa liberal por parte de um crítico com
credenciais liberais tão incontestáveis”.29 E o editor do New Criterion, Hilton Kramer,
deveria saber que, agora que os marxistas todos se tornaram pós-modernos e que os
críticos que escrevem sobre diferenças raciais e sexuais estão se libertando de seus
velhos essencialismos, não resta ninguém mais primitivamente ideológico do que ele,
que segue idées fixes com o fervor de um cão farejador de trufas trabalhando para não
interromper o fornecimento para os balcões de gastronomia do Dean & Deluca.

O que está em questão, creio eu, não é a transformação da doença ou da loucura
em arte, um projeto com uma história longa e famosa, elaborada por Joyce Carol
Oates em um recente ensaio publicado no New York Times.30 Nem Croce pode
sustentar a sua objeção de colocar artistas soropositivos no palco, desempenhando
papéis. Alegar que Still/Here representa uma fusão monstruosa da condição existencial
de um aidético com as convenções estéticas que determinam a sua “identidade” como
ator em um espetáculo que trata da AIDS é quase inacreditável partindo de um crítico
de tal sofisticação e experiência. E prosseguir com a sugestão de que o efeito
inevitável de tal “arte da vítima” é suscitar a simpatia e o conluio, em vez de convidar a
uma apropriada leitura crítica “desinteressada”, é fatalmente confundir o dançarino com
a dança. Todos os atos de representação e desempenho requerem a suspensão
deliberada da descrença: isso está, paradoxalmente, na própria fundação do critério
crítico preferido de Croce – o desinteresse. Esse critério (eu já devia ter me dado
conta disso) exige em especial que afirmemos a diferença entre o dançarino
soropositivo visto como pessoa e a persona soropositiva vista como papel,
especialmente quando habitam o mesmo corpo.

Como estamos perigando cair no círculo vicioso da nomeação – as vítimas de
preconceito versus os visionários arrogantes –, a perspectiva vinda das plantações de
laranja de Pataniganj mostra a saída de emergência. Por não estar distraído pelas
“tendências da arte utilitária”, de que Croce acusa a burocracia das artes dos EUA, por
não estar entretido com o pressuposto da manipulação cínica por parte das



comunidades artísticas “das minorias” – “negros que sofrem preconceitos, mulheres
violentadas ou homossexuais privados de direitos civis” –, o professor Harish Chandra
vai ao cerne da questão. Não é que morrer com dignidade não possa fazer parte da
arte: a patologia também tem sua poesia. O que preocupa Chandra é o diálogo teatral,
zombeteiro e demótico de Plath com os moribundos. A sua utilização da métrica das
canções infantis e das canções de ninar “vernaculiza” a experiência tanto da história
quanto da arte, de alguma maneira “comunaliza” a arte criativa. Essa é a qualidade de
“Lady Lazarus”, que fez do poema um ícone para as feministas e para os sobreviventes
do Holocausto – sem falar dos milhares de amantes de poesia – e, ao mesmo tempo,
retirou dele a possibilidade de uma crítica distanciada.

A questão é, assim penso eu, se o poema de Plath é um caso de vitimização
autoindulgente ou de sobrevivência. Em vez de celebrar a “grandeza do espírito
individual” de Croce, permitindo que a forma artística caia verticalmente em uma esfera
platônica ou kantiana de transcendência estética, Plath toma a experiência de
sofrimento e opressão do sobrevivente – a sua vergonha, a sua destruição, a sua
coragem – e a insere lateralmente na experiência histórica e estética. Conforme o
verso se movimenta por variados registros artísticos e técnicas poéticas – de um
cantochão, passando por versos de rima pobre, chegando à poesia apocalíptica –, ele
traduz suas diferentes localizações sociais e psíquicas em um tipo de relação comunal.
As proximidades poéticas que Plath imagina são instrutivas, em vez de emotivas ou
inflamadas: a vida moribunda do suicídio fracassado testemunha a morte em vida da
câmara de gás; a cena feminina da violência doméstica é justaposta aos princípios do
poder político público. “Lady Lazarus” incorpora não somente um simples cri de coeur
do tipo que Croce descreve como sendo o “tipo confortável de cumplicidade”, mas um
espírito ou uma técnica de sobrevivência. Ao mesmo tempo, como os biógrafos e os
críticos já apontaram, o poema enfoca com intensidade o que Croce poderia chamar de
“vítimas de preconceito e de violência” (os judeus e as mulheres); ele fala
especificamente sobre um grupo e a partir dele.

Será que, ao identificar Still/Here como uma arte narcisística da vitimação, Croce não
pode estar perdendo a espetacular performance de sobrevivência do show – a
tentativa, como no poema de Plath, de promover o encontro da privacidade ou da
primazia do self individual com a memória histórica coletiva? Não sei; assim como
Croce, não assisti ao espetáculo. Se eu tivesse assistido, ou ela, poderia ter escrito um
ensaio diferente, um ensaio que dissesse respeito a Jones diretamente, em vez de um
ensaio sobre os usos e abusos da ideologia – e a ideologia, falando grosso modo, se
trata do que pensamos que vemos sem olharmos realmente. Mas, onde Croce deixou
um buraco, eu introduzi um trabalho artístico que poderia ser representado no palco –



“Lady Lazarus” – a fim de falar rapidamente sobre a metáfora da sobrevivência, por
meio do estilo cultural e crítico.

Se a sobrevivência não tem lugar na estética da transcendência, talvez seja porque
ela é uma forma de ser que é, de alguma maneira, indecidida e ambivalente sobre a
dialética da arte e, quem sabe, da própria direção da vida. Sobreviver, em termos
técnicos, é continuar depois da cessação de uma coisa, de um acontecimento ou de um
processo; prosseguir na luz e na sombra de uma quebra, de um trauma, de um
julgamento, de um desafio. A sobrevivência demanda uma ponte, uma negociação, uma
articulação dos momentos “antes” e “depois”, sem necessariamente assumir a
continuidade histórica e temporal entre eles. A sobrevivência também requer a coragem
de viver através do fluxo e da transição do momento de cessação.

Se a sobrevivência implica uma quebra na estrutura da continuidade – se o sentido de
identidade, tradição e mito ficaram sujeitos à cessação ou à cisão –, a noção de
identidade comunitária ou grupal (as bêtes noires de Croce) se torna uma localização
crucial para as práticas dialógicas da arte, da crítica e da cultura. Mas, se partilhar
com a comunidade permite uma revisão histórica e a invenção da tradição, então
justamente por isso deve ser lembrado que nosso sentido de comunidade é uma
performance imaginada e criativa, representada através da dupla injunção da
sobrevivência – cessação e continuação. Esquecer o trauma é ser amoral e amnésico;
lembrar o trauma sozinho é recusar transformar a cessação em continuação, resistir à
ética e à estética da sobrevivência. O que mais perturba Croce em relação à “arte da
vítima” é a sua forma de uma representação coletiva, a sua articulação do “sujeito” da
arte enquanto identidade de grupo. Ela não pode conceber uma arte que entre em
curto-circuito com a opção sublime e transcendente de se conectar em um diálogo com
a comunidade que estabelece a sua solidariedade e a sua identidade de grupo, através
da partilha de uma interrupção desoladora, de uma cessação – a morte, o luto, a
melancolia. Isso não é uma astúcia para modificar a crítica desinteressada, como
sugere Croce. Para as comunidades emergentes ou para os praticantes das novas
formas de arte, é sempre uma necessidade histórica e psíquica depender, para a
sustentação criativa, de uma resposta comunal (quase sempre contestatória) por parte
de um “grupo de interesse” ou de uma comunidade interpretativa.

Talvez tenha chegado o momento de Croce renunciar, mesmo que por certo tempo, à
crítica da vitimização, para dar uma chance à linguagem da sobrevivência. Talvez seja
esse o momento de ela ir assistir a Still/Here. Quanto a mim, eu deveria participar, via
e-mail, dos incansáveis seminários na universidade da poeirenta cidade de Pataniganj,
onde surpreendentemente este ano as laranjas desenvolveram riscas vermelho-sangue,
como as de suas parentes californianas, e seu suco está mais ácido do que nunca.



26 RETIRADO DE PLATH, SYLVIA. Poemas. TRAD. RODRIGO GARCIA LOPES E MAURÍCIO ARRUDA MENDONÇA. SÃO PAULO:
Iluminuras, 1994, 2ª ed. ver. e ampl.
27 CROCE, Arlene. “Discussing the Undiscussable”, The New Yorker, 26 dez. 1994/2 jan. 1995, pp. 54ff.
28 SONTAG, Susan. Carta ao editor. New York Times, 26 fev. 1995, sect. 2 (“Arts& Leisure”).
29 “Notes & Comments”. The New Criterion 13, nº 6, fev. 1995, p. 3.
30 OATES, JOYCE CAROL. “CONFRONTING HEAD ON THE FACE OF THE AFFLICTED”, New York Times , 19 FEV. 1995, SECT. 2
(“Arts&Leisure”), p. 1ff.
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O entrelugar das culturas

ma mudança recente na escritura da crítica cultural tem deixado a prosa mais
simples, menos adornada com os arrimos da encenação dos argumentos. Onde

antes “citações assustadoras” engrinaldavam o texto com a mesma frequência que as
guirlandas em um casamento indiano, existe agora certa sobriedade nos festejos
semióticos e pós-estruturalistas. Os “-ismos” e os “-mentos” – esses sufixos que
sacudiram o dogma da crença da crítica – não trazem mais novos paradigmas ou
problemáticas à luz. A morte do autor, ou o sepultamento da intenção, são ocorrências
que não suscitam um escândalo maior do que a visão de um carro funerário nos
arredores de Palermo. As práticas da crítica que procuravam destotalizar a realidade
social mostrando as micrologias do poder, os diversos lugares enunciativos do
discurso, os deslocamentos ou os deslizamentos dos significados, ficaram de repente
desarmadas.

Ao baixar a guarda, acreditando que talvez as modas do meio intelectual que
buscávamos fomentar já tivessem passado para o discurso crítico comum, fomos
surpreendidos com as calças na mão. Desprovidos de nossa arte cênica, fomos
obrigados a encarar de frente a realidade da própria ideia de “Cultura” – o conceito
mesmo cujo manejo pensávamos ter dissolvido na linguagem de práticas significantes e
de formações sociais. Essa não é a agenda de nossa escolha, os termos do debate
que estabelecemos para nós, mas, em meio às guerras entre culturas e às manobras
do cânone, temos dificuldade em nos ocultarmos por trás dos aventais da aporia e em
protestarmos histrionicamente que não há nada fora do texto. Sempre que olho para
essa nossa época, me vejo encarando um oficial de recrutamento – às vezes ele se
parece com Dinesh D’Souza, às vezes com Robert Hughes – que me olha intensamente
e diz: “A Civilização Ocidental precisa de você!” Ao mesmo tempo, uma vozinha fraca
dentro de mim sussurra: “A teoria literária também precisa de você!”

O que está em questão hoje não é a essencializada ou idealizada noção arnoldiana
de “cultura”, vista como uma montagem arquitetônica das culturas hebraica e helênica.
Em meio a guerras multiculturais, estamos surpreendentemente próximos a uma ideia
veiculada por T. S. Eliot em Notes towards the Definition of Culture (Notas para uma
definição de cultura), no qual ele demonstra certa incomensurabilidade, uma
impossibilidade necessária, ao pensar a cultura. Diante da noção fatal de uma cultura
europeia que se basta a si mesma e de uma noção absurda da existência de uma
cultura não contaminada em algum país, ele escreve: “Estamos, pois, sendo
pressionados a manter o ideal de uma cultura mundial, apesar de admitir que isso é



algo que não podemos imaginar. Só podemos conceber isso como sendo o termo
lógico para designar as relações entre culturas”.31 A fatalidade de pensar em culturas
“locais” como não contaminadas ou como se bastando a si mesmas nos força a
conceber uma cultura “global”, o que, por sua vez, permanece inimaginável. Que tipo de
lógica é essa?

Parece-me significativo que Eliot, nesse ponto indecidível do seu argumento, volte-se
para a problemática da imigração colonial, apesar de escrever quase sempre sobre
sociedades coloniais de assentamento. As palavras de Eliot produzem uma irônica
ressonância com a condição contemporânea da imigração no Terceiro Mundo:

As imigrações dos tempos modernos (...) se transplantaram a partir de algum tipo de determinação social, religiosa,
econômica ou política, ou de alguma mistura peculiar delas. Houve, portanto, algo nas transferências que é análogo
em sua natureza ao cisma religioso. As pessoas levaram consigo somente uma parte da cultura total (...) A cultura
que se desenvolve em um solo novo tem que ser, ao mesmo tempo, desconcertantemente semelhante e diversa
em relação à cultura à qual é aparentada: isso se complicará às vezes dependendo das relações que se
estabelecerem com alguma raça nativa ou mais tarde com a imigração de outras raças diferentes da original.
Assim, tipos peculiares de simpatias e choques culturais surgirão.32

Essa cultura “das partes”, essa cultura parcial, é o tecido contaminado, e até
conectivo, entre as culturas – ao mesmo tempo a impossibilidade de as culturas
bastarem-se a si mesmas e da existência de fronteiras entre elas. O resultado é, na
verdade, mais algo que se parece com um “entrelugar” das culturas, ao mesmo tempo
desconcertantemente semelhante e diverso. Para listar argumentos de defesa em favor
dessa natureza parcial, migratória e “desenraizada” da cultura, será necessário
relembrar o sentido arcaico de “lista”, como “limite” ou “fronteira”. Após essa ressalva,
introduzimos nas discussões entre liberais e liberacionistas a ideia de que a tradução
de culturas, seja ela assimilativa ou agonística, é um ato complexo que gera afetos e
identificações nas fronteiras, “tipos peculiares de simpatias e choques culturais”. A
peculiaridade da presença parcial, e até metonímica, das culturas está na articulação
entre as divisões sociais e os desenvolvimentos desiguais, que perturbam o
autorreconhecimento de uma cultura nacional, os seus horizontes em constante fricção
entre territórios e tradições. O discurso das minorias, pronunciado a favor ou contra
nas guerras multiculturais, propõe um sujeito social constituído através da hibridização
cultural, da sobredeterminação de diferenças entre comunidades ou grupos, da
articulação da semelhança desconcertante e da divergência banal.

Essas negociações fronteiriças da diferença cultural com frequência violam o
compromisso mais profundo do liberalismo de representar a diversidade cultural como
uma escolha plural. Os discursos liberais sobre o multiculturalismo experimentam a
fragilidade de seus princípios de “tolerância”, quando tentam resistir à pressão da
revisão. Ao levantar a bandeira multicultural, eles encontram o limite da noção sagrada



de “respeito mútuo” e confessam, com ansiedade, a atenuação na autoridade do
Observador Ideal, uma autoridade que vigia os direitos (e insights) éticos da
perspectiva liberal do alto do pedestal. Diante da contemplação dos comprometimentos
das culturas liberais tardias com a cultura parcial e migratória das minorias, precisamos
modificar a nossa percepção do terreno, no qual compreenderemos melhor as
disputas. Aqui a nossa compreensão teórica – em seu sentido mais geral – da “cultura
como diferença” nos habilitará a perceber a articulação da fronteira, do espaço sem
raízes e do tempo das culturas.

Onde essa compreensão pode ser encontrada?
Apesar de sua susceptibilidade ao consenso, pela qual é tão amplamente criticado, o

trabalho de Jürgen Habermas sugere algo a respeito do desgastado terreno da cultura
em face da diferenciação social. Uma vez tendo desistido do sentido universalizante do
“sujeito autorreferencial que abarca todos os outros sujeitos individuais” – sugere
Habermas –, a arriscada busca do consenso resulta em um tipo de diferenciação do
mundo da vida, do qual a perda de sentido, a anomia e as psicopatologias são os
sintomas mais óbvios.33 Como resultado, “as causas das psicopatologias sociais que
antes se aglomeravam em torno dos sujeitos segundo sua classe agora se introduzem
amplamente em contingências históricas dispersas”.34 O efeito dessa dispersão – mais
uma vez a diferença migratória – produz as condições para a existência de uma “rede
ainda mais finamente tecida de intersubjetividades geradas linguisticamente. A
racionalização do mundo da vida significa ao mesmo tempo diferenciação e
condensação – um espessamento da rede flutuante das tramas intersubjetivas que
simultaneamente mantém juntos os componentes cada vez mais diferenciados da
cultura, da sociedade e da pessoa”.35

O multiculturalismo – um termo semelhante a um cabide em que tudo é pendurado,
do discurso das minorias à crítica pós-colonial, dos estudos sobre gays e lésbicas à
ficção chicana – tornou-se o signo mais sobrecarregado para descrever as
contingências sociais dispersas que caracterizam a Kulturkritik contemporânea. O
próprio termo “multicultural” se tornou um “significante flutuante”, cujo enigma encontra-
se menos em si mesmo do que nos seus usos discursivos para marcar processos
sociais em que a diferenciação e a condensação parecem acontecer quase em
sincronia. A fim de criticar os termos nesse terreno amplamente contestado, para não
dizer contraditório, é necessário ir além de demonstrar as inconsistências da posição
liberal, quando confrontada com o racismo. O conhecimento preconceituoso, seja ele
de fundo racista ou sexista, não pertence à “reflexividade” ética ou lógica do sujeito
cartesiano. Bernard Williams descreveu esse conhecimento como sendo “uma crença
resguardada contra a reflexão”. Ele requer um “estudo da irracionalidade na prática
social... mais detalhado e substancial do que as considerações esquemáticas da teoria



filosófica”.36 Os multiculturalistas comprometidos com a instanciação das diferenças
sociais e culturais no interior de um socius democrático precisam lidar com uma
estrutura do “sujeito” constituído no “campo de projeção” da alienação política”.37

Segundo o que escreve Étienne Balibar, a linguagem identificatória da discriminação
funciona ao contrário: “a identidade racial/cultural dos ‘verdadeiros nacionais’
permanece invisível, mas é inferida a partir (...) da visibilidade quase alucinatória dos
‘falsos nacionais’ – judeus, ‘carcamanos’, imigrantes, índios, negros”.38

Assim construído, o conhecimento preconceituoso será para sempre incerto e
periclitante, pois, como conclui Balibar, “o fato de os ‘falsos’ serem visíveis demais
nunca garantirá que os ‘verdadeiros’ sejam visíveis o bastante”.39 Essa é uma das
razões por que os multiculturalistas que lutam para constituir as identidades não
discriminatórias das minorias não podem simplesmente fazê-lo por meio da afirmação
do lugar que eles ocupam, ou do retorno a uma autêntica origem ou a um pré-texto
“não marcado”: o seu reconhecimento requer a negociação de uma indeterminação
perigosa, já que a presença visível demais do outro reconhece o sujeito nacional
autêntico, mas nunca poderá garantir a sua visibilidade ou a sua verdade. A inscrição
do sujeito pertencente a uma minoria, situada em algum lugar entre o visível demais e
o não visível o bastante, nos faz voltar para o sentido atribuído por Eliot à diferença
cultural, uma conexão intercultural, que se encontra além da demonstração lógica. E
isso exige que o sujeito discriminado, mesmo no processo de sua reconstituição, se
situe em um momento presente, que é temporalmente disjuntivo e afetivamente
ambivalente. “Tarde demais. Tudo já foi antecipado, pensado, demonstrado, levado ao
extremo. Minhas mãos trêmulas não conseguem pegar nada: a veia foi drenada. Tarde
demais!” É claro que Frantz Fanon está falando desse lapso de tempo40 no lugar da
enunciação e da identificação, dramatizando o momento do reconhecimento racista. O
sujeito ou a comunidade discriminada ocupam um momento contemporâneo que está
para sempre retardado e prematuro, em termos históricos. “Você chega muito tarde,
tarde demais. Sempre haverá um mundo – um mundo dos brancos – entre você e eu
(...). Diante dessa ancilose afetiva (...) é compreensível que eu tenha me decidido a
lançar o meu grito Negro. Pouco a pouco, criando pseudopodias aqui e ali, eu
segreguei uma raça.”41

Em contraste, a dialética liberal do reconhecimento chega, à primeira vista, bem na
hora. O sujeito do reconhecimento se posiciona em um espaço sincrônico (que convém
ao Observador Ideal), supervisionando a quadra esportiva que Charles Taylor define
como sendo a quintessência do território liberal: “a pressuposição do respeito mútuo”
para a diversidade cultural. A história, no entanto, nos ensinou a desconfiar das coisas
que se põem em marcha bem na hora, como os trens. Não é que o liberalismo não
reconheça a discriminação racial ou sexual – ele sempre esteve à frente dessas lutas.



Mas existe um problema recorrente nessa noção de igualdade: o liberalismo
compreende um conceito não diferencial de tempo cultural. No momento em que o
discurso liberal tenta normalizar a diferença cultural, transformar a pressuposição de
respeito cultural mútuo em um reconhecimento do valor cultural mútuo, ele não
reconhece as temporalidades disjuntivas e fronteiriças das culturas minoritárias e
parciais. Há uma intenção igualitária válida, mas só se partirmos de um espaço
historicamente congruente; o reconhecimento da diferença é sentido de forma genuína,
mas em termos que não representam as genealogias históricas, quase sempre pós-
coloniais, que constituem as culturas parciais das minorias.

Taylor expõe a questão da seguinte maneira:
A lógica que está por trás de muitas dessas reivindicações [multiculturais] parece depender de uma premissa de
que devemos respeitar igualmente todas as culturas (...). Isso parece implicar que (...) verdadeiros julgamentos de
valor de diferentes trabalhos deixariam todas as culturas em pé de igualdade. O ataque, é claro, poderia vir de um
ponto de vista neonietzschiano mais radical, que questiona até mesmo o status dos julgamentos de valor (...).
Como pressuposto, a alegação é a de que todas as culturas humanas que tenham inspirado sociedades inteiras,
durante um período considerável de tempo, têm algo importante a dizer a todos os seres humanos. Redigi nesses
termos para excluir as culturas parciais de uma sociedade, assim como períodos curtos de tempo, de uma cultura
central [ênfase minha].

Ou ainda:
Em nível meramente humano, poder-se-ia argumentar que é razoável supor que as culturas que estabeleceram o
horizonte de significação para grandes contingentes de seres humanos, de diversas características e
temperamentos, por um longo período de tempo(...) é quase certo que possuem algo que merece a nossa
admiração e respeito [ênfase minha].42

É óbvio que descartar culturas parciais, dar ênfase a grandes contingentes e longos
períodos de tempo, está em descompasso com as modalidades de reconhecimento
das culturas minoritárias e marginalizadas. Basear o pressuposto em “sociedades
inteiras por um período considerável de tempo” introduz um critério temporal de valor
cultural que elide o presente disjuntivo e deslocado através do qual a minoritarização
interrompe e interroga a alegação homogênea e horizontal da sociedade liberal
democrática. Mas essa noção de tempo cultural funciona em outros níveis, além
desses da semântica ou do conteúdo. Vejamos como essa passagem localiza o
observador – como é permitido a Taylor transformar a premissa da igualdade em
julgamento de valor. A cultura parcial e minoritária enfatiza as diferenciações internas,
os “corpos estranhos” no seio da nação – os interstícios de seu desenvolvimento injusto
e desigual, que dão a deixa para o “se bastar a si mesma”. Segundo a argumentação
brilhante de Nicos Poulantzas, o Estado nacional homogeneíza as diferenças usando do
controle do tempo social “por meio de uma medida única e homogênea, que só faz
reduzir as múltiplas temporalidades (...) a partir da codificação das distâncias entre



elas”.43 Essa conversão do tempo em distância pode ser observada na maneira como o
argumento de Taylor produz uma função binária espacial entre sociedades inteiras e
parciais – um como sendo o princípio da negação do outro. A dupla inscrição da parte
no todo, ou da posição minoritária vista como o fora do dentro, é desaprovada.

Há ainda algo nessa “parte no todo”, a minoria vista, ao mesmo tempo, como a
liminaridade interna e o “corpo estranho”, que está sintomaticamente registrado no
discurso de Taylor. Isso é mais bem descrito como o desejo pelo “dialógico” – um
termo que ele toma emprestado de Mikhail Bakhtin –, apesar de destituir o “dialógico”
de seu potencial hibridizador. O mais flagrante sintoma disso é que, apesar da
“premissa de igualdade”, Taylor sempre apresenta a posição multicultural ou minoritária
como uma imposição que vem de “fora”, e faz suas reivindicações de lá: “O desafio é
lidar com o sentido de marginalização deles sem comprometer os nossos princípios
políticos básicos” [ênfase minha].44 De fato, o desafio é lidar não com “eles/conosco”,
mas com as posições histórica e temporalmente disjuntivas, que as minorias ocupam de
forma ambivalente no interior do espaço da nação. O esquema avaliativo de Taylor, que
posiciona a premissa de igualdade e o reconhecimento do valor (o antes e o depois do
julgamento liberal) na longue durée das grandes culturas nacionais e nacionalizantes, é,
na verdade, a antítese do híbrido bakhtiniano, que debilita tais reivindicações de uma
totalização cultural:

O (...) híbrido não tem somente uma dupla voz e um duplo sotaque (...) ele tem também uma dupla língua: nele não
há somente (e nem mesmo tanto assim) duas consciências individuais, duas vozes, dois sotaques, mas, acima de
tudo, há [duplicações] de consciências sociolinguísticas, duas épocas (...) que vêm juntas e lutam conscientemente
no território da elocução (...), é a colisão entre diferentes pontos de vista sobre o mundo que está vinculada nessas
formas (...), tais híbridos inconscientes foram, ao mesmo tempo, profundamente produtivos historicamente: eles
estão prenhes de potencial para visões de um novo mundo, com novas “formas internas” de percepção do mundo
em palavras.45

Na verdade, Bakhtin enfatiza um espaço de enunciação, onde a negociação da
duplicidade discursiva – por meio da qual não quero afirmar a dualidade ou o
binarismo – engendra um novo ato de fala. No meu próprio trabalho, desenvolvi o
conceito de hibridismo para descrever a construção da autoridade cultural em
condições de antagonismo ou desigualdade política. As estratégias de hibridização
revelam um movimento de estranhamento na inscrição “autoritária” e até mesmo
autoritarista do signo cultural. No momento em que o preceito tenta se objetivar como
um conhecimento generalizado ou uma prática normalizante e hegemônica, a estratégia
ou o discurso híbrido inaugura um espaço de negociação, onde o poder é desigual,
mas a sua articulação pode ser questionável. Tal negociação não é nem assimilação,
nem colaboração. Ela possibilita o surgimento de um agenciamento “intersticial”, que
recusa a representação binária do antagonismo social. Os agenciamentos híbridos



encontram sua voz em uma dialética que não busca a supremacia ou a soberania
cultural. Eles desdobram a cultura parcial a partir da qual emergem para construir
visões de comunidade e versões de memórias históricas, que dão forma narrativa às
posições minoritárias que ocupam: o fora do dentro; a parte no todo.

No romance de Toni Morrison, Beloved (Amada), de 1987, o conhecimento cultural e
comunitário chega como um tipo de autoestima que é também a estima pelo “outro”. É
uma estima ética, na qual a “intimidade” do sujeito é habitada pela “referência radical e
an-árquica do “outro”.46 Esse conhecimento fica visível nos intrigantes capítulos47 em
que Sethe, Beloved e Denver representam uma cerimônia de afirmações e nomeações,
por meio de subjetividades intercessoras e intersticiais: “Beloved, ela é minha filha”;
“Beloved é minha irmã”; “Sou amada e ela é minha”. As mulheres falam em línguas, de
um espaço em fuga “no entrelugar entre elas”, que é um espaço comunal. Elas
exploram uma realidade “interpessoal”: uma realidade social que aparece na imagem
poética, como se estivesse entre parênteses – esteticamente distanciada, contida,
além de historicamente enquadrada. É difícil exprimir o ritmo e a improvisação daqueles
capítulos, mas é impossível não ver neles a cura da história, uma comunidade
apaziguada na afirmação de um nome. Como escrevi em outra parte:

Quem é Beloved?
Agora compreendemos: Ela é a filha que volta para Sethe, de forma que sua mente não será mais sem-teto.
Quem é Beloved?
AGORA PODEMOS DIZER: ELA É A IRMÃ QUE VOLTA PARA DENVER E TRAZ A ESPERANÇA DA VOLTA DE SEU PAI, O FUGITIVO QUE

morreu na fuga.
Quem é Beloved?
AGORA SABEMOS: ELA É A FILHA FEITA DE AMOR MÓRBIDO, QUE VOLTA PARA AMAR E ODIAR E SE LIBERTAR. SUAS PALAVRAS

ESTÃO QUEBRADAS, COMO AS PESSOAS LINCHADAS DE PESCOÇOS QUEBRADOS; DESINCORPORADAS, COMO AS CRIANÇAS MORTAS

QUE PERDERAM AS RÉDEAS. MAS NÃO HÁ NENHUM ENGANO QUANTO AO QUE AS PALAVRAS VIVAS DIZEM, QUANDO SE LEVANTAM

dos mortos, apesar de sua sintaxe perdida e de sua presença fragmentada.

“Meu rosto está vindo tenho que tê-lo procuro a ligação estou amando tanto o meu
rosto que eu quero me ligar estou amando tanto o meu rosto meu rosto escuro está
perto de mim quero me ligar.”48

A ideia de que a história se repete, comumente tomada como uma declaração sobre
o determinismo histórico, surge com frequência nos discursos liberais quando o
consenso falha e quando as consequências da incomensurabilidade cultural fazem do
mundo um lugar difícil. Em tais momentos, o passado é visto como um retorno, com
uma pontualidade nefasta, para tornar o “acontecimento” atemporal e a narrativa do
seu surgimento transparente.

Será que nós lidamos melhor com a realidade de “sermos contemporâneos” – com
seus conflitos e crises, com suas perdas e dilacerações – dotando a história de uma
longa memória que então interrompemos, ou espantamos, com nossa própria amnésia?



Como nos permitimos esquecer, falamos com nossos botões, que a violência
nacionalista entre os hindus e os muçulmanos se aloja logo debaixo da pele da
modernidade secular da Índia? Não deveríamos ser “lembrados” de que as tribos dos
Bálcãs se formariam de novo? Essas questões enfatizam uma observação que está
virando cada dia mais um lugar-comum: o surgimento dos “fundamentalismos”
religiosos, a expansão dos movimentos nacionalistas, as redefinições das
reivindicações de raça e de etnicidade, como se alega, nos levaram de volta para um
momento histórico anterior, uma ressurgência ou uma reapresentação do que os
historiadores chamaram de “o longo século XIX”. Subjacente a essa alegação, há uma
inquietação mais profunda, um medo de que a máquina da transformação social não
seja mais a aspiração de uma cultura democrática comum. Entramos em uma ansiosa
era de identidade, na qual a tentativa de lembrar o tempo perdido e de reclamar
territórios perdidos cria uma cultura de “grupos de interesses” ou movimentos sociais
disparatados. Aqui a filiação pode ser antagônica e ambivalente: a solidariedade pode
ser só situacional e estratégica, o sentido de comunidade é sempre negociado pela
“contingência” de interesses sociais e de exigências políticas.

As narrativas de reconstrução histórica podem rejeitar tais mitos de transformação
social: a memória comunal pode buscar suas significações a partir de um sentido de
causalidade, compartilhado com a psicanálise, que negocia a recorrência da imagem do
passado, enquanto mantém aberta a questão do futuro. A importância de tal retroação
está na sua habilidade de reinscrever o passado, de reativá-lo, de realocá-lo, de
ressignificá-lo. E, o que é ainda mais significativo, ela submete o nosso entendimento
do passado, a nossa reinterpretação do futuro, a uma ética da “sobrevivência”, que nos
permite trabalhar através do presente. E tal trabalho através, ou trabalho dentro, nos
liberta do determinismo da inevitabilidade histórica – a repetição sem a diferença. Ele
possibilita que nos confrontemos com essa difícil fronteira, a experiência intersticial,
entre o que tomamos como imagem do passado e o que está realmente envolvido na
passagem do tempo e na passagem do significado.

Esse ensaio deve muito aos meus colegas e aos participantes dos seminários na
School of Criticism and Theory, de Dartmouth, ocorridos em 1993, sem cujo estímulo e
apoio ele não teria tomado a forma que tomou.
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Aura e ágora:
sobre a negociação do gozo e o falar entre

PARA TONI MORRISON

ão há nada que, à primeira vista, seja menos negociável do que o gozo. Com
sigilo e singularidade, o momento do gozo transforma a longa labuta da devoção,

sagrada ou amorosa, no arrebatamento súbito do agenciamento humano. Se o gozo é
transcendente, ele também é subliminar. Logo abaixo do limiar da consciência, sob a
pele, a passagem do gozo torna o corpo translúcido e a mente é ofuscada por uma
torrente de luz. No gozo, a relação do self consigo mesmo – agora mediada por um
outro, Deus, o amante – torna-se des-realizada. “É claro”, escreve Jacques Lacan
falando de Santa Teresa e de outros como ela, “que o testemunho essencial dos
místicos é justamente o de dizer que eles o experimentam (jouissance), mas não
sabem nada dele”.49 Se o testemunho do gozo consiste em um tipo de brecha entre a
experiência e o conhecimento, então como ele pode se dar conta de si mesmo? E, o
que é ainda mais significativo, quem fala em nome do gozo? Pode ele ser
testemunhado ou representado? Pode existir um “sujeito” do gozo, se ele introduz uma
cesura tanto no tempo quanto no conhecimento?

Não há nada que, à primeira vista, seja menos gozoso do que a negociação. Ela é
uma forma de comércio ou tráfico, articulação ou intercâmbio, conexão com contenção,
que busca equivalências no mundo cotidiano. Preocupada principalmente em
estabelecer relações, ou em “fechar o acordo”, a negociação é, acima de tudo, um
discurso do desvelamento. Diferente do gozo, que é sobre a “relação absolutamente
dissimétrica com o outro inteiro”, a negociação busca uma “equalização através de um
denominador comum”.50 Se o gozo é um sublime sequestro, uma cesura na vida
cotidiana, a negociação (neg [não]+otium [ócio, repouso]) emana do ruído, da
inquietude do negócio do dia. O denominador comum ao qual a negociação aspira não
é nada mais do que a teia e a trama da vida: discurso e ação, os atributos definidores
da humanidade. Ao contrário do que diz o senso comum, o desvelamento da
negociação não é meramente a revelação de alguma moeda comum de circulação; a
negociação desvela certo mal-estar no lance final do intercâmbio, precisamente porque
está mais preocupada com a enunciação dos jogadores da partida – o
autodesvelamento dos agentes e do agenciamento, já que a negociação é a própria
essência da ação e da elocução humanas. Na notável descrição de Hannah Arendt,
“[uma] vida sem discurso e sem ação – único modo de vida em que há sincera renúncia
de toda vaidade e aparência na acepção bíblica da palavra – está literalmente morta



para o mundo; deixa de ser uma vida humana, uma vez que já não é vivida entre os
homens”.51

O alinhamento da negociação com esses sistemas de intercâmbio social – linguagem,
ação, significação, representação – coloca-a no centro da vida moderna, no ponto alto
da criação de mercadorias e no início da comunicação. Preocupada primeiramente com
o desvelamento do sujeito humano como agente, a negociação é a habilidade de
articular diferenças no espaço e no tempo, de ligar palavras e imagens em novas
ordens simbólicas, de intervir na floresta de sinais e de mediar o que parecem ser
valores incomensuráveis ou realidades contraditórias. Se o gozo irrompe como uma
experiência inefável, a negociação insiste na necessidade da narrativa “na qual os
seres humanos se mostram uns aos outros (...) qua homem (...) uma iniciativa da qual
nenhum ser humano pode se abster e continuar a ser humano”.52

À primeira vista, portanto, o gozo e a negociação ocupam lugares em mundos bem
diferentes. O mundo do gozo é “a palavra dentro de uma palavra, incapaz de dizer
nenhuma palavra”,53 o self capitulado à sublimidade do não self. O domínio da
negociação é o autodesvelamento na narrativa, qua o humano, como a condição
primeira da vida cotidiana e comunitária. Existe uma passagem que vai da aura do gozo
à ágora, ou praça do mercado, da negociação? É essa complexa questão que
Negotiating Rapture (A negociação do gozo) nos leva a considerar. A ambição
deliberada – ou a ambiguidade intencional – do próprio título sugere que a arte pode
ser a ponte entre a aura e a ágora, em especial se negarmos a cada termo o seu
espaço discreto e insistirmos em que ambos os estados do ser e do significar deveriam
se confrontar com a alteridade ou os limites de seus campos discursivos. Podemos
forçar os lábios do gozo, pressionar o silêncio, palavra sublime para falar e desvelar o
seu agenciamento, que é, afinal, a tarefa da negociação? De maneira semelhante,
podemos desvelar um momento não característico de radical incerteza da
individualidade e da subjetividade no “inquieto” intercâmbio da negociação? Será que,
quando a cacofonia humana cessa, um mistério mais profundo não se abre no
desvelamento do “homem”?

A tentativa de traduzir “negociação” e “gozo” em relação um ao outro, entrelaçando-
os e emaranhando-os, nos colocou face a face com o problema do endereçamento da
narrativa na arte – o processo de articulação da aura e da ágora, ligando o sublime
com a localização temporal do espectador, do leitor, da testemunha. O meu interesse
pela narrativa vai além dos aspectos meramente formais da intriga, do encadeamento
da trama, do campo figurativo, do sistema textual ou espacial. O que me interessa
discutir aqui é a narrativa vista como o discurso do autodesvelamento, a produção de
sujeitos e o posicionamento dos espectadores. O poder peculiar da arte como uma
forma de endereçamento surge por meio da sua mediação entre o silêncio sublime e o



atordoamento provocado pelas visões e pelos sons cotidianos.
A posição do espectador, o destinatário da arte, não é nem a situação do artista

arrebatado pelo raio da inspiração, nem a súbita iluminação da aura que confronta o
olho do observador, quando a sua atenção está momentaneamente desviada dos
negócios da ágora. Em ambos os casos, existe certa passividade atribuída ao artista e
à plateia que não representa a natureza profundamente ambivalente do próprio trabalho
artístico e a sua interface dialógica com o mundo no qual ocorre o seu embate. Pois a
arte tem a capacidade de revelar o quase impossível, o limite atenuado em que a aura
e a ágora se justapõem, a fim de encontrar uma linguagem para os altos horizontes da
própria humanidade e – na sua mais delicada especificidade, na sua inspirada
diversidade, nos seus estilos visionários, nos seus vocabulários de vicissitude – para
revelar a sua própria fabulação, a sua fragilidade, no momento de sua articulação. Não
é que a ambição aurática da arte fique de alguma maneira rebaixada diante da
sabedoria nada espetacular da vida cotidiana – não é tão simples assim. O que é
revelado entre o extático e o cotidiano é um entrelugar mediatório que não pertence
nem à aura nem à ágora – e isso em todo o seu mistério e em toda a sua habitualidade
– é “a posição humana”.

“Musée des Beaux Arts”

No que respeita ao sofrimento, nunca se enganavam
Os Velhos Mestres: quão bem o compreendiam
A humana posição; de que maneira ocorre
Enquanto alguém está comendo ou abrindo uma janela ou
   somente andando ao léu.

Como, quando os de idade aguardando reverente, 
   apaixonadamente
O milagroso nascimento, deve sempre haver
Crianças que não desejam particularmente que aconteça, 
   patinando
Num lago junto à beira da floresta:
Eles jamais esquecem
Que mesmo o pavoroso martírio deve prosseguir seu curso
De qualquer modo num canto, nalgum lugar desasseado
Onde os cães levam sua vida canina e o cavalo algoz
Raspa o traseiro inocente de encontro a uma árvore.

No Ícaro de Brueghel, por exemplo: como tudo volta as costas
Pachorrentamente ao desastre: o arador bem pode ter ouvido



A pancada n’água, o grito interrompido,
Mas para ele não era importante o malogro: o sol brilhava
Como cumpria sobre as alvas pernas a sumir-se nas águas
Esverdeadas; e o delicado barco de luxo que devia ter visto
Algo surpreendente, um rapaz despencando do céu,
Precisava ir a alguma parte e continuou calmamente a velejar.
W. H. Auden54

A posição humana, como já disse Auden antes de nós, não está na esfera do
sofrimento; ela está na esfera da significação artística do sofrimento. Isso significa, é
claro, que os Velhos Mestres estão duplamente enquadrados, primeiro pela pintura,
depois de novo pela poesia: os espectadores do “milagroso nascimento” ou aqueles
que veem “algo surpreendente” não são simplesmente as crianças patinando em um
caso e os navegadores em outro. Supervisionando e mediando a completa interação
entre o gozo do sofrimento e a atarefada banalidade da negociação estão a voz
narrativa do poeta e a visão do artista, que não residem nem dentro nem fora do
poema ou do quadro, mas pairam nas bordas da inscrição e da observação. A voz
narrativa hesita nos limites tanto da linha poética quanto da imagem visual, ao mesmo
tempo descrevendo a “leitura” dos Velhos Mestres e, ironicamente, reinscrevendo-os.
No papel de tradutor entre a pintura e a poesia, o narrador engendra a justaposição da
aura e da ágora, produzindo assim a necessária negociação do gozo. Então, por
exemplo, é o narrador enquanto espectador que, ao rimar “aguardando (...)
apaixonadamente” com “que aconteça, patinando” constrói uma filiação irônica entre o
apaixonante mistério da morte, que passa, e a brincadeira cotidiana das crianças –
patinar sobre gelo fino. Os ciclos do nascimento e da morte são reunidos
naturalisticamente como um tipo de inevitabilidade, mas muito mais significativo é o
abismo incomensurável na autoconsciência dos idosos e dos jovens. É o lapso de
tempo entre a exigência do acontecimento – trágico ou miraculoso – e a consciência
retardada da sua significação que está retratada na tensão temporal que a grande arte
representa. O fato de que essas disposições tão radicalmente diferentes do ser e do
sentir como o pavoroso martírio e a vida canina não obstante habitem o mesmo ciclo da
existência humana em suas duas pontas – nascimento e morte, juventude e velhice –
constitui uma afirmação da “posição humana”. Pois a arte, no insolúvel “ombreamento”
da compreensão instantânea e da despreocupação naquele irrequieto espaço e tempo
entre o nascimento e a morte, abre um espaço de sobrevivência nos interstícios entre a
aura e a ágora.

O poder negociatório de juntar o que o homem deseja manter separado representa o
mistério banal da narrativa mediatória da arte. Não devemos ficar precipitadamente
desalentados devido à complexa distância entre o sofrimento e a posição de



espectador que Auden atribui ao trabalho artístico. Não assumamos uma posição
reprovadora diante da falta perceptível de empatia por parte do ajuntamento
heterogêneo de crianças brincando, capitães de navios e aradores – pessoas comuns,
de maneira geral. O quadro e o poema revelam a distância entre a visão do sublime e o
mundo cotidiano do fazer, a indiferença do “não desejar particularmente que aconteça”
ou “precisar ir a alguma parte” ou até mesmo o gesto de coçar a cabeça diante daquilo
que atemoriza; mas essas experiências de “tudo volta[ndo] as costas”, perdendo por
um triz o miraculoso, têm uma significação muito mais profunda do que a do pathos
narrativo ou de uma ética da autoabsorção narcisista. Devemos ir além da reflexão
solipsista do “para ele, não era importante o malogro”.

Na leitura de Auden, por exemplo, virar as costas para uma visão de um menino de
asas brancas e douradas cruzando o céu como um querubim para cair como uma pedra
abre um espaço de interpretação – entre o menino e o barco, entre algo surpreendente
ou gozoso e algo estratégico e negociatório, “ir a algum lugar e continuar calmamente a
navegar”. É a partir desse espaço-tempo elidido de interpretação que a lição da
“posição humana” da arte ainda está para ser aprendida. Entre a fugaz visibilidade da
arte e a posição a partir da qual uma possível narrativa ou um registro plausível pode
vir a emergir – o arador pode/Ter ouvido”, “o delicado barco... devia ter visto” – é que
Brueghel e Auden propõem a questão pungente da sobrevivência da arte: como
tradução, revisão, reconhecimento, comunicação, falso reconhecimento, circulação,
infortúnio – ou, de fato, a própria reinvenção de Auden e a reinscrição da pintura de
Bruegel. Mas notem que o tom experimentalmente interpretativo – pode... devia ter –
revela um dilema ético e estético. Ele sugere que a continuidade e a influência do gozo
dependem de uma compreensão da interpretação enquanto intervenção na própria
estrutura significativa do trabalho artístico. A lenda da arte, o seu poder de persuasão
através dos tempos, depende de uma atenuação e de uma realocação do seu “ser”
tanto como acontecimento quanto como significação. No ato primeiro de mediação ou
de representação existe uma ameaça necessária à presença essencializadora ou
originária da arte. Essa é a mais difícil negociação do gozo artístico com a ágora da
interpretação, pois, para assegurar a sobrevivência da arte, a sua autenticidade ou sua
autonomia foi parcialmente apagada.

Se o gozo deve ser comunicado a todos, então a experiência inefável tem que ser
endereçada a partir de uma perspectiva fora dela mesma. Mas essa exclusão,
paradoxalmente, não é externa ao trabalho artístico; ela é parte de um processo pelo
qual a arte vem a ser autorizada nos atos da audiência e da interpretação. As
interpretações não são meras leituras de segunda ordem que elaboram, em atraso,
alguma pura essência ou expressão que o trabalho emana ab novo, em um tipo de
espontaneidade sublime. A interpretação, quase literalmente, leva o trabalho de dentro



para fora: ela enuncia, até mesmo exacerba, os múltiplos campos da visualidade e as
superfícies de significação que estão articuladas no trabalho. Puxando esses
elementos, como quem puxa o fio de um pedaço de seda, todo o tecido é
transformado, a sua estrutura fica frouxa e visível, as suas conexões e casualidades se
mostram contingentes, as suas “totalidades” se tornam texturais e tendenciosas. A
interpretação não é tanto uma atividade adjunta como é um processo disjuntivo que
questiona a própria presença ou o “ser” do trabalho artístico como um começo, como
uma atividade autoral. “Em vez de uma gênese fulgurante”, escreve Stephen
Greenblatt, “começa-se a vislumbrar algo que parece, inicialmente, bem longe do
espetacular: um conjunto ilusório e sutil de intercâmbios, uma rede de trocas e de
opções, um choque de representações concorrentes, uma negociação entre
sociedades de responsabilidade ilimitada. Pouco a pouco, esses empréstimos
incessantes e complexos parecem chegar a uma compensação mais grandiosa e mais
pungente do que a epifania que eu almejara”.55

Sem epifania, que autoridade o gozo pode exigir? Na ansiedade da negociação,
existe algum tipo de sublimidade? A aura e a ágora tremem diante uma da outra?
Sobre o espectador do mysterium tremendum – o olhar penetrante de Deus – Jacques
Derrida tem a dizer o seguinte: “Não o vejo [a Deus] olhando para mim, apesar de que
ele me olha enquanto me encara, diferentemente do analista que me olha por trás (...).
Mas, na maioria das vezes, tenho que ser levado a ouvir ou a acreditar, ouço o que ele
me conta por meio da voz do outro, um mensageiro, um anjo, um profeta, um messias
ou um carteiro, um portador de boas-novas, um evangelista, um intermediário que fala
entre Deus e eu mesmo.”56

O intermediário enuncia a mesma dúvida no ponto de intercessão – ser levado a
acreditar deixa aberta a possibilidade de não acreditar ou de ser malconduzido – como
acontece com o poeta e o pintor icarianos ao questionarem a intencionalidade do
trabalho artístico no momento de seu desempenho – o navio pintado cheio de idiotas
que perderam por um triz a chance de reconhecer um milagre desastroso. O
intermediário não revela simplesmente o olhar penetrante de Deus nem reflete
diretamente o sublime da experiência do gozo. A interposição de uma “voz de um outro”
desvela uma forma de agenciamento e uma relação de conhecimento em uma situação
na qual, assim como sugere Lacan, o testemunho essencial do gozo é gozar sem
perceber. E esse agenciamento do intermediário não é nada menos do que a própria
linguagem, ou aquele processo metafórico e substitutivo da representação, que
configura o campo significativo das artes, de maneira mais geral.

“Falar entre” Deus e eu mesmo, a arte da intermediação, é o lócus da interpretação
enquanto intervenção. Nesse sentido, “falar entre” é, antes e ao mesmo tempo:
interrupção (falar fora do tempo e do espaço do dado “sujeito”, nem Deus nem eu



mesmo); interpretação (ler nas entrelinhas); o desvelamento do agenciamento, no qual
a intermediação se torna o processo de intersubjetividade, a teia de comunicação e
comunidade, a ágora “na qual os seres humanos aparecem uns aos outros qua
h(omem)umano. “Falar entre” é assistir a partir da “posição humana”, onde o
espectador não se posiciona diante do objeto como voyeur, nem o crítico ou o leitor
meramente reconstroem a narrativa retroativamente. A posição humana marca o
“entremeio” do intermediário em sua relação com o outro, tanto como espectador
quanto como atuante, o que não é mais uma “dissimetria absoluta”, mas fica delineado
no discurso da negociação. Pois, “no momento em que alguém fala, no momento em
que alguém se utiliza da linguagem, ele perde a sua verdadeira singularidade”.57 Mas a
intermediação da representação não leva, em uma linha reta e descomplicada, do
singular para o social.

O desvelamento do agenciamento na linguagem e na representação visual, alcançado
através da absoluta dissimetria entre o significante e o significado (o olhar penetrante e
o olhar, o sinal e o símbolo), também é um deslocamento de qualquer relação binária
ou anterior entre Deus e mim, arte e espectador, ou artista e objeto. Pois a intervenção
da interpretação levanta as questões mais profundas sobre a “autoridade” do trabalho
artístico, não investigando a arte “em si mesma”, mas abrindo a perspectiva
ambivalente do “dentro/fora”, tal como descrevi acima, revelando as localizações
disjuntivas e liminares que tanto asseguram a sobrevivência da arte quanto atenuam a
sua soberania.

A interpretação, como um ato de intervenção, abre a necessidade de relacionar a
arte como representação, uma prática metafórica e mimética, às questões institucionais
mais amplas da regulação social da cultura. A adjudicação da estética, uma vez
revelada a estrutura interventiva e intermediária do trabalho artístico, é uma questão
problemática. Pois o que está contido dentro – ou fora – do domínio da arte? As
próprias fronteiras entre o que é arte e o que não é, a relação entre o fato e a
fabulação ou entre o self cotidiano e a identidade figurativa – essas enigmáticas
intimações da posição humana são questões que Auden já nos fez encarar. Não é que
ele sugira uma equivalência entre esses variados domínios da experiência, longe disso.
O interesse de Auden repousa no ombreamento do incomensurável e do despercebido,
a ambivalência do acontecimento e do afeto como coexistem na teia da vida, em um
tipo de arte que sutilmente ressalta o mistério do infortúnio. A questão crítica repousa
na disposição temporal da definição. Como podemos conceber o objeto ou
acontecimento da arte quando ele inclui aquilo que a desconsidera ou ignora; aquilo que
a compreende falsamente por causa do tempo disjuntivo e da expansão da vida da
localização humana da arte; aquilo que pressupõe, na sua interpretação e na sua



representação, a própria atenuação da intenção da arte em favor do ato de tradução
cultural?

As meditações de Arendt sobre esse assunto são particularmente significativas para
nós, principalmente porque ela vê o “inter-esse” humano, o costume de compartilhar,
como um modo de intermediação:

A ação e o discurso ocorrem entre os homens, na medida em que a eles são dirigidos, e conservam sua
capacidade de revelar o agente (...). Esses interesses constituem, na acepção mais literal da palavra, algo que
“inter-essa”, que está entre as pessoas e que, portanto, as relaciona e interliga. Quase sempre o discurso e a ação
se referem a essa mediação (...). Mas, a despeito de toda a sua intangibilidade, essa mediação é tão real quanto o
mundo das coisas que visivelmente temos em comum. Damos a essa realidade o nome de “teia” de relações
humanas, indicando pela metáfora sua qualidade, de certo modo intangível.58
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palavra, isto é, é seu ator ou seu sofredor, mas ninguém é seu autor.

Essa genealogia do “inter-esse” faz eco com a minha revisão do gozo como “falar
entre” a aura e a ágora. A princípio, parece óbvio que Arendt fala a partir do lado da
negociação, da vita activa, enquanto espaço discursivo que casa peculiarmente bem
com a revelação do agente criativo. Mas então, se interpretarmos a sua noção de
“inter-esse que está entre as pessoas”, em um estilo intervencionista, percebemos que
existe uma semelhança de família entre a narrativa liminar da “mediação” comunitária e
a inscrição de Auden da autoridade artística que paira entre os Velhos Mestres e as
crianças inocentes, em algum lugar entre a aura e a ágora.

Arendt não só afirma a presença do processo social como revela a natureza
enigmática da “mediação” e o caráter ambivalente do próprio agenciamento social. E,
mais uma vez, é a estrutura intermediária da narrativa – “produz[indo] histórias
intencionalmente ou não” – que tanto inicia quanto questiona a autoridade do agente
social. Se a negociação é uma atividade capaz de revelar o agente, o seu
desvelamento só pode ser realizado em conexão com uma teia já existente de relações
humanas, que estabelece um horizonte de expectativas. Mas, em um sentido paradoxal,
a instância de agenciamento como narrativa demanda uma “originalidade” e uma
maestria que busca se libertar do que é preexistente – o agenciamento quer se
desvelar a si mesmo como o próprio autor da teia humana.

Assim como o gozo do mysterium tremendum, a narrativa é intercessiva, e qualquer
noção de singularidade ou de soberania fica perdida uma vez nos encontremos na
posição humana do “falar entre”. Por seu lado, Arendt descreve esse processo como
“sujeição” em duplo sentido, tanto como ator quanto como sofredor de uma narrativa da



qual ninguém é o autor. E aqui, por fim, na vocação secular do gozo negociado da arte
aparece um momento semelhante à “falta” do conhecimento sagrado que acompanha o
gozo divino. Pois é a ausência de qualquer intenção autoral controladora na figuração
ou na fabulação, colocando-se quase que face a face com o deus absconditus que
assombra qualquer reivindicação a uma causa final e suficiente no reino do
determinismo social, que nos permite, ironicamente, ver as ligações entre aura e ágora.
De repente, a condição intermediária do gozo, que é o silêncio místico interrompido
pela voz narrativa que “fala entre”, encontra-se a si mesma em companhia do inter-
esse humano da negociação. A teia de relações humanas estabelecida por meio da
linguagem e da ação exige o desvelamento do agenciamento – tanto de atores quanto
de sofredores – enquanto produz uma narrativa da sociedade humana, de autoria de
ninguém.

É, finalmente, o não desvelamento do autor como uma condição geral e universal do
sentido, do ser ou do ver, que faz do agenciamento artístico o que ele é: uma ética
interpretativa e uma estética intervencionista que é, ao mesmo tempo, liminar e
luminosa. A arte produz histórias e quadros – históricos ou pessoais – que sobrevivem
e seduzem porque sem cessar apontam alternativas e põem em agonia a sua própria
existência – espectros da memória, fantasmas do futuro, procuradores para o
presente. A atividade artística, seja ela criativa ou crítica, apresenta o problema de que
as narrativas e as figurações, os sinais e os cenários, tanto podem como não podem
ter uma intenção (sem autor) e, ao mesmo tempo, apontar uma necessidade urgente
de desvelar o agenciamento, de interpretar a relação entre o ator e o sofredor, o velho
agonizante e a criança de patins, Ícaro e o navio cruzeiro.

Sem epifania ou “autoridade” lá emerge, no lugar da presença original ou singular, a
dupla dobra do sujeito: o nascimento do criador ou do espectador que não pode
transcender o processo do trabalho artístico; mas se localiza na mediação, no meio da
sua própria produção como agente, nos interstícios primeiros da intenção e da
interpretação. Pois essa é a lei da posição humana: o espectador ou o intérprete tem
que conviver com o conhecimento de que “alguém a iniciou” – a história, a teia de
relações humanas, o inter-esse, o quadro, a instalação, o verso, a crítica – ao mesmo
tempo que com o reconhecimento do fato de que ninguém é o seu autor.

Ser ator ou sofredor é, novamente, estar na posição duplamente inscrita de Ícaro, ao
mesmo tempo o ator na arte de Breughel, e depois, duplicado, o ícone do sofrimento
escasso e inobservado no poema de Auden. É esse sujeito na dupla acepção que Bill
Viola imagina como sendo o duplo sujeito espectador na sua instalação de 1983, Room
for Saint John of the Cross (Sala para São João da Cruz) (cat. no 83). O insight de
Viola do gozo repousa na apreensão da sua posição humana, na qual visões místicas
são colocadas, lado a lado, com reproduções digitais e mecânicas. Não há conclusões



a serem tiradas, nenhuma finitude da “verdade” a ser derivada do paralelismo dos
espaços ou da reprodução das imagens. A arquitetura da instalação estabelece uma
narrativa espacial de repetição e eco: um pequeno compartimento escuro é construído
dentro de uma grande sala escura; a parede do fundo da sala emite luz e estremece
com uma imagem de vídeo feita com câmera portátil de uma enorme montanha nevada,
enquanto o compartimento apresenta uma imagem em um monitor colorido de catorze
polegadas de uma montanha nevada; na sala ressoa o barulho do vento; a montanha no
monitor é carregada com o lufar do vento que se move entre árvores e arbustos. Entre
esses ícones de repetição se eleva, por cima da aragem e do lufar do vento, do
pequeno compartimento escuro, um sinal de singularidade: uma voz recitando o poema
de São João da Cruz:

Para chegar ao prazer que você não tem,
Deve pegar o caminho que não aprecia,
Para chegar ao conhecimento que você não tem,
Deve pegar o caminho que não conhece.

Por que esse mundo de imagens duplas na recriação de Viola do encarceramento de
São João? Qual é a função da repetição e da intermediação no âmago do gozo – sala
escura, cela escura; montanha na tela, montanha no monitor; vento soprando, voz
sagrada?

Uma resposta óbvia seria enfatizar a narrativa visível da transcendência na própria
estrutura física, fazendo a passagem de alguém pela sala e pelo pequeno
compartimento escuros, jogando com os planos de claro e escuro em contraste. Os
escuros espaços vazios de ruído branco são trespassados pelas imagens de claras e
luminosas montanhas nevadas. Um gozo desse tipo, a ruptura repentina da noite escura
da alma, é um momento visionário alcançado pela privação dos sentidos e pelo
exercício do espírito, de forma que a visão interior possa ser projetada sem
equipamento. As divisões corpóreas ou materiais de dentro/de fora são transcendidas
em uma divina “confusão” da qual a sublimidade da montanha do filme que se move é
um símbolo. Os poemas de São João falam com frequência em voar por sobre as
montanhas e as fortificações. Nessa leitura, então, a repetição de espaços e de
imagens tende para certa identidade entre sujeito e objeto, o self e o outro, a mente e
o assunto, que transcende ou apaga a individualidade na epifania. O desvelamento do
agente seria uma distração da dissimetria absoluta, a autoria da própria divindade.

Existe outra narrativa da duplicação e da repetição por meio do “não conhecimento”
mais relacionada com a de São João: “Para chegar ao conhecimento que você não
tem,/deve pegar o caminho que não conhece.” Esse chegar ao conhecimento está mais
relacionado com o processo de intermediação e iteração (do que com a



transcendência da identidade) e se refere à estrutura de elaboração do trabalho
artístico. O “caminho que não conhece” faz ressaltar a questão já familiar da
intermediação, mas agora em nome do interesse humano e do lugar do espectador. Ele
não tanto faz ressaltar a experiência mística como a localização desse trabalho de
mediação entre o gozo e a negociação. Viola nos leva a São João por um caminho que
não conhecemos, fazendo-nos olhar através de um vidro – ou de uma tela – escura e
duplamente. A visão singular, reveladora, das palavras do santo é atenuada na
construção da própria peça: a caixa de Pandora dos espaços escuros, a interrupção
estranha de imagens repetidas e de sons simulados, a fabricação de uma voz gravada
lida pela voz de outra pessoa. A estrutura multimídia da instalação priva o cenário
sublime de um “si” mesmo; a intrusão do espectador como intermediador, na mediação
de várias superfícies de inscrição e figuração, distrai a atenção de uma sublimidade
transcendente ao processar a observação através da construção material da obra.
Então, existe uma forma de distração mimética que se segue a partir da disposição
material do espaço, da superfície e da luz. A justaposição da dimensão e da escala
envolvidas na duplicação, lado a lado com os espaços escuros – sala grande, pequeno
compartimento – e com as imagens claras – montanha na tela, montanha no monitor
em miniatura – desloca o olhar fixo para a frente e, estranhamente, para o lado. A
dimensionalidade dupla e disjuntiva tanto do tempo quanto do espaço insiste no
autodesvelamento do agente espectador como sujeito da sagrada montanha nevada;
mas tal agenciamento é tanto parcial quanto despossuído de individualidade, porque a
montanha, enquanto sinal visual, é parte de um movimento metonímico e lateral no
plano de projeção da obra. A corporificação arquitetural do gozo de Viola distrai a
atenção e nos aterroriza em um sentido fundamental – já que Deus ou a arte nunca
podem ser ouvidos, só ouvidos em segredo, assim como as melhores estratégias de
negociação são frequentemente estabelecidas por baixo do pano.

No âmbito dessa leitura, os duplos – espaços, espelhos, o vento e a voz – estão mais
diretamente relacionados com o problema da produção e com a posição do
espectador. A economia iterativa da instalação é menos uma passagem para a
montanha luminosa do que um trabalho de negociação do “sinal” que significa
“experimentar o gozo [jouissance] mas sem perceber”... Dessa perspectiva, não é o
que pode ser visto ou ouvido – montanhas, versos, luz, escuridão, o gorjeio da água –
que é o ponto focal do trabalho. É a janela vazia, o esvaziamento da janela – nem luz
nem escuridão, nem tela nem “vista”, nem palavra nem imagem – que se torna o lugar
da teia humana, pois, como Viola diz da videoarte, “o nível de uso da ferramenta reflete
diretamente o nível do usuário”.

É aqui, através do vazio da pequena janela, que o espectador se torna intermediário,
“vendo entre” as diferentes escalas da escuridão (salas pequenas e grandes) e as



diferentes quantidades de luz (montanhas baixas e altas). Aqui, de repente, algo se
segue que é do inter-esse humano no sentido em que Arendt emprega o termo. Pois,
quando o observador se coloca na janela vazia, algo ocorre entre os equipamentos que
residem no espaço da instalação, lado a lado – em vez de uma epifania singular, há de
repente o ruído da enunciação. Na janela vazia, certo “falar entre” começa a acontecer:
a voz do santo encontra o olho do observador em estado de distração; o vento
sussurrante e devoto ecoa e suprime a respiração contida, o suspiro, do espectador
humano; e a visão estática e tremeluzente das montanhas nevadas, eretas e epifânicas,
encontra a carcaça assustadora e alquebrada do corpo humano, a sua fragilidade
sustentada com dificuldade devido ao ardor dos pés descalços e machucados do
incansável peregrino da arte.

Ali, em um momento de folga, você o tem, o gozo da negociação. Se você o perder,
vire a página, gaste dinheiro com você, puxe as cortinas ou abra a janela... Escute...
Olhe... Acontecerá de novo... quando você não desejar particularmente que aconteça...
quando você precisa ir a alguma parte e continua calmamente a velejar...

49 LACAN, Jacques. “Deus e o Gozo d’A Mulher.” In: Mais, ainda. Seminário XX. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.
50 DERRIDA, Jacques. The Gift of Death. Trad. David Wills. Chicago: University of Chicago Press, 1995, p. 91.
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57 Ibid., 60.
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Pós-modernismo e pós-colonialismo

I

Nenhum termo da crítica, na história recente, alcançou tanta credibilidade imediata nas
ruas como aconteceu com o “pós-modernismo” no final da década de 1970 e na
década de 1980. Os movimentos intelectuais precedentes certamente geraram seus
grandes momentos culturais públicos, mas o seu succès de scandale dependeu de
certa divulgação pelos livros, uma trilha de ideias e atitudes no papel que os
acompanhou nas ruas. O existencialismo, por exemplo, alimentou certo gosto pelos
cafés das calçadas, o retorno a uma distinção estrita entre corpo e mente em se
tratando de sexo (não monogâmico), a celebração do transviado James Dean, em seus
últimos filmes, e das melosas chansons noires de Juliette Gréco. A desconstrução teve
o seu próprio quinhão na contribuição de Derrida aos jardins públicos de La Villette, aos
tributos arquitetônicos no trabalho de Eisenman e Koolhaas e mesmo em uma curta
participação no filme do produtor Hanif Kureishi Sammy and Rosie Get Laid.59 Mas o
glamour dessas apropriações populares foi construído em cima de alguma forma de
filiação ou engajamento intelectual. Não foi bem assim com o pós-moderno chique.
Jean-François Lyotard foi cuidadoso ao apontar em seu trabalho pioneiro, La condition
postmoderne, que a relação entre modernismo e pós-modernismo era do tipo
interventiva e aporética – “o pós-moderno seria o que, no moderno, põe em evidência o
inapresentável na própria apresentação”.60 No entanto, o casuísmo sutil de tais
definições foi perdido em grande parte quando o termo foi açambarcado, no contexto
anglo-americano, pelos jornalistas, pelos gurus da mídia, pelos consultores de moda,
pelos disc-jóqueis e pelos detentores de direitos autorais sobre as propagandas.

O pós-modernismo nos centros metropolitanos do Ocidente tem por trás um tacanho
e antielitista “se-isso-acontece-nas-ruas-ou-no-bairro-pode-acontecer-com-qualquer-
um-em-qualquer-lugar” – certo tipo de populismo esperançoso e inocente. Isso não
deveria ser lido equivocadamente como um clamor por um novo anseio democrático ou
como uma tentativa de expandir um ideal emancipatório. O pós-modernismo, no
discurso popular da mídia, foi, em grande parte, uma tentativa de introduzir
formalmente uma forma de pluralismo individualista em um período de ascensão
conservadora – Margaret Thatcher na Inglaterra, Reagan/Bush nos Estados Unidos –,
conservadorismo este que estava ocupado em louvar a marcha triunfal dos mecanismos
de livre mercado sobre as economias socialistas fracassadas e falidas do Segundo e
do Terceiro Mundos. O fim da guerra fria não trouxe como consequência nada além da
criação de uma paz turbulenta e atemorizante. Nesse contexto, a promoção jornalística
“moderninha” da vida cotidiana, tida como pós-moderna, participou de uma forma ainda



mais sinistra de populismo político: ela se tornou parte da celebração de um estilo de
vida destituído de valores, em meio a mudanças ideológicas notáveis nas culturas
globalizadas, uma celebração que acompanhou as reformas econômicas conservadoras
e a afirmação de regimes políticos autoritários.

Se o flâneur benjaminiano, que perambulava melancolicamente pelas arcadas de
Paris, se tornou uma figura representativa da nascente modernidade, então a pós-
modernidade pôde ser reconhecida imediatamente por sua própria cultura das ruas.
Patinadores, adornem suas cabeças com walkmans Sony; dançarinos de rua, enfeitem
seus ombros com potentes aparelhos de som: equipem-se para ver o mundo. Vocês
que se encontram abrigados em círculos de sons autosselecionados, gritem alto se
devem falar por si mesmos ou se precisam de alguém que fale em seu lugar, pois não
é nada fácil penetrar nessas peles protetoras que formam esferas públicas
“personalizadas”. Fiquem antenados e abram caminho pelas ruas das metrópoles,
exibindo seus símbolos pós-modernistas. Uma fachada de arranha-céu em alumínio
polido ou em vidro temperado reflete vertiginosamente o vórtice do mundo em redor,
em um mise en abyme em queda livre – e aí está a irônica assinatura pós-moderna: o
que parece ser um castelo medieval de mentira, no alto de um prédio, não passa de
uma decorativa torre em espiral. Acelere rumo ao litoral, perto de Venice Beach, onde
os patinadores se aquecem e vendem a sua imagem. À tardinha, um palpável ar
mediterrâneo e uma extravagante luz provençal prevalecem, em detrimento do
resplendor da areia e do mar, faixas lisas e metálicas em bege e azul, limitadas por
canteiros verdes. E, de repente, em meio à demonstração de músculos, uma tranquila
reunião se dá. Quase arcaica em seu decoro, há algo de irônico nesse acontecimento,
algo que soa familiar e sugestivo de um modo icônico. Enquanto dois distintos
cavalheiros se cumprimentam, um se apoiando em uma bengala, o outro segurando um
pincel de enormes proporções, um terceiro permanece destacado, com a cabeça
abaixada. Um olhar mais atento revela o truque no quadro: a encenação de uma
reunião entre os artistas Peter Blake, David Hockney e Howard Hodgkin em Venice
Beach (da mesma maneira como foram retratados na tela de Blake, The Meeting, or
Have a Nice Day, Mr. Hockney (A reunião, ou Tenha um bom-dia, sr. Hockney) (1981-
83), que é uma tradução/transposição do quadro de Courbet, The Meeting, or Bounjour
Monsieur Courbet (A reunião, ou Bom-dia sr. Courbet –  1854). No deslocamento da
paisagem provençal até Santa Mônica, do realismo até um tipo de pós-pop-pós-
modernismo, ocorre a remodelagem da figura do artista. Onde antes Courbet encarava
com arrogância e desprezo os cumprimentos respeitosos e reverentes dos
colecionadores Bruyas e Fajon, agora o britânico expatriado Hockney cumprimenta os
artistas “ingleses” Blake e Hodgkin. As poses estudadas, imitando o quadro de
Courbet, relembram um passado pictórico europeu surpreendentemente recriado em



meio à paisagem do sul da Califórnia, cenário de juventude, luxúria e lazer, amplamente
inventado, no imaginário pictórico, por David Hockney. É esse palimpsesto de
Courbet/Blake/Hockney que Charles Jencks usa como ilustração da capa de seu livro
What Is Post-Modernism? (O que é o pós-modernismo?), na qual anuncia que “o
mundo pós-moderno é a era das citações, do “assim chamado” isso e do “neo” aquilo,
a fabricação autoconsciente, a transformação do passado e do recente presente
moderno”.61 “Neo” isso? O que isso tem a ver com a fábrica? ... Com a fabricação?
Não deixe de assistir às mulheres vestidas por Vivienne Westwood, desfilando em seus
corpetes e bustiês estilo vitoriano, feitos para serem vistos, varrendo para o passado a
moda dos tecidos bege e cinza gastos e esfarrapados (hora de trocar por um colete
Comme des Garçons ou uma jaqueta Dolce e Gabbana), usados por belos e pálidos
rapazes quase impossíveis de diferenciar dos membros do Exército da Salvação,
jovens pedintes esmolambados, homens e mulheres sem-teto que se abrigam no metrô,
para oferecer com timidez exemplares de segunda mão do Street Action. Tão ubíqua e
indulgente era a denominação do presente como pós-moderno em meados dos anos de
1980, que o artista Donald Judd reclamou que o termo “inclui mais a cada dia, (...)
exigindo uma atualização e uma popularidade supostamente superiores às da arte
reconhecida”.62 Não é de surpreender o fato de que, no início da década de 1990, Hal
Foster não fosse o único a perguntar: “Que fim levou o pós-modernismo? De queridinho
do jornalismo, ele se transformou em persona non grata da crítica.”63

No entanto, a minha imitação hiper-real da vida urbana pós-moderna realça a
natureza da representação no discurso do pós-modernismo – o conceito de significação
do simulacro. Introduzir o conceito de pós-moderno por meio de um tableau vivant é a
minha tentativa de capturar algo bem específico na estética pós-moderna como a
representação do “inapresentável no apresentável”. Pois o tableau vivant enquanto
quadro vivo captura algo da sinistra, repetitiva ou “retrô” (para usar uma palavra citada
pelo pós-modernismo à exaustão) estrutura do simulacro. O desejo de representação
do tableau vivant repousa no prazer de produzir uma cópia que elide e ilude o original
não simplesmente deslocando-o mas duplicando-o; uma imagem que “prende o fôlego”
para aparecer parada, morta, fixa, ao invés de infundir vida ao quadro e de exceder a
presença da própria imagem; uma reprodução de similitude em que a superfície do
roteiro é o lugar significante de uma “diferença”, que consiste ao mesmo tempo na
substituição e na subversão. O tableau vivant é um gênero que se ajusta
particularmente bem à epistemologia do pós-moderno, em que “o referente é
suprimido, mas a referência permanece: o que fica é somente a escritura de sonhos,
uma ficção que não é imaginária, mímica sem imitação, sem verossimilhança (...)
Desse lado do lustre em que o “medium” está brilhando”.64

O discurso do pós-modernismo é ao mesmo tempo um atestado de óbito do(s)



fim(ns) da modernidade e uma certidão de nascimento das origens do presente, a
nossa própria época, ainda lutando pela vida. Essa indeterminação temporal – aqui tida
como a repetição do passado (a Nachträglichkeit, ou ação diferida, de Freud), que não
pode ser abandonada, enquanto a restituição do futuro nunca é totalmente realizável –
deflagra uma guerra sobre os conceitos de “significado” e “história”, vistos como
formas de uma “totalidade” seriada ou sincrônica. A temporalidade que eu descrevi
chama a nossa atenção para o reino do valor estético enquanto constituído por
posicionamentos parciais e liminares que estruturam o próprio objeto da arte.
“Apropriação, especificidade de localização, fugacidade, acumulação, discursividade,
hibridização – essas diversas estratégias caracterizam muito do que se faz na arte
atual e distinguem-na dos seus predecessores modernistas”65. BHABHA, Homi K.,
1994. The Location of Culture, p. 219. A alternativa para o holismo historicista no
pensamento pós-estruturalista não é, como é com frequência popularmente alegado,
um atomismo social desertor ou uma fragmentação libertária do sujeito. Os campos
disjuntivos e duplicados do discurso iniciam um movimento lateral ou metonímico que
efetua um deslocamento na questão do valor enquanto delineia um julgamento cultural e
estético. É assim que descrevo o processo em The Location of Culture (O local da
cultura):

As palavras híbridas, unidas por hifens, enfatizam os elementos incomensuráveis (...) como a base de
identificações culturais ou de avaliações estéticas. O que está em questão é a natureza performática da produção
da identidade e do sentido: a regulação e a negociação desses espaços que são contínua e contingentemente
“abertos”, redemarcando as fronteiras, expondo os limites de qualquer reivindicação por um sinal de identidade ou
por um valor transcendente singular e autônomo – sejam eles a verdade, a beleza, a classe social, o sexo ou a raça
(...). Quando a identidade e a diferença não são nem Um nem o Outro, mas alguma coisa à parte, no entrelugar, [há
um agenciamento que encontra a sua atividade criativa] na forma de um “futuro” onde o passado não é originário,
onde o presente não é simplesmente transitório. Ele é, avançando um pouco, um futuro intersticial, que emerge no
entrelugar situado em meio às reivindicações do passado e às necessidades do presente (...). O “presente” do
mundo, que aparece no trabalho artístico por meio do desarranjo da temporalidade, significa uma intermediação
histórica, familiar ao conceito psicanalítico de Nachträglichkeit (ação diferida): “uma função transferencial por meio
da qual o passado se dissolve no presente, de forma que o futuro [da identidade ou da arte] se torna (mais uma vez)
uma questão aberta, em vez de ser determinado pela fixidez do passado.”66

O valor da arte está não no alcance transcendente, mas na sua capacidade
tradutória: na possibilidade de se deslocar em meio à mídia, aos materiais e aos
gêneros, sempre e ao mesmo tempo demarcando e redemarcando as fronteiras
materiais da diferença; articulando “lugares” onde a questão da “especificidade” é
ambivalente e complexamente construída. É em conformidade com tais ideias que
Baudrillard sugere que o pós-moderno ultrapassa as formas representacionais do
ícone, da imagem e do símbolo, em que a verdade hermenêutica é enfim determinada
no espelho da “natureza”. Ele nos impele ao engajamento em um espaço cultural e



estético no qual “o real e o imaginário são confundidos na mesma totalidade
operacional... [envolvendo] um tipo de percepção subliminar, um tipo de sexto sentido
para a imitação, a montagem, os argumentos (...), um tipo de tira cifrada, uma fita de
codificação e decodificação, uma gravação magnetizada com signos”.67

Minha delimitação do pós-moderno desdobra essa estratégia da tira cifrada, o
processo “confuso” de codificação e decodificação (central para a estética pós-
moderna), possibilitando a leitura dos discursos críticos que constituíram a sua
“descrição densa”. Lembrem-se de que eu situei na cena de rua
representações/simulacros de figuras que se tornaram centrais para a genealogia da
pós-modernidade na academia ocidental. Por exemplo, a pessoa de walkman,
encerrada no medium frio e oculto de uma bolha sonora solipsística, imediatamente
traz à mente o uso icônico que Fredric Jameson faz do homúnculo de Munch no quadro
O grito, como uma figura exemplar que articula a diferença entre a angústia da
modernidade e o “esmaecimento dos afetos” na condição pós-moderna.68

Esse encontro à margem de duplos disparatados – a pessoa de walkman com um
headphone nas orelhas, o homúnculo de Munch sem orelhas – nos leva ao cerne da
discussão pós-moderna, que é a luta pela alma do “sujeito”. Para Jameson, o quadro
de Munch representa a “estética da expressão” do alto modernismo e sua dependência
em relação ao sujeito – a figura, o autor, a intenção, o agenciamento, o “centramento”
–, que pressupõe uma metafísica da profundidade. A carga de profundidade dessa
hermenêutica requer quatro conceitos fundamentais: a dialética da essência e da
aparência, assim como seus efeitos sobre as teorias da ideologia e da mediação; o
modelo freudiano do latente e do manifesto, com suas possibilidades de leitura
“sintomática”; o modelo existencialista da autenticidade e da inautenticidade (alienação
e desalienação); e a oposição semiótica entre significante e significado.69 O grito de
Munch é o peão na borda perigosa desse esquema quadripartite; ele é ainda um
símbolo da sobrevivência do seu mundo e parte da sua ética “expressivista” da
autenticidade e da desalienação. Pois, apesar do silêncio uivante do grito, a superfície
pintada carrega as marcas “dos grandes círculos concêntricos nos quais a vibração
sonora torna-se, em última análise, visível como na superfície de um lençol d’água, em
retrocesso infinito, que se abre a partir do sofredor para se tornar a própria geografia
do universo no qual a dor agora fala e vibra, no pôr do sol e na paisagem”.70 A “surdez”
do grito transforma-se em uma perspectiva da profundidade que gera o esquema
quadripartite, até mesmo no ponto de sua extrema fragilidade.

Com a pessoa de walkman – Jameson argumentaria –, acontece justo o contrário.
Aqui os círculos concêntricos do som não ressoam nem reverberam através do
universo material. O silêncio não se traduz em uma materialidade visível que torna
possível a articulação expressiva do sujeito através da essência/aparência, da



autenticidade/desalienação, para encontrar a sua significação na estabilização do signo,
que possibilitaria que o destino da pessoa de walkman se tornasse generalizável e se
estendesse a toda uma “geografia” humana. Os sons introjetados e silenciosos do
walkman chocando-se com o ruído, saúdam as superfícies reflexivas dos simulacros
pós-modernos e são tomados “em ação”, em um duplo ato de contingência histórica,
em algum lugar entre o espaço da individualidade e o espaço do socius. Aqui, não há
nenhuma suposição de que o “sujeito é um receptor monádico, cujos sentimentos são
expressos por meio de uma projeção no exterior”.71 Na ausência dessa dialética do
dentro/fora, e da sua metafísica da profundidade, o pós-modernismo anuncia a morte
do sujeito. Mas, em outro momento decisivo no debate pós-moderno, no ensaio de Hal
Foster, “Postmodernism in Parallax” (“O pós-modernismo em paralaxe”), há uma
revisão desse obituário jamesoniano. O ponto de partida de Foster está mais próximo
do meu próprio: ele reside na suposição de que a “diferença” definidora da pós-
modernidade situa-se ao nível da sua estrutura temporal disjuntiva. Foster reconhece
que a “transição para a pós-modernidade nunca estará completa”,72 exigindo assim um
desvio através da teoria freudiana da “ação diferida”, a fim de chegar até a história do
presente enquanto uma “mistura não sincrônica de diferentes tempos”.73 Essa instância
d e intermediação histórica, com seu “processo contínuo de antecipação e
reconstrução”,74 abre um caminho teórico para além da morte do sujeito:

Em certo sentido, a morte do sujeito está, por sua vez, também morta: o sujeito está de volta – mas sob a máscara
de uma política de novas, ignoradas e diferentes subjetividades, sexualidades e etnicidades. Enquanto isso, em
uma época em que o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Mundos não são mais distintos (se é que o foram algum
dia), a antropologia assume de modo novo uma postura crítica em relação aos seus próprios protocolos e as
imbricações pós-coloniais confundiram os confrontos anticoloniais. Enfim, mesmo se a nossa sociedade se
mantém uma sociedade de imagens espetaculares à la Debord, ela também é uma sociedade de disciplina
eletrônica (...), de novas possibilidades que nos aguardam no cyber-espaço (...). Daí a ação diferida, o duplo
movimento, dos tempos modernos e pós-modernos.75

FOSTER SE ENCONTRA DUPLAMENTE INSCRITO NESSES TEMPOS PÓS-MODERNOS: ANTENADO COMO A PESSOA DE WALKMAN,
MAS AINDA PROCURANDO, COMO O HOMÚNCULO DE MUNCH, UM medium DE EXPRESSÃO, DE PROJEÇÃO E DE TROCAS SOCIAIS.
ELE ANSEIA POR UMA DIMENSÃO DA PROFUNDIDADE DA QUAL O GRITO EMANA, MAS QUER EMITI-LO DE DENTRO DAS CONDIÇÕES

DISJUNTIVAS (JÁ FALEI DISSO ANTERIORMENTE), DO MOMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DA HISTÓRIA, E ANSEIA TAMBÉM EM VER O

FUTURO COMO UMA QUESTÃO ABERTA. NO MOMENTO SEPULCRAL ENTRE A MORTE DO SUJEITO E SEU RETORNO OU SUA REVISÃO,
FOSTER EXPERIMENTA UMA DESCONEXÃO PROFUNDA DA SUBJETIVIDADE NO MUNDO MIDIÁTICO PÓS-MODERNO, O QUAL ELE SÓ

PODE EXPLORAR ANEDOTICAMENTE. ELE LEMBRA O MASSACRE DA PRAÇA DA PAZ CELESTIAL, A GUERRA DO GOLFO, O GOLPE NA

UNIÃO SOVIÉTICA E CONCLUI QUE “ESSAS INSTALAÇÕES ELETROQUÍMICAS NOS CONECTAM E NOS DESCONECTAM

SIMULTANEAMENTE: ESTAMOS, AO MESMO TEMPO, psicotecnologicamente próximos dos acontecimentos e
geopoliticamente afastados deles. ESSA DESCONEXÃO NÃO É NOVA (...), MAS ELA ALCANÇOU UM NOVO NÍVEL DE

prazer/dor.”76 E ENTÃO, COM O RESTO DE NÓS A REBOQUE, FOSTER PROPÕE UMA QUESTÃO REPRESENTATIVA: “COMO ESSAS

MUDANÇAS QUE ACONTECEM NO ÂMBITO MUNDIAL SÃO REGISTRADAS, RECONSTRUÍDAS E/OU ANTECIPADAS, NA TEORIA

recente?”77



II

Vamos explorar essa questão pós-moderna central, na companhia de Adrienne Rich:

Sou um canal na Europa onde corpos flutuam
Sou uma missa fúnebre sou uma vida que retorna
Sou uma mesa posta com um lugar para o Estrangeiro
Sou um campo com cantos deixados para os sem-terra
Sou um homem-menino louvando a Deus por ser homem
Sou uma mulher que se vende por uma passagem de balsa
...
Sou um alfaiate imigrante que diz que Um Casaco
não é um pedaço de pano só
...
Sonhei com Zion sonhei com a revolução mundial
Sou um cadáver dragado de um canal em Berlim
Um rio no Mississippi. Sou uma mulher de pé
De pé aqui no teu poema. Insatisfeita.

Adrienne Rich, “Eastern Wartime”
(“Tempo de guerra oriental”).78

Seria uma leitura mínima da versão de Rich para os acontecimentos, os indivíduos e
as comunidades transnacionais, apresentados por meio do medium poético da
memória, a de reduzir o alcance de seu poema a algum tipo de sentido identificador de
uma “humanidade comum” ou a algum tipo de celebração, à moda de Whitman, do
destino naturalístico e multifacetado. Isso serviria para apagar a força trópica dos
próprios versos. O insistente e iterativo “Sou um... Sou uma... Sou...”, como algum tipo
de desoladora canção de ninar para uma criança monstruosa dos nossos tempos,
encontra a sua extensão espacial em um objeto, em um atributo ou em um
acontecimento de significação histórico-mundial – escravidão, guerra, holocausto,
migração, diáspora, rebeliões de camponeses, revolução. O “Sou” não é uma
instanciação da testemunha universal da história e da cultura. Seu campo iterativo de
expressão – “Sou uma mesa... um campo... um homem-menino... uma mulher... um
imigrante – atenua a soberania de um “representativo” sujeito humano ou mundial,
autorizado no seu domínio dos acontecimentos. Isso não significa que a nós esteja
sendo oferecido algum sopro pós-moderno de identidade, renovado para a leveza do
seu ser. A repetição enfatiza o começar de novo, a re-visão, para que o processo de
se sujeitar a, ou estar sujeito a, uma historicidade particular ou a um sistema de
diferença e discriminação cultural possa ser, como é dito, “recontado” ou reconstituído
como um signo histórico “em um continuum de transformação das ideias, não



abstratas, de identidade e similaridade”, para fazer eco com Walter Benjamin, quando
fala na temporalidade da tradução.79

Dentro da linha poética iterativa, existe a articulação de um problema na
representação ou na significação do “tempo” histórico do global ou do transnacional, tal
como o vivemos hoje. De acordo com o sociólogo de Cambridge Anthony Giddens, a
essência do cosmopolitismo global consiste em uma “transformação de espaço e de
tempo (...), uma ação a distância”80. (Um agente não assimilado que quiser reclamar o
seu legado, que manifestar a sua vontade ética humana e narrar com detalhes as suas
memórias espectrais, não poderá mais sobreviver dentro do que os filósofos éticos da
“vida pública” – John Rawls, Henry Shue, Martha Nussbaum – chamam de “retrato dos
círculos concêntricos”.)81 A causalidade que está subentendida na “ação a distância”
está ligada por meio de uma estrutura de contingência, que os teóricos do circuito das
formas tecno-tele-mediáticas da cultura global têm descrito como uma incerteza
manufaturada. A tentativa de Rich de manter a singularidade de cada acontecimento e
de cada pessoa que ela descreve – guerra mundial, fome, camponeses indianos sem-
terra, trabalho de imigrantes, costumes religiosos, refugiados vietnamitas, solidariedade
feminista – é possível graças à sua atenção para com a densidade diferencial e
variante da estrutura da mídia e da imagem que esses sujeitos expressam; não pode
haver nenhum igualitarismo fácil na memória moderna do trauma e do sacrifício. O que
os torna representativos da contingência global, ou da incerteza transnacional, é que,
no fluxo iterativo do verso, cada “instalação da imagem”, cada instituição da
subjetividade ou da cidadania, se torna contígua e contingentemente relatada. Eles não
são correlacionados por partilharem da mesma causa histórica ou por serem mediados
pelo mesmo signo. A sua relação é performativa, uma relação com o acontecimento
que muda através do exercício da sua enunciação e da sua interpretação – “intrusiva,
inapropriada, flamejante com um gosto amargo”.

A posição que Rich demarca é uma intervenção no fluxo da “história que não para
para ninguém” (usando o título de um de seus ensaios), e o “eu” iterativo articula um
movimento acelerado do que significa ficar “destroçado entre dois caminhos”. É aqui
que a ética e a estética de Rich estão localizadas, no lugar em que a mulher se
posiciona em seu poema, “insatisfeita”.82 O afeto da insatisfação assinala o processo
em desenvolvimento por meio do qual a singularidade do acontecimento, como
acontecimento histórico – a satisfação da lembrança, a mimese da memorização, a
restituição do registro, da data, do tempo, do nome – perde terreno para o
acontecimento acelerativo da memória (ou abre uma passagem até ele), a sua
repetição como uma aparição, a sua aparência sepulcral como o presente, testemunho
tomado na ansiedade afetiva do que está na presença da memória, para lembrar,
reviver, relatar: a “insatisfação” se rivaliza com a satisfação de fazer da memória uma



história épica e ética transnacional, e faz a memória se recordar de sua existência
global e ansiosa. Relembra o seminário de Lacan sobre “A Função do Bem”: “A função
da memória, da lembrança, é de no mínimo ser uma rival das satisfações carregadas
de efeitos... Em outras palavras, a estrutura engendrada pela memória não deve, na
nossa experiência, mascarar a estrutura da própria memória, na medida em que ela é
feita de uma articulação significante.”83 A iteração dos versos de Rich “Sou um(a)...”
enquanto articulação significante funciona como uma assinatura do tempo de um
acontecimento atávico, histórico, e até mesmo arcaico, um passado cuja condição
primeira é a insatisfação, se o seu ativismo, a sua reativação histórica, for a condição
performativa de seu futuro – o que é paradoxalmente ao mesmo tempo reconstituinte
de sua memória e rivalizável a ela. O gestual retórico e afetivo de Rich é semelhante à
rememoração de Toni Morrison da história “global” da escravidão no final de Beloved.
“Não se trata de uma história para passar adiante”,84 ela é entoada conforme marca
com fogo, mais profunda e mais densamente, na carne “daquela memória que espoca
em um momento de perigo”.

À medida que a retórica da globalidade se torna mais agressiva e mais totalizadora,
emerge, em contraponto, um discurso comunitário incerto e indeterminado, que fornece
uma medida mais modesta e mais moral contra a qual reivindicações culturais
transnacionais se confrontam. Eu encontro isso, por exemplo, na visão de Anthony
Appiah de certa tradução pós-colonial da relação entre o patriótico e cosmopolita, do
lar e do mundo: “É porque os seres humanos vivem melhor em menor escala que
deveríamos defender não somente o estado, mas o país, a cidade, a rua, o comércio,
o artesanato, a profissão (...) como círculos em meio aos muitos círculos mais
estreitos do que o horizonte humano, que são as esferas adequadas do
comprometimento moral”.85 É essa fronteira – mais estreita do que o horizonte humano
– que me atrai, um espaço social que, de alguma maneira, estaca antes de chegar ao
universal humano transcendente (sem alcançá-lo), e, por essa mesma razão,
estabelece uma intitulação ética, uma ratificação, de um sentido de comunidade que
funciona tanto como uma prática ética quanto como uma ideia estética. É a capacidade
da arte de revelar o limite atenuado e quase impossível de ser alcançado, em que a
aura e a ágora se sobrepõem, a habilidade da arte de encontrar uma linguagem para
os altos horizontes da própria humanidade – a sua especificidade mais sutil, a sua
diversidade inspirada, os seus estilos visionários, os seus vocabulários de vicissitudes –
os quais então revelam a sua própria fabulação, a sua fragilidade, no momento exato
da sua articulação.

III



Poderia surgir o argumento, no entanto, de que o projeto estético pós-moderno está
preocupado principalmente com aquilo que constitui o momento da articulação da arte.
É a pós-modernidade – como é sugerido por Lyotard –, o momento dentro da
modernidade a partir do qual o “inapresentável na apresentação” emerge, forçando
assim a modernidade a alcançar o seu limite representacional, as suas margens de
significação? Se, então, reconhecermos The Meeting, de Peter Blake, como um retrato
pós-moderno, seria apropriado sugerir que o seu momento de articulação consiste no
palimpsesto de estratos deslocados de referencialidade e de significação que informa a
“apresentação” de Blake? A intencionalidade feroz do realismo de Courbet, o seu
antiacademicismo agressivo, é agora relembrada de forma irônica no contexto de um
grupo de artistas amantes do ar livre, que beiram o kitsch, como Hockney e Blake, cujo
trabalho joga em particular com as superfícies, as áreas e a beatitude efêmera. As
figuras permanecem nas mesmas posturas e posições dos personagens de Courbet –
até o cachorro está lá! –, mas o cenário mudou para a Califórnia, onde a cultura da
“natureza” é representada como sendo um tipo de performance antirrealista e
antinaturalista que se esforça infatigavelmente pela escultura do “corpo” e da
paisagem, em busca do mais recente artifício da perfectibilidade natural – por si só
uma dupla ironia. Nessa transformação mordaz da figura de Courbet para o fundo de
Blake, nos damos conta mais uma vez da ausência da “perspectiva de profundidade”,
que Jameson considera ser a qualidade definidora do momento de articulação pós-
moderno. A celebração da superfície, o colapso da distância perspectivista e
epistemológica, o encurtamento antecipado da profundidade histórica em uma colagem
de contingências – essas características da cultura pós-moderna, segundo a visão de
Jameson – localizam o momento de articulação na “morte do sujeito”. Mas o que é que
existe nesse “momento de articulação” que encarna a experiência do espectador
confrontado com a arte pós-moderna na forma de uma coleção ou uma vitrine? Se a
ausência da dialética da profundidade – do dentro/fora – agora é substituída por uma
correspondência lateral (colagem, bricolagem) do pós-moderno como palimpsesto,
como ela modifica a nossa prática de observadores e de voyeurs?

O momento de observação que quero enfocar não é tanto o sublime endereçamento
da arte ao espectador individual, visto como connoisseur, mas antes as convenções
institucionalizadas e coletivas da curadoria – o museu e a exposição. Os museus, como
instituições culturais, e as exposições, como vitrines da diversidade da produção
cultural, têm ocupado uma posição central nos debates em torno das condições e das
crises do pós-moderno. O museu como uma forma de espaço público construído se
tornou o sítio icônico para a experimentação arquitetônica pós-moderna – vide o Centro
Pompidou de Richard Roger em Paris, construído entre 1971 e 1977; a Neue
Staatsgalerie de James Sterling em Stuttgart, construída entre 1977 e 1984; a National



Gallery Extension de Robert Venturi e de Denise Scott em Londres. Se o museu se
tornou representativo do espaço pós-moderno, então a temporalidade cultural pós-
moderna – a “mistura não sincrônica de diferentes tempos” que eu descrevi
anteriormente como sendo a intermediação histórica – teve um impacto maior sobre o
discurso, circundando a fascinação finissecular com o “espetáculo global”. Talvez a
mais famosa dessas exposições nos últimos anos tenha sido “Les Magiciens de la
Terre” (“Os Mágicos da Terra”), no Centro Pompidou, em 1989. Para comemorar o
bicentenário da Revolução Francesa, o diretor do centro, Jean-Hubert Martin, anunciou
que “a multiplicação das imagens do globo terrestre é um dos sintomas do
estreitamento das comunicações e das ligações, mediáticas e pessoais, entre as
pessoas do planeta”. Essa mensagem mediática vinda do bicentenário da Revolução
Francesa foi levada adiante para as Américas com o “Circa 1492: Art in the Age of
Exploration” (“Por volta de 1492: Arte na Era da Exploração”), que aconteceu na
National Gallery em Washington em 1992, para celebrar o aniversário de quinhentos
anos da viagem de Colombo. O espetáculo insistiu em colocar o “1492” dentro do
contexto da arte global daquele período.

Trocando os meus patins e o meu walkman por um “Acoustiguide” (“Guia Acústico”),
tornei-me o flâneur de outra época, à medida que seguia a voz do mestre, o próprio J.
Carter Brown, diretor da National Gallery, que me guiava através do espetáculo. Se
antes eu relacionei a apreensão popular da experiência pós-moderna a um quadro vivo
(tableau vivant), aqui me confrontei com uma história de meio século vista como uma
natureza morta! Será que essa fantasmagoria pós-moderna um dia terá fim – essa
corrida para lá e para cá, entre os séculos, os cenários, os gêneros, os textos, que
confronta sem cessar o inapresentável no apresentável? Será que eu, como a Dorothy
de O mágico de Oz, um dia serei enviado com segurança para a Terra e para casa,
seja ela em Kansas City, em Chicago, em Bombaim ou em Londres? E, nessa
desnorteante pletora de localizações, eu percebi (ou assim me informaram) que, na
condição pós-moderna, em algum lugar sobre o arco-íris há outro arco-íris, e mais um
e mais um, em uma formação vertiginosa de duplicações, chamada de espaço do
simulacro. Então você deve, da mesma forma, ir ao museu e assistir ao espetáculo!
Como se costumava dizer em tempos menos complicados: o espetáculo tem de
continuar.

Você poderá pensar que já houve uma exibição profusa de “espetáculos” até mesmo
neste ensaio. Primeiro criei um quadro hiper-real para ilustrar a vida cotidiana do hype
popular pós-moderno; depois arquitetei um encontro com um conhecido quadro pós-
moderno, The Meeting: em ambos os casos existe uma marcada ênfase na
“encenação” da realidade mimética e social, vista como um agrupamento de lugares,



memórias, fantasia e realidade, intenção e instanciação. O significado da arte ou da
experiência está na circulação e na interseção de imagens e signos que são dispostos,
de forma irônica e diferencial, um em relação ao outro – sem a inerência da “estrutura
de profundidade” que os mantém juntos – o que, aliás, precisa ser performática e
estrategicamente enunciado. É com esse processo de representação em mente que
me volto para a minha exibição final, que é a exposição ou a própria exibição da arte
como o objeto de exame crítico pós-estruturalista ou pós-moderno.

Logo depois da entrada na primeira galeria do “Circa 1492”, um Acoustiguide se
apresentava para guiar a visita à sala dos tesouros da Alta Idade Média: um ovo de
avestruz, trazido do Norte da África para a Europa na Antiguidade Clássica e
transformado em um cântaro de ouro, em algum momento do século XIV; um elefante
de cristal, esculpido na Índia, no século XV, e ajaezado com sela de ouro e esmalte e
transformado em depósito de sal, em algum lugar da Europa durante o século XVI.
Nessas transformações exóticas, grandes distâncias geográficas se conjuram
astuciosamente com as circunstâncias históricas. A criação de uma cultura global por
volta de 1492, à medida que emerge nas “ciências” da cartografia e da medição e na
fantasia da expansão cultural, é uma narrativa das mais importantes dessa exposição.

Logo após esses sofisticados tesouros orientais, o guia o apresenta ao obscuro
testemunho de Hieronymus Bosch na Tentação de Santo Antônio , pintado entre 1500 e
1505. As imagens “absurdas” de Bosch retratam o drama do demônio, que é inserido
em um teatro do símbolo onírico. Ao testar os limites do sentido de comunidade e de
suas convenções pictóricas, exploram a projeção problemática do “ser humano” como
luta, no limiar da nascente modernidade, para se tornar a figura representativa nas
artes. Esse é o outro foco central do espetáculo.

“Circa 1492” é uma exposição com uma dupla visão: o olho se expandindo para
restringir o mundo em um só espaço; o olho desviado, oblíquo, atenuado, tentando
enxergar a singularidade de cada tradição ou produção cultural específica. O
espetáculo é burilado a partir de uma tensão criativa, que se aprofunda no cerne dos
primórdios do momento moderno. Por um lado, a arte é Mapa, lutando para calcular o
retrato do mundo em uma superfície contínua em duas dimensões. Por outro, o Homem
conjura sem descanso para abrir uma brecha nessa superfície, para aprofundá-la em
dimensões obscuras, para personificá-la com a ajuda da perspectiva. A mensagem
singular da exposição nesse “ano do Descobrimento-Prêmio”, como escreve Daniel J.
Boorstin, no ensaio de abertura do catálogo, “é chamar atenção para os limites dos
tipos de realizações que dominam a nossa consciência na era da ciência”.

Essa dinâmica do Descobrimento e da Criação desemboca, com certeza, no
questionamento da ideia de progresso, visto como uma ética universal do
desenvolvimento cultural. Há aqui uma tentativa de revisar a perspectiva linear sobre a



qual o Ocidente reivindica a sua supremacia cultural, reivindicações essas que têm suas
raízes em uma narrativa que estabelece a perspectiva renascentista como sendo a
mais natural para as artes. O princípio estruturante de “Circa 1492”, como afirma o
curador Jay A. Levenson, é o da “análise horizontal”. No entanto, o espetáculo deseja
provocar um efeito unificado: a partir do esforço “de apresentar cada civilização em
seus próprios termos, não como ela pode ter parecido para os visitantes europeus da
época”, um maravilhoso paralelo está por surgir.

Isso é controverso, não há dúvida. Será possível “apresentar cada civilização em
seus próprios termos”, uma vez confessado o propósito de produzir um espetáculo
global de maravilhosos paralelos em tempos pós-modernos? Esse mesmo paralelismo,
visto como uma estratégia de exibição, deve ser uma interpretação crítica da
emaranhada história transcultural da infiltração e da conquista que se seguiram à
exploração, e essa interpretação tem de partir de algum lugar. Por que é que uma
reação crítica mais útil e mais flexível em favor da diferença cultural não consegue se
desenvolver?

A resposta está no paralelismo que “Circa 1492” estabelece sob a forma de um
paradigma cultural e, mais significativamente, sob a forma de uma observação por
parte do espectador. Apesar das três partes do espetáculo (“A Europa e o mundo
mediterrâneo”, “Rumo a Catai” e “As Américas”), que tentavam mostrar contextos
culturais locais, a parte mais significativa do espetáculo é o final da primeira parte, na
subseção sobre o Renascimento intitulada “A média e a medida de todas as coisas”.
Na Europa, esse é o momento de emergência da figura humana como a medida
“universal’ da cultura; é o momento da perspectiva; do nascimento do “artista”; de
Leonardo e de Dürer; mas, acima de tudo, para essa exposição, esse é o momento
que ressalta o mais festejado ícone do espetáculo, o Retrato de uma dama com um
arminho de Leonardo da Vinci (pintado por volta de 1490), o retrato que ele fez de
Cecilia Gallerani, uma talentosa e ousada milanesa.

Chegamos à sua presença após termos apreciado mapas e astrolábios, troféus dos
descobrimentos portugueses e espanhóis, tesouros islâmicos, desenhos anatômicos e
arquitetônicos e aquela impressionante cabeça da mãe da rainha do Benin, que exibe
uma qualidade formal “sem nenhuma incerteza, diante de cuja perfeição qualquer
indicação de humanidade se rendia”. Com Cecilia Gallerani é diferente: é precisamente
a sua incerteza, o seu olhar enigmático que ultrapassa a moldura, que exprime il
concetto dell’anima (as intenções da mente do sujeito). O sutil olhar de relance de
Cecilia estabelece ou é emblemático de toda uma tradição de olhar para a arte e para
a cultura. E é, ironicamente, por meio desse olhar distraído que o espectador de “Circa
1492” primeiro se inscreve e depois é tomado pela ideologia e pela iconografia da
compaixão que estão por trás da tentativa de apresentar a diferença cultural em



maravilhosos paralelos.
Pois a distração de Cecilia exibe a qualidade mais importante da heterogeneidade

criativa que Boorstin ressalta como sendo a visão singular de “Circa 1492”. É um
conceito de heterogeneidade restrito ao “indivíduo atômico” – o artista autêntico e a
obra de arte singular. Esse é um conceito que não pode ser generalizado em formas de
diferença cultural geradas dentro e através da interação e da articulação de sistemas
culturais. Em nível individual, a heterogeneidade só pode ser expressiva de “diferenças”
preexistentes. Mas uma teoria da diferença cultural deve estar apta a explicar essas
transformações no valor estético e na prática cultural que são produzidas através das
histórias e de padrões mais amplos de conflito, apropriação e resistência cultural à
dominação. A perspectiva predominante de “Circa 1492” é permitir a heterogeneidade
cultural no nível individual, assim como a homogeneidade da noção (ocidental) do
humano é deixada relativamente sem problematização no reino estético universal. O
paralelo começa a parecer bem circular.

Vamos imaginar que o olhar de relance de Cecilia cai distraído sobre os retratos de
um homem negro (pintado por volta de 1505-1506) e de Katherina, a mulher
escravizada (1521), de Dürer, encontrados a poucos metros do quadro de Da Vinci. De
repente, fico preso entre o mestre e o escravizado. O Acoustiguide me fala do
interesse de Dürer na diversidade da natureza – “no exótico importado do mundo todo”.
Então me voltei para os retratos, tentando decifrar as “intenções da mente do sujeito”:
o homem negro vestido com o que parece ser uma capa ao estilo veneziano, a mulher
negra que teve o seu cabelo “preso em um penteado ao estilo europeu”. Em seu
espírito de paralelismo, o catálogo sugere que Dürer vai além dos estereótipos
artísticos e culturais e se mostra “sensível à personalidade assim como ao potencial
exótico do retratado”. Podem os dois ser compatíveis se o exotismo mais apaga do
que realça a personalidade? E, se é esse o caso, podem esses retratos de Dürer ser
considerados mais do que estudos naturalistas? Podem a “média e a medida de todas
as coisas” enquadrar essa heterogeneidade radical da condição humana, quando a
introdução do catálogo afirma que por volta de 1492 havia entre 140 mil e 170 mil
escravos africanos na Europa?

Onde o olhar de relance de Cecilia e o olhar de abatimento de Katherina se cruzam,
não há nenhum paralelo, nenhuma equidistância. Estamos no ponto crítico das histórias
contraditórias e dos sujeitos incomensuráveis da humanidade. As histórias do senhor
devem ser reinscritas em termos dos escravizados ou dos colonizados, e no embate
com eles. Por volta de meados dos anos 1990, esse será o ponto de vista dos
espectadores não europeus, meio-europeus, afro-americanos, chicanos, sino-
americanos e latino-americanos – para citar somente alguns dos povos híbridos e



reunidos por hifens dentre outros que se imiscuem no meio dos americanos e dos
europeus – que agora podem visitar a National Gallery e que formam uma parte
significativa do cenário “nacional”. Esses são, afinal, os primeiros povos cujas histórias
foram feitas e desfeitas da maneira mais trágica e marcada graficamente no despertar
da Era da Exploração, por volta de 1492. Fica claro, pela direção que os organizadores
deram ao evento, que eles tinham o objetivo de fazer uma tentativa louvável de
estancar o sentimento “nacionalista” do “Orgulho da Descoberta” e de problematizar a
comemoração eurocêntrica do feito de Colombo. Mas o espetáculo é problematizado
por outro tipo de paralelismo histórico que é de alguma maneira menos maravilhoso, e
muito mais melancólico.

Essa não é uma questão que está ligada principalmente à academia ou à história da
arte. Em meados dos anos 1990, o espetáculo da arte internacional ou global se tornou
o modo de exibição por excelência dos museus “nacionais” do Ocidente. Exibindo a arte
do mundo colonizado ou pós-colonial, mostrando o trabalho dos marginalizados ou das
minorias, desenterrando “passados” esquecidos ou abandonados – tais projetos de
curadoria acabam por reforçar a centralidade do museu do Ocidente. O paralelismo
sugere que há um momento equidistante entre as culturas, e onde melhor representar
isso – quem mais poderia arcar com os custos? – do que nos centros metropolitanos
do Ocidente? A promessa de coincidência em relação ao espaço e à apresentação
pode ser sustentada; a escolha das obras de arte de “outras” culturas pode ser tanto
canônica quanto não canônica. Tudo isso pode fazer com que a arte “global” se torne
mais prontamente disponível para a adoção de uma estética multicultural ou para um
estudo meticuloso dos arquivos. Mas o ângulo de visibilidade no interior do museu não
mudará. Ao que foi uma vez exótico ou arcaico, tribal ou folclórico, inspirado por
estranhos deuses, agora é dado um presente nacional secular e um futuro internacional.
Os locais de diferença cultural muito rapidamente se tornam parte da sede globalizante
do Ocidente pela sua própria etnicidade, para servir de citação e de eco dos
simulacros vindos de Outro Lugar.

A perspectiva global em 1492, assim como nos anos 1990, é a da jurisdição do
poder. O globo inteiro se dobra diante daqueles que o possuem; para os despossuídos
e os desterritorializados, para o imigrante ou o refugiado, nenhuma distância é mais
atemorizante do que os poucos metros que separam os limites e as fronteiras. O
paralelismo do museu moderno, na sua faceta internacionalística, gira em torno de um
eixo estético da “distância igual/diferença igual”, mas a história da cultura nunca foi
assim tão equânime nem tão ecumênica. A perspectiva pós-colonial antes sugere que,
na apresentação de culturas, sejam elas ocidentais ou não, adotemos a perspectiva da
“paralaxe” (uma palavra que se insere na língua por volta de 1594): o “deslocamento
aparente, ou a diferença na posição aparente, de um objeto causado por uma mudança



(ou diferença) real de posição do ponto de observação”.86 Conforme o globo gira, a sua
outra face misteriosamente desvela uma caveira.

Ao entrarmos na última parte da exposição, “As Américas”, a trágica história da
globalidade “colonialista”, por volta de 1492, se torna mais aparente e a necessidade
de se lançar mão da paralaxe, mais pertinente. Os grandes resquícios dos mundos
asteca e inca são o rescaldo da Cultura do Descobrimento. A sua presença no museu
reflete a devastação que os transformou de signos proeminentes de um sistema cultural
poderoso em símbolos de uma cultura destruída. Não há nenhum paralelismo ou
equidistância simples entre passados históricos diferentes. Uma distinção deve ser
mantida – desde as primeiras convenções de apresentação – entre trabalhos artísticos
cujos passados conheceram a violência colonial da destruição e da dominação e
trabalhos que se reportam a uma antiguidade de tipo mais contínuo e consensual,
trabalhos que passaram das mãos dos cortesãos para as dos colecionadores, das
mansões para os museus. Sem fazer tal distinção só poderemos ser connoisseurs do
que sobreviveu da Arte, ao custo de nos tornarmos conspiradores na morte da História.

IV

Se iniciei com as ideias fundamentais de Lyotard sobre a dialética do pós-modernismo
– “o inapresentável na própria apresentação” –, então parece ser apropriado finalizar
com a urgência de tornar presente na exibição da arte o que é tão frequentemente
reproduzido como inapresentável ou deixado irrepresentado – a violência, o trauma, a
miséria – na criação de uma perspectiva cultural global. A ênfase sobre o quadro, o
cenário ou a encenação no discurso pós-moderno é sempre entendida como sendo um
procedimento antiessencialista, que enfatiza a construção da realidade social ou
artística. Tais argumentos autorreflexivos, que reclamam que a “experiência” ou a
identidade não são a priori instituições, mas são constituídas como imagem, ideologia,
narrativa ou discurso, se tornam significativos somente quando podemos ir além das
questões ontológicas e epistemológicas, a fim de encarar o problema ético: como
fazemos uso das regras e das manhas da contingência histórica e da indeterminação
cultural para transformar as injustas e injuriosas necessidades da história. É sempre
apressadamente sugerido que um sujeito “descentrado” (usando um clichê teórico) é
um sujeito que desautoriza a história, um sujeito cuja perda de soberania leva ao
abandono da responsabilidade política e social. O que espero ter mostrado é que as
forças da contingência – histórica e narrativa – que posicionam o sujeito humano em um
ângulo que se assemelha ao centro da vida, ou da história, não drenam a ação humana
para o seu agenciamento social. O inter-esse humano, a política comunitária e a
possibilidade da comunicação que existem entre sujeitos humanos – o que Hannah



Arendt nos lembra em A condição humana (1958) – são constituídos
interrogativamente como um ato de interpretação. A “teia das relações humanas”
emerge no momento intersticial e elíptico em que a narrativa da história humana revela
um agente, um sujeito que é o ator e o receptor, mas o agente não é o “autor” da
estória da vida. A lição política duradoura do pós-modernismo é a que nos incita a
pensar sobre o agenciamento social sem o domínio ou a soberania do autor. E, na
relação indeterminada entre o ator e o autor, a nós é imposto o desafio ético e estético
de viver em paisagens temporais disjuntivas que nos direcionam a reestruturar o
passado, de forma que a história do presente – de nossa modernidade tardia e/ou de
nossa pós-modernidade – possa engendrar as possibilidades do futuro como uma
questão aberta, uma negociação com as paixões e com as ciladas da liberdade.

59 No Brasil, este filme do diretor Stephen Frears foi lançado com o título: Sammy e Rosie.
60 LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. O pós-moderno. TRAD. RICARDO CORRÊA BARBOSA. RIO DE JANEIRO: JOSÉ OLYMPIO, 1990, 3ª
ed.
61 JENCKS, Charles, 1990. What Is Post-Modernism?
62 JUDD, 1992, 1032.
63 FOSTER, Hal, 1993b. “Postmodernism in Parallax”. In: October, nº 63 (inverno).
64 DERRIDA, Jacques, 1981. “The Double Session”. In: Dissemination, traduzido por Barbara Johnson, p. 211.
65 OWENS, 1992b, 1056.
66 BHABHA, Homi K., 1994. The Location of Culture, p. 219.
67 BAUDRILLARD, 1992, 1051
68 JAMESON, FREDRIC. “PÓS-MODERNISMO: A LÓGICA”. IN: FOSTER, HAL, 1993. “POSTMODERNISM IN PARALLAX.” October, Nº
63 (inverno), pp. 38-43.
69 Ibid.
70 Ibid., ênfase minha.
71 (Ibid., 43; ênfase minha).
72 FOSTER, 1993b, p. 6.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid., p. 7.
76 Ibid., p. 19.
77 Ibid., p. 15.
78 RICH, Adrienne, 1991. Atlas of a Difficult World: Poems 1988-1991, p. 44.
79 BENJAMIN, 1979, 107-23.
80 GIDDENS, 1994, 4.
81 SHUE, 1988, 693.
82 RICH, 1994, apud Gloria Anzaldúa.
83 LACAN, 1992, p. 223.
84 MORRISON, 1987, p. 275; ênfase minha.
85 APPIAH, 1994, ênfase minha.
86 Oxford English Dictionnary.



A

O bazar global e o clube
dos cavalheiros ingleses

o observarmos o império “pós-moderno” de uma cultura global dos meios de
comunicação de massas – CNN, MTV e talvez até mesmo as “esferas públicas”

menos formais das comunicações mediadas por computadores – nos percebemos
aprisionados em um dilema. É óbvio que reconhecemos a diferença, por um lado, entre
os “novos membros da comunidade virtual” que acessam a internet no aconchego de
seus lares para trocar receitas de remédios à base de ervas e conselhos para
reciclagem de lixo e, por outro lado, os neocolonialistas ferozes como o australiano
Rupert Murdoch e o canadense Lord Thompson, que, como se poderia dizer,
representam a vingança retardada do capitalismo tardio de assentamento colonial
sobre o resto do mundo. Alguns de nós agarram de bom grado a luva da realidade
“virtual”; enquanto o observador mais distanciado contempla a mão seca dentro dela.
Ficamos tentados a acreditar, em meio à tagarelice instantânea de todos esses
equipamentos (mesmo se o acesso a eles é seriamente restringido pela classe, pela
geopolítica, pelo nível educacional e pelas convenções entre os sexos, na vida e no
trabalho cotidianos), que estamos no alvorecer da diáspora digital. É claro que nós
deveríamos ficar cada vez mais conscientes de que podemos também estar correndo o
risco de produzir uma política de “intimidade” e de imediação informacional, que não se
traduz facilmente em intervenção em termos de ação e de representação públicas.
Com muita frequência, como um crítico cultural sugeriu há pouco tempo: “a
solidariedade da proximidade submete-se à subjetividade anônima das tecnologias
comunicativas como a internet”.87

Por mais extraordinárias que sejam as possibilidades multiformes das ontologias on-
line – (você não precisa ser quem você diz que é) – ou das epistemologias de e-mail
(o que você vê não é o que você obtém ou o que você precisa saber) –, existe o
perigo de que o “presentismo” e a simultaneidade festejados na rede, em nome da
“conectividade” instantânea, possam privar a vida quotidiana da sua memória histórica e
da sua capacidade de registrar os embates provocados pela diferença cultural. A
cultura cibernética ou as comunidades virtuais quase sempre encontram suas metáforas
de correlação no organicismo biológico: “As metáforas biológicas são sempre mais
apropriadas para descrever a mudança na cultura cibernética”, escreve Howard
Rheingold em The Virtual Community, Homesteading on the Electronic Frontier: “(...)
Pense no espaço cibernético como sendo uma placa de petri social, a internet como
sendo o meio de cultura e as comunidades virtuais, em toda a sua diversidade, como



sendo colônias de micro-organismos que crescem nas placas de petri (...), é inevitável
que as tecnologias para comunicações através de computador construam comunidades
virtuais, da mesma maneira que os micro-organismos criam colônias, onde quer que se
tornem disponíveis para o uso da população.”88 A metáfora biológica, com sua
temporalidade naturalista e organicista, cria um espaço para a emergência do sublime
tecnológico como um meio de “reconhecimento” e de identificação. É certo que há uma
preocupação disseminada entre os “membros das comunidades virtuais” a respeito da
realidade ilusória da cultura on-line.89 No entanto, a metáfora orgânica ou biológica por
meio da qual os conceitos de comunidade e comunicação são constituídos – como meio
e mediação em uma escala sempre global – sempre limita o mundo real do espaço
cibernético transnacional às fronteiras nacionais familiares da comunidade imaginada de
um tempo-espaço nacional vazio e homogêneo.

À medida que a retórica da globalidade se torna cada vez mais alardeada e
ampliada, surge, em contrapartida, um discurso comunitário indeterminado e incerto,
que nos dá uma medida moral mais modesta com base na qual as reivindicações
culturais transnacionais serão quantificadas. É uma fronteira social – mais estreita do
que o horizonte humano – que me atrai; uma forma de vivência em comunidade que de
alguma maneira para no limiar (mas não aquém dele) do universal humano
transcendente e por essa mesma razão concede uma intitulação ética, e a sua
ratificação, ao sentido de comunidade. O que estou propondo não é um moralismo do
local em oposição ao global, ou um materialismo da sempre crescente especificidade
em oposição à sempre inflacionada generalidade. Estou interessado na comunidade
cosmopolita vista como uma marginalidade, e até mesmo como uma metonímia,
encontrada nas considerações de Anthony Appiah a respeito de certo tipo de tradução
pós-colonial da relação entre o patriótico e o cosmopolita, entre o lar e o mundo: “É
porque os seres humanos vivem melhor em menor escala que deveríamos defender
não somente o estado, mas o país, a cidade, a rua, o comércio, o artesanato, a
profissão (...) como círculos em meio aos muitos círculos mais estreitos do que o
horizonte humano, que são as esferas adequadas ao comprometimento moral.”

Em uma declaração recente de Richard Sennett, encontrei uma proposta atraente
para uma identificação afetiva com um cosmopolitismo mais sombrio, no qual a
preocupação com “os outros surge do reconhecimento das insuficiências do self (...) as
fraturas, a autodestrutividade e os conflitos e desejos insolúveis dentro de nós mesmos
que (...) nos capacitarão a atravessar fronteiras. A abertura para as necessidades dos
outros vem da interrrupção do sonho do mundo visto como um todo”.90 E, apesar de me
distanciar desse “holismo” ecológico, vejo algum traço desse cosmopolitismo das
minorias em ação nas palavras da feminista indiana Vandana Shiva, quando ela
escreve: “Assim como a recuperação ecológica começa nos centros de diversidade



natural que funcionam como caldo de conservação de genes, as mulheres do Terceiro
Mundo e todos os membros das tribos e os camponeses excluídos do desenvolvimento
(...) apresentam a melhor possibilidade [e uma ética] de sobrevivência (...) porque eles
têm conhecimento do que é ser vítimas do progresso.”91

Em cada uma dessas instâncias, existe uma tradução ou uma transformação
“cosmopolita vernacular”: entre a insuficiência do self derivada da ética dos primeiros
cristãos e as necessidades por parte das comunidades urbanas modernas de lutar por
seus “interesses” e pelo ressarcimento de seus danos (novos movimentos sociais)
(Sennet); entre o feminismo contemporâneo e pós-colonial do Terceiro Mundo, a
insustentável acomodação do mundo e a própria Terra, antiga e agonizante (Shiva).
Esses conceitos de comunidade são originários de um precário sentido de
sobrevivência, comprometidos com a “singularidade” do acontecimento, e estão
igualmente ligados à memória trans-histórica e à solidariedade transnacional.

Leiam o poema de Adrienne Rich:92

Sou um canal na Europa onde corpos flutuam
Sou uma missa fúnebre sou uma vida que retorna
Sou uma mesa posta com um lugar para o Estrangeiro
Sou um campo com cantos deixados para os sem-terra
Sou um homem-menino louvando a Deus por ser homem
Sou uma mulher que se vende por uma passagem de balsa
...
Sou um alfaiate imigrante que diz que Um Casaco
não é um pedaço de pano só
...
Sonhei com Zion sonhei com a revolução mundial
Sou um cadáver dragado de um canal em Berlim
Um rio no Mississippi. Sou uma mulher de pé
De pé aqui no teu poema. Insatisfeita.

Seria uma leitura mínima da versão de Rich para os acontecimentos, os indivíduos e
as comunidades transnacionais, apresentados através do “meio” poético da memória, a
de reduzir o alcance de seu poema a algum tipo de sentido identificador de uma
“humanidade comum” ou a algum tipo de celebração, à moda de Whitman, do destino
naturalista e multifacetado? Isso serviria para apagar a força trópica dos próprios
versos. O insistente e iterativo “Sou um... Sou uma... Sou...”, como algum tipo de
desoladora canção de ninar para uma criança monstruosa dos nossos tempos,
encontra a sua extensão espacial em um objeto, em um atributo ou em um
acontecimento de significação histórica mundial – escravidão, guerra, holocausto,
migração diáspora, rebeliões de camponeses, revolução. O “Sou” não é uma



instanciação da testemunha universal da história e da cultura. Seu campo iterativo de
expressão – “Sou uma mesa... um campo... um homem-menino... uma mulher... um
imigrante – atenua a soberania de um “representativo” sujeito humano ou mundial,
autorizado no seu domínio dos acontecimentos. Isso não significa que a nós esteja
sendo oferecido algum sopro pós-moderno de identidade, renovado para a leveza do
seu ser. A repetição enfatiza o “começar de novo”, a re-visão, para que o processo de
se sujeitar a, ou estar sujeito a, uma historicidade particular ou a um sistema de
diferença e discriminação cultural possa ser, como é dito, “recortado” ou reconstituído
como um signo histórico “em um continuum de transformação das ideias, não
abstratas, de identidade e similaridade”, para fazer eco com Walter Benjamin, quando
fala na temporalidade da tradução.93

Dentro da linha poética narrativa, existe a articulação de um problema na
representação ou na significação do “tempo” histórico do global ou do transnacional, tal
como o vivemos hoje. De acordo com o sociólogo de Cambridge Anthony Giddens, a
essência do cosmopolitismo global consiste em uma “transformação de espaço e de
tempo (...), uma ação a distância”.94 Um agente não assimilado que quiser reclamar o
seu legado, que manifestar a sua vontade ética humana e narrar com detalhes as suas
memórias espectrais, não poderá mais sobreviver dentro do que os filósofos éticos da
“vida pública” – John Rawls, Henry Shue, Martha Nussbaum – chamam de “retrato dos
círculos concêntricos”95 (Shue, 1988: 693). A causalidade que está subentendida na
“ação a distância” está ligada por meio de uma estrutura de contingência, que os
teóricos do circuito das formas tecno-tele-mediáticas da cultura global têm descrito
como uma “incerteza” manufaturada. A tentativa de Rich de manter a singularidade de
cada acontecimento e de cada pessoa que ela descreve – guerra mundial, fome,
camponeses indianos sem-terra, trabalho imigrante, costumes religiosos, refugiados
vietnamitas, solidariedade feminista – é possível graças à sua atenção para com a
densidade diferencial e variante da “estrutura da mídia e da imagem” que esses
sujeitos expressam; não pode haver nenhum igualitarismo fácil na memória moderna do
trauma e do sacrifício.

Se passarmos prontamente da lei iterativa da linguagem poética para a regra da
cidadania transnacional, então fica interessante ver que a forma de
contingência/contiguidade performática que eu acabei de descrever encontra eco em
Étienne Balibar, na sua descrição da articulação das divisões e das diferenças sociais
no espaço “nacional” transnacional. Em “Propositions for Citizenship”, seu influente
ensaio publicado em uma edição especial do jornal Ethics, dedicado aos “deveres
políticos dentro e além das fronteiras nacionais”, Étienne Balibar nos informa a respeito
de uma forma de conhecimento que é crucial para o entendimento da natureza mesma
da cidadania nas relações sociais transnacionais.96 Ele argumenta que não existe



nenhuma causalidade estrutural que necessariamente ligue, por exemplo, os limites do
privado e do público no mundo marcado pelas diferenças entre os sexos no âmbito do
trabalho à questão dos “direitos sociais” na luta de classes e à “distinção entre nacional
e estrangeiro” nos direitos do cidadão: em termos benjaminianos, as suas diferenças
mediáticas resistem à similaridade ou à identidade abstratas. No entanto, Balibar
sugere que, no desempenho da prática social, na ética da opção política, elas precisam
ser pensadas e trazidas à luz juntas – mas com a condição de que não pode haver
nenhuma causalidade determinada a priori que articule sincronicamente a
transformação em cada uma dessas esferas de interesse público.97

O efeito político e ético da “Insatisfação” assinala o processo em curso por meio do
qual o mínimo ato de memória visto como um projeto de historicização é o sujeito da
elisão e da amnésia do momento de enunciação, ao mesmo tempo que se encontra
assujeitado a elas. Conferir ao acontecimento o título de acontecimento histórico
singular significa feri-lo na temporalidade contingente do significante, que não permitirá
que ele seja obliterado por uma “cadeia de acontecimentos” ou por uma ontologia
sobredeterminante de “causas”. O acontecimento enquanto acontecimento histórico – a
satisfação de relembrar, a mimese da memorialização, o resgate do registro, da data,
do tempo, do nome – “abre caminho para”, “dá passagem através” do “acontecimento”
diferido ou acelerativo da memória, a sua repetição como aparição, o seu aparecimento
fantasmagórico como o “presente” –, testemunho tomado na “angústia” afetiva do que
é, na presença da memória, relembrar, recordar, recontar: a “Insatisfação” rivaliza com
a satisfação de transformar em memória um acontecimento histórico, épico ou ético,
transnacional, e lembra a exigência de uma ansiosa ex-istência à história global.
Lembrem-se do seminário do psicanalista Jacques Lacan sobre a “função do bem”: “A
função da memória, da lembrança, é de no mínimo ser uma rival das satisfações
carregadas de efeitos (...) Em outras palavras, a estrutura engendrada pela memória
não deve, na nossa experiência, mascarar a estrutura da própria memória, na medida
em que ela é feita de uma articulação significante.”98

A iteração dos versos “Sou um(a) ...” enquanto articulação significante funciona como
uma assinatura do tempo de um acontecimento “histórico” “atávico”, e até mesmo
arcaico, um passado cuja condição primeira é a insatisfação, se o seu ativismo, a sua
reativação histórica, for a condição performativa de seu futuro – o que é,
paradoxalmente, ao mesmo tempo reconstituinte de sua memória e rivalizável a ela. O
gestual retórico e afetivo de Rich é semelhante à rememoração de Toni Morrison da
história “global” da escravidão no final de Beloved. “Não se trata de uma estória para
se passar adiante”,99 ela é entoada conforme marca com fogo, mais profunda e mais
densamente, na carne “daquela memória que espoca em um momento de perigo”.

A memória fala:



Você não pode viver só de mim
Você não pode viver sem mim
Não posso ser restaurada ou enquadrada
Não posso ser estancada Estou aqui
no seu espelho colada lado a lado a você
retornando intrusa inadequada amarga100

Ao tratar do conceito de mondialisation (ver o “mundo” em proporções globais),
Jacques Derrida, assim como Adrienne Rich, reflete sobre a Ordem Internacional e
sobre a sua nova configuração como mundo/palavra. The Specters of Marx reflete
sobre o desassossego interétnico no pós-colonialismo e no pós-Guerra Fria, os
nacionalismos xenófobos e os conflitos culturais e religiosos que assombram a história
do presente. Derrida propõe que a constituição de um Novo Internacionalismo – na era
da migração, das minorias, da diáspora, das populações “nacionais” deslocadas, dos
refugiados – exige uma disjunção radical no nível da ontologia do pertencimento
nacional, uma “insatisfação” que é, em parte, um efeito do deslocamento das “novas”
ordens de informação e comunicação.

Para um autor que uma vez mandou uma Carte Postale (Cartão-Postal) de quinhentas
páginas, seria uma grosseria não ler essa missiva misericordiosamente breve. Derrida
afirma que a esfera pública da nossa época é articulada através de “aparatos tecno-
tele-midiáticos e de novos ritmos de informação e comunicação”.101 A sua força
particular está em perturbar as asserções de uma ontopologia nacional, isto é, está no
entrelaçamento específico da identidade, da localização e da elocução/língua que
comumente define a particularidade de uma cultura étnica. Com o advento dos des-
locamentos provocados pela mídia pós-moderna, a cultura histórica ou a “afiliação”
étnica devem agora ser pensadas por meio de um rompimento problemático na ligação
inerente, e até endógena, entre “o valor ontológico do ser-presente – o sujeito político
ou o cidadão cultural – e a sua situação em uma determinação estável e apresentável
de uma localidade, o topos do território, o solo nativo, a cidade (...)”.102 O que se torna
aparente na “disjunção” da nova ordem mundial é um desequilíbrio estratégico na
negociação “nacional”, que constitui o internacional como uma forma de estabilização e
de sedentarização. O fantasma arcaico e atávico do enraizamento ontopológico em
nível internacional não é mais contrariado ou contradito pela consciência “aporética” de
que a “comunidade imaginada” da nacionalidade “está enraizada em primeiro lugar na
memória ou na angústia de uma população deslocada – ou deslocável”.103

Gostaria de me ater aos processos enunciativos e identificatóricos na estreita
passagem no entrelugar do discurso do enraizamento e do “afeto” de deslocamento.
Tenho interesse pelas interseções transitórias criadas quando as exigências por uma
cultura nacional dentro da tradição ontopológica (a presença do passado e a



estabilidade da ontologia cultural ou étnica) são atingidas e traduzidas pela memória
interruptiva e interrogativa das populações deslocadas ou deslocáveis, que habitam o
imaginário nacional – sejam eles imigrantes, minorias, refugiados ou colonizados. Nessa
conjuntura, o signo da “diferença cultural” ou da “localidade” étnica associa-se a certo
tipo de angústia social e psíquica. Paul Gilroy sugere que é “um estímulo à angústia a
tentativa de ultrapassar as dificuldades relacionadas com a manutenção de uma pureza
coletiva, em resposta aos efeitos corrosivos da diferenciação manifestada, acima de
tudo, na presença dos povos pós-coloniais – sempre fora de seu lugar –, no centro dos
velhos sistemas imperiais de informação”.104 Esse “deslocamento” é duplo, devido à
descrição que eu acabei de fazer, da “atemporalidade” dos povos e dos
acontecimentos pós-coloniais, articulados pela angústia da memória (e através dela) –
a sua insatisfação repetida – uma localidade e uma elocução da população deslocável,
a “minoria”.

De acordo com Derrida, a forma representacional de emergência da minoria, na
nossa época, é expressa dessa maneira enigmática: “trazendo [vindo] à luz (ao mesmo
tempo presentes e ausentes) até lá onde eles já estavam, sem estarem lá”.105 Vamos
interpretar essa complexa formulação de Derrida sobre a lógica da espectrabilidade e
traduzi-la segundo os objetivos de leitura da localidade discursiva das minorias no
processo de mondialisation. O personagem da minoria, como uma forma de
emergência histórica, é um problema das tecnologias de visibilidade – um trazer à luz;
da disjunção de espacialidade – trazer até lá sem estar lá; e das políticas de
temporalidade – ao mesmo tempo tanto presente quanto ausente. A história
representativa da minorização, enunciada por meio dessas formas de ambivalência e
de aporia, representam a intervenção e a insurgência do projeto pós-colonial na história
da modernidade tardia. Pois as crises psíquicas e políticas que assistem à emergência
da minorização “global” – sejam elas conflitos étnicos no Segundo e no Terceiro
Mundos, racismo e multiculturalismo nas metrópoles do Primeiro Mundo, disseminações
diaspóricas da própria noção de cidadania – são momentos e movimentos
problemáticos porque se recusam a ser enquadrados no tempo como sendo
historicamente novos ou antigos, já que simplesmente não são nem arcaicos, nem
contemporâneos. Eles são parte de uma luta ontológica e epistemológica em curso,
travada na modernidade tardia, que questiona a genealogia histórica da própria
modernidade, relativa à sua emergência mesma. Pois as temporalidades
incomensuráveis e os espaços disjuntivos que devem acompanhar qualquer menção,
por mais breve que seja, de uma cultura transnacional ou global é uma luta em curso
contra a hegemonia do “novo” ou do “contemporâneo”, sejam elas a noção de
modernidade do progresso ou o sentido pós-moderno de simulação e de simulacro.
Pois o conceito pós-colonial de minorização dentro e por meio da globalização torna



retardadas e iterativas as próprias bases sobre as quais a modernidade justifica-se a si
mesma em suas origens iluministas. O pós-colonialismo sugere que as condições
discursivas e históricas da modernidade ocidental estão baseadas em uma articulação
ambivalente e até antagônica entre o Iluminismo como sendo a origem aclamada com
fervor pelo Ocidente e a história do Colonialismo como a “emergência” das
possibilidades de tornar o mundo “moderno”.

Essa problemática representacional, em que a “emergência” confunde a dialética de
negação do passado/presente ou do antigo/novo pela introdução de uma estrutura
“iterativa” da proximidade da contiguidade/contingência – até lá onde eles já estavam
sem estarem lá – estrutura a descrição de Stuart Hall da genealogia do momento pós-
colonial. “No momento pós-colonial, esses movimentos transversos, transnacionais e
transculturais, que sempre ficaram registrados na história da colonização, apesar de
cuidadosamente mascarados por formas mais binárias de narrativização, emergiram
em novas formas para romper com as relações estabelecidas de dominação e
resistência (...).”106 Hall aponta a necessidade de pensar a história do presente
trabalhando “não só em torno do hibridismo (...) não só contra a semente do pós-
colonial”.107 Mas, nessas várias estruturas representacionais e significantes da
disjunção – fora do tempo/fora do lugar – da experiência global, as populações
minoritárias, diaspóricas ou deslocáveis trabalham com base na estrutura de
articulação que é representada como o afeto de uma angústia.

Gostaria de sugerir, de maneira bem preliminar, uma estrutura ou estratégia
discursiva inicial da angústia como a passagem, o caminho, que deve ser atravessado
fazendo-se exigências de “representar” o global ou o transnacional, o espaço ilocutório
entre a memória e o desempenho, o tempo acelerativo do deslocamento ontopológico.
A angústia, como sugere Freud, é um sinal e, segundo a minha percepção, esse
“alargamento”, ou aceleração, do mundo que deve ser pensado através do que já está
é ao mesmo tempo arcaico e emergente, atávico e ativo.

A angústia é um sinal tanto no sentido digital quanto no sentido militar, o sinal visto
como a mensagem cifrada de perigo. Como Freud a descreve, a angústia, assim como
a crise da ontopologia, é uma “energia sexual da expectativa (...) uma reação ao
sentido de perda [ou deslocamento] do objeto”.108 O que me impressiona mais
profundamente é certa continuidade na “articulação significante” da angústia com a
estranha “temporalidade” da enunciação global e suas mediações significantes:
antigo/novo, ativismo/atavismo, memória/desempenho/insatisfação/deslocamento. Pois
a estrutura da angústia participa de tal articulação iterativa e estranha: a angústia
funciona por meio de uma “expectativa do trauma” e de “uma repetição dela de uma
forma mitigada”.109 Inútil na situação original, quando é então repetida ativamente como
um sinal, de forma a dirigir o curso da memória e do trauma, a angústia é ao mesmo



tempo a “rememoração” da situação – o seu memorial – e a sua antecipação ou
expectativa de desempenho. A angústia deixa visível e presente tanto o momento da
natividade (ou da nacionalidade) como traço, quanto o estado des-locado de sua
desobjetivação e, nesse sentido, a angústia é um momento de trânsito ou de transição,
no qual o estranhamento e a contradição não podem ser negados, mas devem ser
continuamente negociados e feitos “funcionar através”. A angústia é o momento
mediatório entre a sedimentação da cultura e o seu deslocamento significativo, sua
espera por um lugar e sua existência fronteiriça. É um momento de “desobjetivação”
que não perde de vista um objetivo, o encontro marcado entre a territorialidade e a
memória de disseminação. A existência assintomática da angústia foi poucas vezes tão
sutilmente capturada quanto nestas linhas de um poema de A. K. Ramanujan, intitulado
“Angústia”:

Sem ser pendente como o triste salgueiro
Sem ser geométrica como as parábolas da esperança
As chamas só têm pulmões. A água é toda olhos.
A Terra tem ossos para sustentar os músculos
Mas a angústia... não tem nenhuma metáfora que
   lhe ponha um fim.110

Tal retórica (ou análise) da angústia é, ao mesmo tempo, o sintoma e a substância
de uma escritura vigorosa e influente sobre a etnografia “ética” do destino atual da
diferença cultural no mundo problemático do cosmopolitismo contemporâneo. Espero
que a nossa discussão feita com base no poema de Adrienne Rich sobre o sentido de
“estranheza” do self, identificado globalmente e com base no conceito de Derrida de
deslocamento acelerativo em termos mundiais, possa nos servir para examinar o
destino de pertencimento a uma cultura no mundo transnacional e, em particular, a
angústia social e moral inerente ao que é frequentemente reconhecido como o “local”,
em contraste com o global. Eu decidi decifrar esse “local” como um campo de
“enunciação” muitos círculos mais estreitos do que o horizonte humano.

Em sua importante conferência, intitulada “The Uses of Diversity”, Clifford Geertz
tenta transformar o conceito tradicional de “cultura como contida em si mesma” através
da responsabilidade ética de fazer face à “diversidade” e assim introduzir uma
“estranheza” ou uma alteridade no momento da sua enunciação: “Atrair de novo a
nossa atenção (...) e nos tornarmos visíveis para nós mesmos”, escreve Geertz,
“representando a nós e a todas as outras pessoas como estando jogados em um
mundo cheio de estranhezas irremovíveis, das quais não conseguimos nos
desembaraçar.”111 A localidade dessa estranheza não é a diferença binária ou polar
entre culturas. Segundo Geertz, “não se trata de uma tribo distante voltada para si
mesma em uma diferença coerente”,112 mas um terreno disjuntivo e ansioso de “súbitas



faltas e perigosas passagens”113 que dá origem a assimetrias morais dentro das
fronteiras de um “nós”, de forma que essas estranhezas são mais oblíquas e veladas,
menos facilmente apresentadas como anomalias “juntadas em expansões mal
definidas, espaços sociais cujos cantos são móveis, irregulares e difíceis de
localizar”.114 E aí, então, esse esplêndido resumo: “O estrangeiro não começa à beira-
mar, mas na própria pele.115

Correto. Mas é a estrutura amniótica do espaço social – uma pele oceânica, se é que
já houve alguma, e uma “diferença” que é ao mesmo tempo liminar e fluida – que
Geertz não consegue apreender totalmente como sendo o movimento temporal que
cruza as fronteiras do pertencimento cultural. Os dilemas morais que surgem da
comunicação e da coexistência da diversidade cultural são, segundo o seu argumento,
insistentemente representados em metáforas espaciais que preparam o terreno para
os “desafios de julgamento”, as expansões mal definidas, os espaços sociais cujos
cantos são não localizáveis, terrenos incertos, passagens, fendas e contornos
perigosos, que nos são oferecidos como sendo condições etnográficas de uma nova
episteme cultural. Geertz espacializa as temporalidades contingentes e incompletas da
enunciação ético-política em uma paisagem de campos de conhecimentos justapostos,
que o colocam em uma posição arquimediana, refletindo sobre o fato de que “cada
canto do mundo está se tornando mais parecido com um bazar do Kuwait do que com
um clube de cavalheiros ingleses (esses exemplos surgiram na minha mente talvez
porque, apesar de nunca ter estado em nenhum dos dois lugares, eles me parecem
casos extremos)”.116

É nesse ponto de impasse exótico, em que o “mistério da diferença” está localizado
no rico “excesso” do souk oriental, que Richard Rorty acrescenta seus comentários em
resposta à conferência de Geertz. Rorty concorda plenamente com a ideia do mundo
de diversidades visto como uma colagem de diferenças justapostas – o bazar do
Kuwait e o clube dos cavalheiros – e admite que, “assim como Geertz, nunca pôs os
pés nem em um bazar do Kuwait nem em um clube de cavalheiros ingleses”.117 As
visões desses dois estudiosos, membros de nenhum clube, estão começando a circular
no que parece ser um distinto salon de refuse. Elas são indiscutivelmente pós-
modernas e liberais: de repente a “estranheza irremovível” da diversidade se torna a
vida quotidiana do procedente liberal. “Podemos ressaltar a urgência da construção de
uma ordem mundial cujo modelo seja um bazar circulando por muitos e muitos clubes
fechados e privados”,118 sugere Rorty, pensando no tranquilo passeio pós-moderno
liberal burguês entre os regateios e as respostas evasivas do bazar, confrontados com
as equivalências e equanimidades do clube, “encorajando a diversidade de doutrinas e
a pluralidade de concepções conflituosas e, certamente, incomensuráveis do bem
(...)”.119



Na condição de nativo pós-colonial, que aprendeu valores éticos em um bazar de
Bombaim e “pescou” um pouco de literatura em um ambiente considerado (deveras
apressadamente) semelhante a um clube de cavalheiros ingleses (Oxford), vejo a
relação entre o bazar e o clube como sendo do tipo agonístico e ambivalente. Entre
eles se estende uma passagem – nas palavras de Fanon, a história como exemplo,
oposta ao quotidiano enquanto uma instância de emergente/emergência –, que, para
Derrida, representa a crise no impulso ontopológico: o instinto de localização que, no
imaginário nacional, está baseado na memória e na angústia do deslocamento dos
povos. Na qualidade de frequentador do bazar com algumas pretensões a ser membro
do distinto clube de fachada coberta de hera, tenho como mestre E. M. Forster, que
escreveu o maior dos romances a respeito das complicações que surgem entre os
bazares orientais e os clubes ingleses, Uma passagem para a Índia:

(...) Não existe pintura nenhuma e são raros os entalhes nos bazares. A própria madeira parece feita de lama, e os
habitantes, de lama movediça. Tudo o que os olhos contemplam é tão aviltado e monótono que, quando o Ganges
se enche, seria de se esperar que derrubasse aquela excrescência para o solo outra vez. Casas, realmente,
desabam, pessoas se afogam e ficam apodrecendo (...).

NA SEGUNDA ELEVAÇÃO, FOI INSTALADO UM PEQUENO POSTO CIVIL E, VISTA DAÍ, CHANDRAPUR PARECE COMPLETAMENTE

DIFERENTE. É UMA CIDADE DE JARDINS.(...) AS PALMEIRAS, MANGUEIRAS E FÍCUS, ESCONDIDOS POR TRÁS DOS BAZARES, TORNAM-
SE ENTÃO VISÍVEIS E, POR SUA VEZ, ESCONDEM OS BAZARES. (...) [AS ÁRVORES] ELEVAM-SE POR SOBRE A CAMADA DE TERRA

INFERIOR E SE CUMPRIMENTAM MUTUAMENTE, COM ACENOS DE GALHOS E DE FOLHAS, CONSTRUINDO UMA CIDADE PARA OS

PÁSSAROS. SOBRETUDO APÓS AS CHUVAS, MASCARAM O QUE SE PASSA EMBAIXO, MAS, EM TODAS AS OCASIÕES, (...)
EMBELEZAM A CIDADE PARA OS INGLESES MORADORES DA ELEVAÇÃO, FAZENDO COM QUE OS RECÉM-CHEGADOS NÃO CREIAM

que ela seja tão pobre como a descrevem, precisando ser conduzidos até lá embaixo para perder as ilusões.120

À primeira vista, ou é o que assim parece, Forster emprega uma dimensão vertical
que conduz o olhar partindo do bazar feito de lama e seus habitantes feitos de lama
movediça até o clube europeu, até a civilização no alto, na cidade dos jardins. Mas, no
mesmo momento em que as culturas são mostradas como estanques, a nossa atenção
é chamada para certas energias sobrepostas e oscilantes, que não acham nenhuma
equivalência: a gravidade do Ganges que arrasta tudo consigo e as árvores cheias de
pássaros que servem como uma proteção imponente e embelezadora. Mas isso não é
tudo. O rastro de alienação e angústia é mostrado pelas árvores alinhadas – as
palmeiras, mangueiras e fícus, escondidos por trás dos bazares, tornam-se então
visíveis e, por sua vez, escondem os bazares. Elas formam uma fronteira que primeiro
estabelece uma “soberania” cultural (ou uma ontopologia) e depois desloca seus
terrenos cercados e suas localizações. As árvores se posicionam em uma dupla
inscrição, ao mesmo tempo ocultando e mostrando, velando e desvelando. Esses
“tristes salgueiros” apresentam uma angustiante passagem por meio da qual a
separação entre culturas cria o seu espaço significante peculiar – como o “entrelugar”
derrideano –, postado entre as oposições e as confusões semeadas entre elas. Assim



também estão “os salgueiros tristes/ (...) de raízes expostas e galhos pendentes, sem
serem geométricos como parábolas”.121

No entrelugar do bazar e do clube, o salgueiro triste faz cada campo da “diferença”
ser incompleto em si mesmo e, a partir de então, torna possível esse grande
movimento dialético “colonial” da dominação e do falso reconhecimento, da sexualidade
e do poder, que é representado em Uma passagem para a Índia. Os procedimentos da
racionalidade “racionalista” (um esclarecimento que Bernard Williams julga necessário
que se faça) e do sistema de “dívida” caem por terra, em um processo sem volta, tanto
no bazar quanto no clube, tanto no tribunal quanto no posto civil, e o eco angustiante e
purgativo das Cavernas de Marabar nos dão mostras disso. Mas, após passar pelo
estreito portal da angústia da designação e da alienação cultural, a relação ética
parece ricochetear de volta para o vasto, apesar de não exclusivo, reino privado e
protegido. Aziz reconstrói sua vida pessoal e passa a maior parte do tempo em casa,
escrevendo poemas sem lógica sobre a condição da mulher oriental (apesar de sermos
informados de que em um poema ele escapa da mãe-pátria e da terra natal e vai
“direto em direção ao internacionalismo”).122 Já para Adela, a lição é aprendida na
superfície do seu corpo quando seu acompanhante tira os espinhos dos cactos. Em seu
delírio angustiante, alguns dizem até histérico, ela repete sem cessar: “No espaço as
coisas se tocam, no tempo elas se separam.”123

Se, até agora, a análise da angústia revelou a todos uma negociação com “a
estranheza irremovível” da diferença cultural, então o que dizer da violência, da
reparação? Vamos voltar, no espírito das palavras de Adela – “No espaço as coisas se
tocam, no espaço elas se separam” –, ao destino da diferença racial e cultural, ao
encontro marcado do espaço colonial e ao seu afeto histórico e psíquico. Pois em meio
às mais violentas e desumanas condições de vida, existem lições a serem aprendidas
sobre a transformação “cosmopolística” pós-colonial que é posta em questão por
Frantz Fanon, psicanalista natural da Martinica engajado no movimento revolucionário
argelino.

A expectativa discursiva e retórica nos discursos do colonialismo e do racismo, em
que “pretos” e “brancos” geram o campo para uma relação binária de antagonismo
cultural ou de essencialismo cultural, é, como é bem sabido, desabonada por Fanon: “O
Negro não vale mais do que o Preto.”124 Rechaçando essas alternativas, Fanon não
preconiza um igualitarismo fácil, em que brancos e pretos são de certa forma o
“mesmo”. O que temos aqui, creio eu, é uma forma de articulação que não é menos
violenta, nem mais bem resolvida, do que a complexa justaposição da “diferença”
maniqueísta – “zonas opostas, mas não a serviço de uma unidade mais elevada”125 –,
que Fanon delineia como sendo a especificidade histórica do espaço colonial. O Negro
e o Branco são signos tão desiguais quanto equivocados, signos duplamente inscritos



da condição do indivíduo, cada um deles menos do que si mesmo – em virtude de sua
articulação liminar no, e em relação ao, outro. A articulação fronteiriça da relação
maniqueísta – à qual retornarei quando de minha discussão sobre a violência e a
descolonização – é análoga à noção lacaniana de coalescência e de cisão do sujeito:
um breve aparte – quando alguém é dividido em dois, não há volta. Ele nunca vai voltar
a ser um de novo, nem mesmo alguém novo. O Aufhebung [negação] é um desses
doces sonhos da filosofia.126

Será que esse drama psíquico da proximidade e da violência um dia conduzirá a uma
forma de regeneração ou de reparação? Sobre as divisões maniqueístas do espaço
colonial, Frantz Fanon tem algo a dizer: “A zona onde os nativos vivem não é
complementar à zona habitada pelos colonizadores. As duas zonas são opostas, mas
não estão a serviço de uma unidade mais elevada (...). A cidade dos colonizadores é
uma cidade fortemente construída, toda feita de pedra e de aço (...). Os pés dos
colonizadores nunca estão à vista, exceto talvez no mar, mas lá nunca se está perto o
bastante para vê-los. Seus pés são protegidos por sapatos pesados (...). A cidade dos
nativos é uma cidade faminta, com fome de pão, de carne, de sapatos, de carvão, de
luz. A cidade dos nativos é um vilarejo aviltado, de joelhos, chafurdando no atoleiro.” 127

Na origem mesma do balanço feito por Fanon a respeito do espaço colonial, figura uma
separação “ontopológica”. A questão do “tempo” colonial precisa, no entanto, ser
pensada nos interstícios da divisão maniqueísta, na recusa ou na impossibilidade de
uma temporalidade transcendente ou teleológica – pois não há nenhuma “unidade mais
elevada”. Como podemos conceber essa fronteira ou divisa que não nega a diferença
nem torna binária a divisão? Como ela se corporificaria no quotidiano?

O lobo na primavera que quer devorar tudo o que vê e o deleitante sopro do vento que bafeja em uma revolução real
correm o risco de se tornarem irreconhecíveis se a luta continuar; e ela continua com certeza.

Frantz Fanon. 
Spontaneity: its Strength and Weakness128

Na frase suavizada “a luta continua”, há uma tentativa frustrada de distinguir entre o
que ele chama, em Spontaneity: its Strength and Weakness, a “lei histórica”129 e seu
sentido de desempenho do dia a dia político: “A luta pela libertação nacional não
consiste em aumentar ainda mais o abismo: o drama deve ser representado em toda a
sua dificuldade todos os dias (...) A cada dia que passa.” 130 Os exemplos históricos, ou
o que Fanon chama de o conhecimento da história das sociedades, ocupam o reino
pedagógico do político – um tipo de “dever” organizacional que é muito útil ao se iniciar
a insurreição contra as forças colonizadoras, constituindo um necessário antagonismo
bi-polar. Mas a continuação da luta, o “dia a dia”, a contingência da temporalidade e da
causalidade históricas, produz “verdades que são somente sombras parciais, limitadas



e instáveis [que] constituem perigos e provocam rachaduras no sólido bloco da opinião
popular”.131 É essa temporalidade histórica que eu chamaria de emergência do
quotidiano (insurgente) e que Fanon associa aos sujeitos políticos, que estão de alguma
forma localizados fora dos discursos “oficiais” da luta nacionalista. O que é
particularmente relevante a respeito da temporalidade da emergência do quotidiano é
que ela representa o agenciamento da insurgência e constitui uma força contrária à
exemplaridade histórica. A temporalidade do “dia a dia” é o que Fanon chama de
“conhecimento da prática da ação”.132

O povo virá então a entender que a independência nacional lança luz sobre vários
fatos que são, às vezes, divergentes e antagônicos. Tal prestação de contas da
situação nesse exato momento da luta é decisiva, já que permite que o povo passe de
um nacionalismo total e indiscriminado para uma consciência social e econômica (...).133

Tal consciência da subalternidade é constituída de três formas significativas.
Primeiro, o dia a dia articula a continuidade histórica da luta, à medida que ela
acontece. Ela presta contas da situação ao mesmo tempo em que escancara uma
temporalidade da transitoriedade a partir da qual busca formular o conhecimento da
ação política estratégica. Segundo, ela é endereçada para as condições heterogêneas
e diferenciadas e para as disjunções internas – classe, raça, campesinato, economia,
opressão x exploração, ética, diferença de gerações – que constituem o “sujeito” liminar
ou o corpo do povo colonizado no ato performático de insurgência e, como tal, está
menos preocupado com o que descrevi anteriormente como sendo o antagonismo bi-
polar entre o colonizador e o colonizado. Finalmente, o quotidiano emergente rompe
com qualquer noção utópica ou “essencialista” de um desenvolvimento linear e
continuísta, deixando de ser uma pessoa colonizada para ser um cidadão
autogovernado. A (des)ilusão de tal transformação orgânica e progressiva é, segundo a
visão de Fanon, nada mais do que o desesperado “agarrar na miragem da própria
proximidade de seus músculos”134 por parte do colonizado. Fanon insiste, ao menos em
termos teóricos, na necessidade de postular um momento de angustiante
negação/negociação no reconhecimento da liberdade histórica que não pode ser
negada no ardor emancipatório.

Para apreender essa forma quotidiana de “continuidade” no cataclismo da luta –
Fanon chama isso de “viver dentro da História”135 –, precisamos nos abster do instinto
do lobo da primavera de total aniquilação e da lufada messiânica do sopro
revolucionário do vento. Mas o que nos resta, ou será que estamos na verdade
atolados? A dialética do quotidiano de Fanon é a emergência de uma nova
temporalidade teórica e histórica gerada pelo processo de transitoriedade e
transformação revolucionárias. Ela rompe a hegemonia de qualquer imaginário social
“organicista” ou holista na criação da formação nacional pós-colonial. O “trabalho” de



agenciamento político consiste, então, em negociar uma tensão entre a representação
bi-polar familiar da luta anticolonialista “nacionalista” e em articular os incomensuráveis
e “singulares” campos de diferença que constituem a “cisão” do sujeito nacional no
exato momento da luta, um momento a ser apreendido fora da “dialética formal” de
uma estrutura de reconhecimento ou de consciência baseada na negação do
antagonismo ou da contradição social. Tal argumento se dirige rumo a uma percepção
que surge do ativismo de Fanon e que, ao passar, funciona como seu resignado, senão
problemático, epitáfio. Ele escreve: “A consciência nacional, que não é o mesmo que
nacionalismo, é a única coisa que nos dará uma dimensão internacional.”136

A afirmação mais fundamental e enigmática de Fanon a respeito da “ética” da
emergência do quotidiano é esta: “A coisa que foi colonizada se torna homem no
desenrolar do mesmo processo em que se liberta”.137 Mas a coisa não é simplesmente
o colonizador e o colonizado. Ela é as relações históricas, o entrelugar intersticial, que
os define e os divide em sujeitos antagônicos. De agora em diante, a “coisa” não é
mais uma relação binária; é uma tomada de posição, para além da consciência
ontológica de um Eu ou de um Outro, em relação à “angústia” de uma história
libertadora, cujo “objeto” é ainda somente um traço e está para ser preenchido. Pois,
como explica Fanon, a descolonização começa para o nativo como uma tábula rasa –
um vazio, uma primeira página – sobre a qual está registrada a “completa desordem”
do desejo de descolonização. Mas essa des-ordem não é simplesmente nem o
cataclismo nem a anarquia. Ela é, em grande parte, a luta que articula um vir a ser
“irreconhecível” no estar sendo da emancipação histórica. É a representação instável e
parcial da necessidade histórica enquanto transitoriedade que enuncia a ambivalência, e
até mesmo o antagonismo, entre a exemplaridade e a estratégica e calculista
temporalidade do “dia a dia”. Ela não é nada menos do que a luta quotidiana pela
sobrevivência e pela liberdade depois do último pulo do lobo e além da lufada final do
sopro revolucionário do vento.

E quanto ao colonizador? A possibilidade de transformação, a partir dessa posição
de dominação, também é vivenciada na “forma de um futuro aterrador”.138 Assim, a luta
por uma consciência material e histórica de “liberdade”, que se abstém da
“transcendência” de uma unidade mais elevada, dá origem, fora da violência, a uma
ética em que a igualdade insiste em assumir responsabilidade pelo “outro” na
transformação da “coisa”, na angustiante luta pela liberdade.

O que é tão sedutor na noção de proximidade de Levinas – vista como a técnica de
respeito à singularidade de um discurso – é o seu sentido particular de traço do
passado ou de anterioridade. É a radical despossessão/deserção do passado – da
qual tanto a psicanálise quanto o colonialismo têm conhecimento na sua dialética do
“impensado” e na sua pedagogia do “inaprendido” – que possibilita a Levinas pensar o



problema da “relação” fora das “gramáticas universais e das linguagens algorítmicas”.
Assumir responsabilidade pelo traço do passado nos confronta com o estabelecimento
de uma relação ética, cujas formas de significação são elípticas, supressoras,
desajustadas: “Chamamos de ética uma relação entre termos tal como as do tipo em
que os termos não são unidos nem através de uma síntese de compreensão, nem
através de uma relação entre sujeito e objeto e, ainda, em que eles estão unidos em
uma trama, em que entender não é nem esgotar nem desvendar.”139

É claro que devemos prestar atenção cuidadosamente a Fanon em “On Violence”,
quando ele escreve que a moralidade do nativo é muito concreta: “O colonizador
desconfia do silêncio, da quebra da violência flagrante – em resumo, de ser colocado
fora do retrato.”140 Mas essa não é a construção final de Fanon. Para compreender o
sentido que ele dá à reparação ética, devemos também compreender, com o auxílio
das palavras de Levinas, a angústia da proximidade: que uma relação ética possa
existir entre termos (ou sujeitos) que não estão unidos nem por uma síntese de
compreensão, nem por uma relação entre sujeito e objeto, e ainda em que um tem
importância, afeta ou é significativo para o outro.141

No último capítulo de The Wretched of the Earth, “On Colonial War and Mental
Disorders”, Fanon constrói um credo para a relação nacional e internacional:

A partir do momento em que você e seu igual forem liquidados como tantos cães, você se lembrará da sua
importância (...). Você deve a partir de então pôr todo o seu peso sobre o corpo do seu torturador, de maneira que a
alma dele, perdida em algum descaminho, possa encontrar a si mesma mais uma vez (...). Então haverá aquele
silêncio opressor – mas é evidente que o corpo lança um grito – esse silêncio que oprime o torturador.142

Será esse jogar o peso de um sobre o outro, esse conluio de proximidade, uma
vindicação à violência? Será que os dados da liberdade foram finalmente lançados? É o
destino de nossas vidas não poder escolher, na maioria das vezes, esses grandes
aparatos de mediação que estruturam o nosso mundo simbólico. Eles, de alguma
forma, precedem a nossa presença e persistem depois do seu desaparecimento. O
que podemos e devemos fazer é travar nossas guerras de “reconhecimento” sabendo
que existe, em meio ao antagonismo, a proximidade da liberdade histórica e da
sobrevivência cultural.

Dominem o silêncio do torturador e respondam ao grito do corpo!
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Olhando para trás, indo para a frente:
observações sobre o cosmopolitismo vernacular.

Prefácio à edição Routledge Classics143

ão sou um dos filhos da meia-noite.144 Meu parto atrasado, alguns anos depois da
hora fatídica que marcou o encontro da Índia com a liberdade, me ausentou dessa

narrativa memorável. Não estava lá para testemunhar o surgimento da Índia e do
Paquistão, nascidos juntos de um ventre dividido, ainda tão desassossegados um em
relação ao outro quanto o dia em que caminharam para a luz forte do estado de nação.
Porém, grandes eventos persistem além desse acontecimento, deixando uma sensação
de expectativa no ar como o vazio notável do tempo, o silêncio, que, com frequência,
ocorre depois de uma tempestade espetacular, nunca permitindo que se esqueça que
ela aconteceu. Minha infância foi cheia de relatos da luta da Índia pela Independência,
suas complicadas histórias de culturas subcontinentais presas naquela união mortal de
poder e dominação imperial que sempre produz um resíduo desconfortável de inimizade
e amizade. Em escala reduzida, minha primeira infância ficou presa nos cruzamentos
que marcaram o fim do Império: o impulso pós-colonial rumo a novos horizontes de um
Terceiro Mundo de nações livres, o espírito de Bandung, entrelaçado, às vezes, com
um desejo pela arte e literatura modernistas caprichosas da Europa, que fizeram parte
significativa do mundo da burguesia indiana ocidentalizada. Por ter crescido em
Bombaim como um parsi de classe média – membro de uma pequena minoria
zoroastriano-persa num contexto predominantemente hindu e muçulmano –, nunca
imaginei que fosse viver em outro canto. Anos depois, me pergunto como teria sido
viver sem as tensões não resolvidas entre culturas e países que se tornaram a
narrativa da minha vida, e a característica definidora da minha obra.

Partir de Bombaim, na década de 1970, para estudar inglês em Oxford foi, de muitas
maneiras, a culminância de uma trajetória indiana de classe média em que a educação
formal e a “alta” cultura conspiraram para rivalizar com o cânone do gosto “inglês” da
elite (ou o que conhecíamos dele) e se ajustar a seus costumes e confortos. Minha vida
quotidiana, no entanto, proporcionou uma herança bem diferente. Foi vivida naquele mix
cultural de línguas e estilos de vida que a maioria das cidades indianas cosmopolitas
celebra e perpetua em sua existência vernacular – o hindustani de “Bombaim”, o
gujarati dos “parsis”, o marathi mestiço, todos mantidos numa suspensão de inglês com
sotaque missionário galês apimentado com um patois anglo-indiano que às vezes era
deixado de lado pela gíria americana aprendida a esmo nos filmes ou na música
popular.



Aprender a funcionar nas exigências contraditórias de línguas vividas, de linguagens
aprendidas, tem o potencial de uma crítica impressionante e de um impulso criativo. Às
vezes, a língua inglesa dava a sensação arcaica de um armário entalhado que o traga
no cheiro desbotado de bolas de naftalina e belos e finos lençóis; outras vezes, tinha a
qualidade adaptável de um festejo popular, como a comida de rua de Bombaim,
apimentada, barata, disponível em todos os tipos de quantidades e combinações,
iguarias sutis com sabor urbano. Fui para Oxford embelezar o charme antigo do
guarda-louça; acabei percebendo o quanto desejava a comida de rua. Por que fiquei
intelectualmente fascinado, mas paralisado, quando me encontrei no ápice acadêmico
da cultura literária que tinha decidido seguir?

Buscar uma resposta para essa pergunta me aproxima de uma lição essencial que
tive que aprender em meus primeiros anos de trabalho acadêmico como aprendiz no
Ocidente. A lição foi: o que se espera achar bem no centro da vida ou da literatura –
toda uma Grande Tradição, uma pedra de toque do Bom Gosto – só pode ser o sonho
dos desprovidos ou a ilusão dos impotentes. O “centro” canônico pode, de fato, ser
mais interessante por sua intangibilidade, mais constrangedor como um enigma de
autoridade. O que estava faltando no mundo tradicionalista dos estudos literários
ingleses, como os encontrei, era um engajamento rico e paradoxal na pertinência do
que reside numa relação oblíqua ou alienígena com as forças de centramento. Os
autores que se encontravam fora do centro, textos literários que tinham sido postos de
lado, temas e tópicos que tinham permanecido dormentes ou não lidos em grandes
obras de literatura – eram esses os ângulos de visão e visibilidade que me encantavam.

Não pretendo, de forma alguma, glorificar margens e periferias. No entanto, quero
enfatizar o que significa sobreviver, produzir, trabalhar e criar num sistema de mundo
cujos principais impulsos econômicos e investimentos culturais são apontados numa
direção longe de você, do seu país ou de seu povo. Esse descaso pode ser uma
experiência profundamente despreziva, opressiva e exclusivista, e o incita a resistir a
polaridades de poder e prejuízo, para chegar além e por trás das narrativas hostis de
centro e periferia. Lembre-se da horrível percepção que Rahul Singh, personagem
principal de V. S. Naipaul em seu romance Os mímicos, teve quando começou a
compreender que as pedras dos grandes muros de Londres não contêm um peso
singular nem uma ressonância intransponível; elas são como pedras de outros lugares
e de todos os lugares; as outras pedras são pálidas sombras delas. O que ele tinha
descartado antes como as pedras e conchas insignificantes de sua pequena ilha pós-
colonial de Isabella, de repente, de forma surpreendente, desenvolveu sua própria
presença histórica.

Minha busca por um assunto meu não surgiu diretamente dos autores ingleses com
quem me identifiquei mais profundamente. Foi o mundo indo-caribenho de V. S. Naipaul



que acabou se tornando a rota diversiva e exílica que me conduziu aos temas históricos
e às questões teóricas que iriam formar o âmago do meu pensamento. Por motivos
ainda obscuros para mim, o desvio pelo ambiente de Naipaul trouxe de volta o mundo, e
as palavras, da minha vida em Bombaim, assim como a viagem de Naipaul de Trinidad
a seu lar ancestral na Índia passou por suas experiências inglesas. Pode-se dizer que
nossos caminhos se cruzaram em algum lugar entre Oxford e Londres, apesar de
pertencermos a gerações e geografias sociais diferentes. Os romances de Naipaul
Uma casa para o sr. Biswas, Os mímicos e Num estado livre foram celebrados por
terem chegado a um elenco de personagens cujas vidas nada auspiciosas foram
transformadas por ele nos retratos mais memoráveis de indivíduos lutando por sua
independência, tentando estabelecer sua autonomia, contra todas as probabilidades.
As probabilidades nesse caso eram muito grandes; nada menos do que a melancolia
conservadora da própria atitude do autor em relação a seus próprios personagens e
aos países pós-coloniais do Sul.

O que acho intrigante nos romances de Naipaul é a maneira como a ficção foi capaz
de ser lida contra a intenção e a ideologia do autor. Seus personagens abriram caminho
no mundo ao reconhecerem suas estruturas fragmentadas, seus imperativos divididos e
um senso predominante de uma perda de autoridade cultural. Na visão de Naipaul, é
claro, isso não foi mais do que a condição fatídica dos caribenhos – “A história é
construída em torno da realização e da criação; nada foi criado nas Índias
Ocidentais”145 – e seu desespero implacável o levou a criar personagens que pareciam
desolados e sem esperança, pessoas pela metade, que se transformaram nas criações
literárias mais consumadas. Penso diferente dele. Foi a capacidade de os personagens
de Naipaul de controlar seu desespero, de trabalhar suas ansiedades e alienações para
levar uma vida que pode ser radical, mas continua a ser intrincadamente comunitária,
cheia de atividade, ruidosa de histórias, loquaz de bizarrice, fofoca, humor, aspirações,
fantasias –, esses eram sinais de uma cultura de sobrevivência que surge do outro lado
do empreendimento colonial, o lado mais escuro. O povo de Naipaul são cosmopolitas
vernaculares de certo tipo, movendo-se nos interstícios das tradições culturais e
revelando formas híbridas de vida e arte que não têm uma existência anterior dentro do
mundo discreto de nenhuma cultura ou linguagem única. Naipaul se explica por si
mesmo.

“O trinidadiano é um cosmopolita”, escreve ele. “É um anarquista natural, que nunca foi capaz de ver o eminente
por sua própria avaliação... Não tem a maior corrupção da hipocrisia e nunca pode fazer alegações pela intolerância
em nome da piedade. Nunca pode alcançar a maldade aprovada pela sociedade do senhorio londrino, que
transforma uma casa de moradia numa pensão, cobra aluguéis exorbitantes e se preocupa se seus inquilinos
vivem em pecado. Tudo o que torna o trinidadiano um cidadão não confiável, explorável, o torna uma pessoa ágil e
civilizada cujos valores são sempre valores humanos, cujos padrões são os da perspicácia e do estilo.”146



Há mais na comparação de Naipaul do que o contraste entre a perspicácia e o estilo
trinidadiano e a piedade hipócrita de Londres. O lugar que dá seu julgamento é, em
parte, o mundo das pensões extorsivas administradas por senhorios lascivos, e até
racialmente preconceituoso – um mundo de vida migrante descrito com destaque na
ficção de Naipaul dos primeiros tempos. A ética cosmopolita que emerge da existência
preparada para a batalha do trinidadiano colonizado – estilo irônico, tolerância, uma
recusa de ver o eminente por sua própria estimativa – agora dá um julgamento
devastador para a intolerância mascarada e piedade fingida do mundo supostamente
“avançado”. A intimação dos primeiros tempos da obra de Naipaul sobre o que um
“cosmopolitismo” poderia ser é extremamente útil na discriminação de duas formas de
pensamento cosmopolita que estão profundamente enraizadas no discurso
contemporâneo da globalização.

Há um tipo de cosmopolitismo global, muito influente no momento, que configura o
planeta como um mundo concêntrico de sociedades nacionais se estendendo até
vilarejos globais. É um cosmopolitismo de relativa prosperidade e privilégio
fundamentado em ideias de progresso que são cúmplices de formas neoliberais de
governança e de forças de concorrência de livre mercado. Tal conceito de
“desenvolvimento” global tem fé nos poderes praticamente sem fronteiras da inovação
tecnológica e das comunicações globais. Com certeza ele fez intervenções úteis em
economias e sociedades organizadas, estagnadas e controladas pelo Estado e fez
avançar muitas sociedades que estavam chafurdando em corrupção burocrática,
ineficiência e nepotismo. Os cosmopolitas globais dessa espécie com frequência
habitam “comunidades imaginadas” que consistem de vales do silício e campi de
software, apesar de, cada vez mais, terem que enfrentar o mundo confinado dos call-
centers e as condições subumanas da terceirização. Um cosmopolitismo global dessa
natureza prontamente celebra um mundo de culturas plurais e povos localizados na
periferia, enquanto produzem margens de lucro dentro das sociedades metropolitanas.
Os países que participam desse multinacionalismo multicultural afirmam seu
compromisso com a “diversidade”, em casa e no exterior, enquanto a demografia da
diversidade consiste em grande parte de imigrantes econômicos cultos – engenheiros
de informática, médicos especializados e empresários, em vez de refugiados, exilados
políticos ou pobres. Ao celebrar uma “cultura mundial” ou “mercados mundiais”, esse
modo de cosmopolitismo se move rápida e seletivamente de uma ilha de prosperidade
para outro terreno de produtividade tecnológica, visivelmente prestando pouca atenção
à desigualdade persistente e à miséria produzida por esse desenvolvimento desigual e
irregular.

Gostaria de sugerir que a globalização tem sempre que começar em casa. Uma
medida justa de progresso global exige que primeiro avaliemos como as nações



globalizantes lidam com “a diferença por dentro” – os problemas da diversidade e
redistribuição em nível local e os direitos e representações de minorias em nível
regional. Qual é o status dos povos aborígines da Austrália ou dos muçulmanos na
Índia em meio aos mitos e realidades transformacionais da conectividade global? Nos
Estados Unidos, por exemplo, o sonho americano é sustentado pela “teoria da onda” da
migração – os irlandeses, seguidos pelos italianos, judeus, coreanos e sul-asiáticos.
Contudo, há uma despreocupação inerente, uma injustiça estrutural, em relação aos
afro-americanos ou aos Povos das Primeiras Nações, cujas demandas éticas e
políticas por igualdade e justiça estão baseadas em questões de reparações e direito a
terra. Esses direitos vão além do “bem-estar social” ou da “oportunidade” e reivindicam
reconhecimento e redistribuição no processo de questionamento da própria soberania
das tradições e territórios nacionais. E é por causa de suas interrogações e
intervenções nesse nível fundacional que esses movimentos são com frequência
considerados “contra a índole americana”. Ou, nesse sentido, contra a índole
australiana também. Kim Scott escreve:

Insegurança, incerteza, dúvida. Ainda escuto com frequência essas expressões em torno das discussões sobre a
titularidade dos nativos, e supostamente seu uso em referência ao contrato econômico. Não, é insegurança,
incerteza e dúvida em relação a algo mais importante do que isso. Muito mais profundo.
   Em relação aos fundamentos da nação. Em relação a quem pertence. Em relação a quem somos.147

As hegemonias que existem “em casa” nos dão perspectivas úteis dos efeitos
predatórios da governança global, por mais filantrópica ou melhoradora que tenha sido
a intenção original. As “soluções” econômicas para a desigualdade e a pobreza
nacional e internacional conforme praticadas pelo FMI e pelo Banco Mundial, por
exemplo, têm “o toque do governante colonial”,148 segundo Joseph Stiglitz, outrora vice-
presidente sênior e economista-chefe do Banco Mundial – “elas ajudam a criar uma
economia dual na qual há bolsões de pobreza... Mas uma economia dual não é uma
economia desenvolvida”. [ênfase minha] É a re-produção de economias duais e
desiguais como efeitos da globalização que torna sociedades mais pobres mais
vulneráveis à “cultura da condicionalidade” por meio da qual o que é supostamente
concessão de empréstimos se torna a imposição peremptória de políticas:

Se o FMI quisesse que uma nação liberalizasse seus mercados financeiros, por exemplo, ela poderia quitar o
empréstimo em parcelas, vinculando parcelas subsequentes a passos verificáveis rumo à liberalização. [E] tais
condições são vistas como intrusões pelo novo poder colonial sobre a própria soberania do país.149

Uma ordem econômica mundial baseada nessas práticas de “condicionalidade” facilita
posturas peremptórias de poder político que conduzem a política global estabelecendo
“condições” para o resto do mundo – “ou você está conosco ou está contra nós” – com
risco de serem unilaterais e que podem descumprir a legislação internacional ou buscar



consenso entre órgãos representativos da comunidade internacional. Quando o governo
global é conduzido em termos de condicionalidade coercitiva, fica difícil realizar
negociações equitativas com seus aliados ou com seus inimigos.

Contudo, há outro cosmopolitismo, do tipo trinidadiano, figurativamente falando, que
surge do mundo de pensões de imigrantes e de habitações de minorias nacionais ou
diaspóricas. Julia Kristeva, em um contexto diferente, o chama de cosmopolitismo
ferido. Na minha visão, ele é mais bem descrito como um cosmopolitismo vernacular
que mede o progresso global a partir de uma perspectiva minoritária. Suas
reivindicações à liberdade e à igualdade são marcadas por “um direito à diferença na
igualdade”,150 em vez de uma diversidade fundada em uma “economia dual”.151 Tal
“direito à diferença”, como sugere Étienne Balibar, não exige a restauração de uma
identidade cultural ou grupal original [ou essencialista], nem considera a igualdade como
sendo uma neutralização de diferenças em nome da “universalidade” de direitos em que
a implementação está com frequência sujeita a definições ideológicas e institucionais do
que conta como “humano” em qualquer contexto cultural ou político específico. Um
direito à diferença na igualdade pode ser articulado de uma perspectiva de minorias
nacionais e imigrantes globais e, em cada caso, esse direito representa um desejo de
revisar os componentes usuais da cidadania – cidadania política, legal e social (T. H.
Marshall) – estendendo-os para incluir o reino da “cidadania simbólica” (Avishai
Margalit). O aspecto simbólico levanta questões afetivas e éticas ligadas às diferenças
culturais e à discriminação social – os problemas de inclusão e exclusão, dignidade e
humilhação, respeito e repúdio. No contexto da des-ordem mundial na qual estamos
atolados, a cidadania simbólica é agora definida principalmente por uma cultura
fiscalizadora da “segurança”: como diferenciamos o bom imigrante do mau imigrante?
Qual apresenta perigo?

Nossa visão de cidadania soberana centrada na nação só pode compreender a
categoria de “pertencimento” minoritário como um problema de ontologia – uma
questão de pertencimento a uma raça, a um sexo, a uma classe, a uma geração se
torna um tipo de “segunda natureza”, uma identificação primordial, uma herança de
tradição, uma naturalização dos problemas da cidadania. O cosmopolita vernacular
assume a visão de que o comprometimento com um “direito à diferença na igualdade”
como um processo de grupos emergentes constituintes e afiliações tem menos a ver
com a afirmação ou autenticação de origens e “identidades” e mais a ver com práticas
políticas e escolhas éticas. Afiliações ou solidariedades minoritárias surgem em reação
a falhas e limites de representação democrática, criando novos modos de intervenção,
novas estratégias de reconhecimento, novas formas de representação política e
simbólica – ONGs, grupos antiglobalização, Comissões de Apuração da Verdade,
tribunais internacionais, agências locais de justiça transicional (os tribunais gacaca na



Ruanda rural). O cosmopolitismo vernacular representa um processo político que
funciona visando a metas compartilhadas de governo democrático, em vez de
simplesmente reconhecendo entidades ou identidades políticas “marginais” já
constituídas.

Se defendi que o sucesso e a falha da globalização começam em casa, então o
grande cosmopolita afro-americano W. E. B. Du Bois entendeu a mensagem muito
bem. Em uma palestra sobre Direitos Humanos dada em 1945, ele sugeriu que a
essência da categoria global deve ser encontrada “no problema das minorias”:

Temos que entender as colônias nos séculos XIX e XX como... [parte dos] problemas locais de Londres, Paris e
Nova York. [Aqui nos Estados Unidos,] nos países organizados e dominantes do mundo, existem grupos de
pessoas que têm o status semicolonial: trabalhadores que se fixam nas favelas das grandes cidades; grupos como
os negros nos Estados Unidos que são segregados fisicamente e discriminados espiritualmente na lei e nos
costumes... Todas essas pessoas ocupam o que é realmente um status [semi] colonial e constituem o âmago e a
substância do problema das minorias.152

A poeta Adrienne Rich explora o âmago e a substância das minorias globais em An
Atlas of the Difficult World (1991), uma das séries de poemas mais notáveis que tratam
do mundo cosmopolita contemporâneo. Rich toma uma medida global – uma medida
que é, ao mesmo tempo, moral e poética – descentrando o lugar do qual ela fala e o
local em que vive. Não há ventriloquismo de vitimização aqui; nenhuma cartografia
consensual. A resistência de Rich a essas formas fáceis de identificação e resolução
vem da força implacável e repetitiva do seu verso para revelar a profunda “insatisfação”
que reside em nossa história “compartilhada” de civilização humana e barbárie. A
ansiedade nos une à memória do passado, enquanto lutamos para escolher um
caminho através da história ambígua do presente. Tal apreensão implacável sobre
quem se é – como indivíduo, grupo ou comunidade – e as complexidades de formar
uma perspectiva global são belamente evocadas nestas poucas linhas:

A memória diz, quer fazer certo? Não conte comigo...
Sou um canal na Europa onde corpos flutuam
Sou uma missa fúnebre sou uma vida que retorna
Sou uma mesa posta para o Estrangeiro
Sou um campo com cantos deixados para os sem-terra
Sou um homem-menino louvando a Deus por ser homem,
Sou uma mulher que se vende por uma passagem de barco
∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗
Sou um alfaiate imigrante que diz que Um casaco
Não é um pedaço de pano só
................................
Sonhei com Zion sonhei com a revolução mundial
Sou um cadáver dragado de um canal em Berlim
Um rio no Mississippi. Sou uma mulher de pé



De pé aqui no teu poema. Insatisfeita.153

A repetição insistente da expressão – “Sou um/Sou uma ... Sou” – como em uma
monótona canção de ninar de uma criança monstruosa de nosso tempo encontra-se
implicada nos eventos traumáticos de histórias globais – escravidão, guerra, imigração,
diáspora, rebeliões de camponeses, revolução –, mas insatisfeita em sua tentativa de
imaginar como se pode encenar uma relação com um mundo tornado implacável por
suas memórias trans-históricas. Cada linha contém sua própria narrativa cifrada: Rosa
Luxemburgo pode ser o cadáver dragado do canal Landswehr em Berlim; o momento
dos direitos civis do Sul americano é invocado no Mississippi em chamas. Rich luta para
encontrar uma forma de estabelecer uma narrativa de interesse humano, no mesmo
sentido que Arendt dá ao termo: uma exploração do que reside no entremeio (inter-
esse) desses momentos distintos e até desconexos que lhes permite se afiliarem uns
aos outros no espírito de um “direito à diferença na igualdade”. A repetição da
expressão – “Sou uma mesa... um campo... um homem-criança... uma mulher... um
imigrante” – não busca estabelecer a soberania de um mundo-sujeito “representativo”
que possa falar por todos os povos.

Permanecer no espírito do “direito de narrar” como um meio de alcançar nossa
própria identidade nacional ou comunal em um mundo global exige que revisemos nosso
sentido de cidadania simbólica, nossos mitos de pertencimento, nos identificando com
os “pontos de partida” de outras histórias e geografias nacionais e internacionais. É
colocando-se nas interseções (e nos interstícios) dessas narrativas que Rich enfatiza a
importância da re-visão histórica e cultural: o processo de estar sujeito a, ou de ser o
sujeito de, uma história particular “de si próprio” – uma história local – deixa a poeta
“insatisfeita” e ansiosa acerca de quem ela é, ou de qual pode ser a sua comunidade,
no fluxo mais amplo da história transnacional. Se olharmos para a relação das culturas
dessa forma, as veremos como parte de um processo complexo de modernidade
“minoritária”, e não simplesmente de uma polaridade de maioria e minoria, o centro e a
periferia. Rich não apenas desfia os infortúnios dos “condenados da terra”, ela
transforma a abjeção da história moderna na história produtiva e criativa da minoria
como um agente social. De um espírito de resistência e indulgência, surge a vontade
minoritária de viver, de fazer, de introduzir o ato de poiesis na vida imaginada do
imigrante ou a minoria como parte da sociedade cívica e civil: “Sou um alfaiate
imigrante que diz que Um casaco/não é apenas um pedaço de pano”.

Será a “insatisfação” o pessimismo do idealista ou a aspiração do utópico? Será a
evocação de Rich de uma ética e uma poética da “insatisfação” uma advertência sutil
contra a postura do “espectador informado” ou do realista político que age em grande
parte com base no interesse pessoal esclarecido?



Estou De pé aqui no teu poema. Insatisfeita.
A ênfase, na última linha, sobre “de pé” – Sou uma mulher de pé/De pé aqui no seu

poema – não deve passar despercebida. Pois se trata de um tipo peculiar de postura
política, a “posição do cidadão” como uma medida de “bem” público, como respeito e
reconhecimento, sobre a qual Judith Shklar fundamenta sua teoria da cidadania
americana.154 A cidadania como um “posicionamento” é testemunho de sua insistência
de que, como cidadãos ativos, temos que ficar em guarda, vigilantes contra as
estratégias de exclusão e discriminação do Estado em meio a suas promessas de
igualdade formal e democracia processual. Como mulher, cuja efetiva elisão da
sociedade organizada se torna uma condição “negativa” para a aquisição de poder pelo
cidadão do sexo masculino, Rich agora se posiciona do lado dos que estão em posição
minoritária em uma escala global.

Movidos por essas vozes, somos levados a uma responsabilidade filosófica e política
para conceber a minoritização e a globalização como o semicolonial, uma condição ao
mesmo tempo velha e nova, uma relação dinâmica e até mesmo dialética que vai além
das polarizações do local e do global, do centro e da periferia ou, de fato, do “cidadão”
e do “estrangeiro”. Um relatório recente da Unesco da Comissão Mundial de Cultura e
Desenvolvimento sugere que uma condição minoritária é, na verdade, um tipo de
cidadania global. As duas ou três últimas décadas assistiram a mais pessoas vivendo
através ou entre fronteiras nacionais do que nunca – em uma estimativa conservadora,
40 milhões de trabalhadores estrangeiros, 20 milhões de refugiados, 20 a 25 milhões
de pessoas internamente deslocadas como resultado da fome e de guerras civis.
Imigrantes, refugiados ou minorias que vivem no meio dos centros metropolitanos no
Norte e no Sul representam a presença mais tangível e próxima do mundo global ou
transnacional como ele existe dentro das sociedades “nacionais”. Quando falamos das
fronteiras e territórios em eterna expansão do mundo global, não devemos deixar de
ver como nossa própria paisagem íntima e nativa deve ser remapeada para incluir os
seus novos cidadãos; ou aqueles cuja presença como cidadãos foi aniquilada ou
marginalizada. Os movimentos regionais de povos dentro das nações-estados e o
impacto financeiro e cultural de imigrantes sobre suas comunidades e sociedades
“natais” não devem ser negligenciados em favor de uma celebração de comunidades
diaspóricas. Em meu estado natal de Maharashtra, o partido Shiv Sena se voltou contra
a minoria muçulmana chamando-os de “estrangeiros” nos distúrbios do final da década
de 1980, logo depois de terem mirado nos “refugiados econômicos” do Sul da Índia que
vieram buscar emprego em Bombaim uma década antes.

O artigo 27, uma das duas principais emendas da Declaração Universal dos Direitos
Humanos, apoia “o direito das minorias, em conjunto com os outros membros de seu
grupo, de gozar de sua própria cultura, de professar e praticar sua própria religião ou



de usar sua própria linguagem”. No entanto, o artigo 27 enfatiza a necessidade de as
minorias “preservarem” suas identidades culturais, em vez de se afiliarem pelas
comunidades de minorias emergentes. Por todas as suas boas intenções, esses
direitos negligenciam a existência política “intercultural” e o imperativo ético para os
quais Rich e Du Bois nos direcionam. Para Rich, falar na primeira pessoa, o local e a
locução da voz poética têm que repetir e reverberar pelos momentos historicamente
específicos da categoria de minoria. Para Du Bois, uma minoria só descobre sua força
política e sua forma estética quando está articulada através e ao longo das
comunidades de diferença, em atos de afiliação e de coalizões contingentes. Muitos
estados-membros propuseram uma alteração de que os imigrantes, por exemplo, não
deveriam ser considerados minorias. Foi afirmado que “a própria diferença de minorias
não assimiladas seria uma ameaça à unidade nacional e, portanto, os dispositivos
relativos aos direitos das minorias não deveriam ser aplicados para encorajar o
surgimento de novos grupos minoritários ou para frustrar o processo de assimilação e,
assim, ameaçar a unidade do Estado”.155 As minorias fazem parte do processo em
curso do “artífice humano”, como Arendt o descreve, em que “não nascemos iguais,
mas nos tornamos iguais como membros de um grupo na força de nossa decisão de
nos garantir mutuamente direitos iguais”.156

Ao terminar essa exploração sobre o artífice e a intervenção da minoria nacional e
global, quero ir para casa. Para casa, para a Bombaim onde comecei a minha história.
Mas agora é difícil voltar a Mumbai sem passar pelos portais espelhados da cidade,
Os filhos da meia-noite de Salman Rushdie, os Buddenbrook de Bombaim. O fetiche
da descrição profusa e desesperada que caracteriza o estilo de Os filhos da meia-
noite se refere a um desejo de preservar, nos mínimos detalhes cotidianos, o
cosmopolitismo esclarecido há muito associado à cidade. Mas Rushdie
conscientemente colocou uma bomba-relógio sob essa crença.

Salim se despedaça, eu sou a bomba de Bombaim, vejam minha explosão, ossos fendidos, quebrados sob a
pressão terrível da multidão, um saco de ossos a cair, cair... Apenas uma criatura estilhaçada a largar pedaços do
corpo na rua, porque fui pessoas demais, demais, ao contrário da gramática a vida permite mais de três pessoas, e
por fim, em algum lugar, um relógio bate doze vezes, libertação.157

O despedaçamento da gramática que explode Bombaim – a bomba em Bombaim – é
uma imagem maravilhosa dessa cidade de “pessoas demais” e histórias demais. Mas
também é uma visão profética das bombas que estouraram por Bombaim em 1993,
derrubando pelo menos cinco arranha-céus em questão de horas. A mídia do mundo,
no afã de encontrar precedentes históricos após o 11 de setembro, nem pensou
naquele dia em Bombaim. “Ossos fendidos, quebrados sob a pressão terrível da
multidão.”158



Ataques terroristas e incidentes de distúrbios comunais tragicamente deixaram suas
marcas em uma cidade que parece, na superfície, trabalhar ativamente contra, e
através, essas fronteiras étnicas e religiosas. Rushdie pega com frequência a estrada
litorânea, ao longo da Marine Drive, ao atravessar do sul ao norte da ilha. Mas, ao sair
da Marine Drive para o velho interior da cidade, entra-se em um mundo diferente.
Passa-se pelo Azad Maidan, logo em frente à escola da catedral Anglo-Escocesa,
pelas comunidades católicas goense-romanas em torno do Girgaum de depois dos
assentamentos parsis na Grant Road e em direção às áreas muçulmanas em
Mohamedalli Road. Ao dobrar logo à esquerda antes de chegar às comunidades anglo-
indianas mais pobres de Byculla, entra-se nos quarteirões outrora judeus de Nagpada
com mulheres pálidas parecendo almas penadas vendendo queijo em forma de tubos e
pães finos com gergelim de origem iraquiano-judaica. Essa apinhada hinterlândia da
cidade com suas comunidades distintas é onde os distúrbios comunais do início da
década de 1990 deixaram suas memórias mais duradouras e devastadoras.

Porém, nesse mundo de muitas histórias de Mumbai, hoje, preso entre temores
comunais e os fervores do fundamentalismo, vive um poeta chamado Prakash Jadhav,
que vem da comunidade dalit e escreve sobre a subclasse sem-terra que sobrevive nas
calçadas de Bombaim. Em Under Dadar Bridge, ele tem uma visão da cidade de
debaixo dos arcos de um de seus marcos e tem uma interessante história hindu-
muçulmana para contar:

Ei, Mãe, diga qual é a minha religião. Quem sou eu?
O que sou eu?
Você não é hindu nem muçulmana!
Você é uma centelha abandonada das
Chamas vigorosas do mundo.
Religião? É aí que eu enfio a religião!
As putas só têm uma religião, meu filho.
Se você quiser um buraco para foder, meta
Seu pau no bolso!159

De repente, uma ponte em Bombaim se torna um lugar de onde um poema marathi é
traduzido para o inglês por um poeta que fala tanto a língua ornada de um dialeto
devocional – uma centelha abandonada das chamas vigorosas do mundo – quanto a
gíria demótica reminiscente dos poetas Panteras Negras que tiveram uma influência
duradoura sobre a poesia dalit – se quiser um buraco para foder, meta seu pau no
bolso. A linguagem do poema apreende algo da centelha do cosmopolitismo vernacular
que tenho tentado explorar. E a recusa do poema de se identificar com a polarização
hindu-muçulmana, seja ela comunal ou doutrinária, lança essa pequena “centelha do



mundo” no reino maior do status semicolonial de Du Bois – “os que se fixam nas favelas
das grandes cidades; grupos que são segregados fisicamente e discriminados
espiritualmente na lei e nos costumes”. Estes são agora os problemas locais de
Mumbai, Paris, Londres, Hong Kong, porque a globalização começa em casa.

Na voz insatisfeita de Adrienne Rich – Sou... Sou... Sou – e no questionamento
insistente de Prakash Jadhav – Quem sou eu? O que sou eu? –, ouvimos um direito de
narrar, um desejo de pôr “um direito coletivo e ético à diferença na igualdade”.160

Nenhum nome é seu até que você o pronuncie; alguém retorna a sua ligação e de
repente o circuito de sinais, gestos, gesticulações é estabelecido e você penetra no
território do direito de narrar. Você faz parte de um diálogo que pode, em princípio, não
ser ouvido nem proclamado – você pode ser ignorado –, mas sua existência como
pessoa não pode ser negada. No país do outro que também é o seu, a sua pessoa
divide e, ao seguir um caminho bifurcado, você se vê em um duplo movimento...
Primeiro como estrangeiro, depois como amigo.
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