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RESUMO 

 
 
 

Esta pesquisa se assenta na problematização, realizada através dos usos de mitos 

fundacionais, constituindo uma narrativa às avessas, e formulada nas obras Iararana, 

de Sosígenes Costa, e Viva o Povo Brasileiro, de João Ubaldo Ribeiro. Tendo como 

estratégia discursiva a perspectiva pós-colonial (Bhabha, Said, Apiah, Fanon) 

interessa refletir como as representações deste encontro/confronto de culturas 

possibilita pensar as relações culturais entre colonizador e colonizado, bem como 

identificar no que se pode convencionar como (des) leituras, operada por ambas as 

obras, o sentido de problematização de mitos identitários e fundacionais. Para a 

efetivação desta pesquisa, por ser esta eminentemente bibliográfica, a investigação 

será dará através da análise dos textos de Iararana e de Viva o povo brasileiro, além 

de textos recorrentes aos conceitos de identidade e memória enquanto elementos 

(per) formativos de estratégias narrativas. Como resultado desta pesquisa espera-se 

contribuir para a fomentação de debates e ações culturais. 
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CAPÍTULO 1 - AS (DES) LEITURAS COMO ESTRATÉGIAS NARRATIVAS PÓS- 
COLONIAIS 

 
 

Este texto parte de uma premissa, as obras de ficção literária podem vir a ser 

tomadas como meios de problematização dos discursos políticos e culturais 

historicamente instituídos em uma dada sociedade. Também aqui defendemos uma 

tese, as narrativas literárias, uma vez concebidas como problematizadoras dos 

discursos hegemônicos que sustentam o status quo em uma determinada cultura, 

constituem-se em estratégias discursivas desestabilizadoras dos sentidos presentes 

na narrativa colonial. Dito de outro modo, determinadas obras literárias podem ser 

definidas como (des) leituras, como estratégias narrativas pós-coloniais. 

Determinar que as narrativas literárias problematizam os discursos 

hegemônicos, requer alguns esclarecimentos. Dado que o texto ficcional tem como 

referência o mundo dado, é cabido o raciocínio de que ao inserir os acontecimentos 

históricos no espaço da narrativa literária, estes passam por um processo não só de 

re-inscrição, como também de ressignificação. É, portanto, como fatos reinscritos e 

ressignificados, que vemos os discursos hegemônicos problematizados pelas 

narrativas literárias. Ademais, dado o caráter de representação mais do que narrar 

acontecimentos, ficcionais ou históricos, ambos criam novos sentidos para os 

discursos existentes. Portanto, são os elementos formadores do texto ficcional, 

presente, nos atos de fingir - seleção, combinação e como si - (ISER, 1996) que 

possibilitam a relação intertextual entre o texto literário e - os eventos históricos – o 

mundo no qual se insere. 

Assumir tal postura, não implica em conceber a arte, seja ela literária ou 

qualquer outra forma de expressão, como tendo um papel a desempenhar no âmbito 

sócio-político e cultural, o que implicaria em conceber a obra artística como 

portadora de uma função determinada dentro do sistema de produção humana. 

Assumir que determinadas obras literárias se constituem em estratégias narrativas 

pós-coloniais, implica em concebê-las como espaço de enunciação estético-político 

e ideológico, dado que independente da linha política de sua autoria, as obras 

literárias sempre são portadoras de um discurso. 

Aqui, portanto, o nosso interesse reside em perceber como as obras  Iararana 

e  Viva  o  povo  brasileiro,  constituem-se  em  re-leituras  do  paradigma  da  razão 



moderna, o que as insere no âmbito mais amplo dos discursos contramodernos. 

Assim, na medida em que partindo do discurso histórico sobre a formação do povo 

brasileiro, realizam (des)leituras destes discursos por meio da narrativa 

literária.Abrimos de antemão um parênteses a fim de esclarecer que o termo (des) 

leituras, aqui empregado, pode ser traduzido como um meio estratégico de 

questionamento, bem como de contestação dos pressupostos ideológicos que 

subjazem a narrativa do colonizador, no processo de construção do 

colonizado.Nesse sentido é que afirmamos que as obras em tela se constituem em 

estratégias narrativas pós-coloniais., na medida em que podem ser tomadas como 

contra-narrativas do discurso hegemônico-teleológico ocidental. 

Sendo assim, mais do que pensar a cultura em termos dicotômicos de auto/baixo, 

dentro/fora, cópia/origina/, nosso interesse é pensar a cultura em termos pós- 

coloniais, o que implica em assumir uma postura crítica e política que permita 

colocar em suspenso os sentidos historicamente constituídos no que diz respeito à 

representação da diferença. Em outras palavras, tal postura requer que se realizem 

leituras a contrapelo, ou (DES) LEITURAS, na perspectiva por nós proposta, a 

saber, rever os pressupostos teóricos e metodológicos que subjazem a uma leitura 

tradicional-conformista e conservadora dos eventos culturais. 

Assim, mais do que, simplesmente, adotar uma postura revisionista, amiúde 

lastrada numa visão nostálgica, das formas como se deu o processo de colonização 

e, por conseguinte, a construção do Outro1 (BHABHA, 2007), o que se quer é, 

partindo dos espaços de enunciação, retomar os elementos discursivos presentes  

na narrativa colonial para, a partir dai traçar novos percursos por meio dos quais se 

possa pensar estratégias de questionamento frente ao telos ocidental que não só 

nomeia, no que passa a deter o poder de determinar a representação, além de 

instituir a forma como o diferente significa os elementos culturais a partir de onde 

este é posicionado, numa relação embasada em binarismos que sempre coloca as 

culturas que passaram pelo processo de colonização numa posição de inferioridade 

diante dos colonizadores culturais, como busca naturalizadas as relações e 

representações culturais oriundas desse discurso. 

 
1 

Aqui, tomamos a Outridade/Alteridade na acepção proposta por Homi K. Bhabha (2007, p. 87): O Outro deve ser visto como a 

negação necessária Aqui de uma identidade primordial – cultural ou psíquica – que introduz o sistema de diferenciação que permite ao 

cultural ser significado como realidade lingüística, simbólica, histórica. Se, como sugeri, o sujeito do desejo nunca é simplesmente um Eu 

Mesmo, então o Outro nunca é simplesmente um Aquilo Mesmo, uma frente de identidade, verdade ou equívoco. 



Aqui pontuamos que, ao tomar o termo “pós-colonial como conceito 

teórico/epistemológico articulador deste trabalho, o entendemos, e definimos, nos 

termos de uma razão pós-colonial, proposta por Walter Mignolo (1996, p. 9), em seu 

artigo intitulado La Razón Postcolonial: Herencias Coloniales y Teorías 

Postcoloniales, o teórico argentino afirma que “a razão pós-colonial entendida como 

um grupo diversos de práticas teóricas que se manifestam a raiz das heranças 

coloniais da história moderna européia e as histórias contramodernas coloniais”. 

Assim, mesmo consciente das implicações e polêmicas que o termo “pós-colonial 

carrega, ou, desperta em torno de si, haja vista os debates calorosos a respeito do 

prefixo “pós”, nosso interesse recai sobre o fato de que este conceito possibilita a 

emergência de uma nova perspectiva epistemo/hermenêutica, que tem como 

conseqüência uma mudança significativa na produção teórica e intelectual. Portanto, 

retornamos a Mignolo (1996, p.15), para reafirmar que, 

 
enquanto que a razão pós-colonial revela uma mudança de terreno com 
respeito a seu próprio fundamento como prática cognitiva, política e 
teórica, a razão moderna fala pelo fundamento das humanidades e as 
ciências durante o século XIX, baseada em heranças do Renascimento e 
a Ilustração, em lugar das heranças coloniais. 

 

Assim sendo, ao propor como tema deste capítulo, AS (des) leituras como 

estratégias narrativas pós-coloniais, nosso objetivo é refletir sobre o modo como 

obras literárias, a exemplo de Iararana e Viva o povo brasileiro, podem vir a se 

constituírem em estratégias narrativas pós-coloniais pelo viés da problematização 

dos mitos fundacionais da cultura brasileira. Aqui, pontuamos que o conceito em tela 

se insere como mais uma estratégia pós-colonial na medida em que possibilita não 

só a revisão como também a problematização da narrativa colonial. Ademais, 

podemos defini-lo como sendo a assunção de uma postura crítica que tem como 

objetivo desestabilizar as formas discursivas de (des) construção de sentidos 

historicamente instituídos pelo discurso do poder dominante ao longo da história. 

Portanto, será no âmbito da cultura, entendida/concebida como espaço de 

disputa pelo poder de representar/autorizar o que é, ou não, válido, que se terá o 

cenário no qual as relações de poder vão sendo construídas. 

A seguir nesta direção entendemos que entramos no campo das disputas 

ideológicas, entendendo ideologia não nos termos marxista de um mascaramento, 

apenas, ou ilusão, mas como o espaço por meio do qual os discursos são 



materializados (HALL, 2006). Neste sentido, as determinações ideológicas podem 

sim serem pensadas como mascaramento ou até mesmo ilusão desde que se 

ressalve que além destes sentidos também se pensa as determinações ideológicas 

como condição necessária à efetivação das práticas culturais, uma vez que é por 

meio do viés discursivo, que é ideológico, que as práticas culturas se realizam, isto 

é, se materializam. 

O discurso pós-colonial não se confunde com o prefixo pós, no sentido de vir depois 

da colonização, mas se constitui em uma postura crítica que, muito além de 

descrever determinada época ou sociedade, busca estratégias discursivas por meio 

das quais "Ele relê a colonização como parte de um processo global essencialmente 

transnacional e transcultural - e produz uma reescrita descentrada, diaspórica, ou 

global, das grandes narrativas imperiais do passado, centradas na nação" (HALL, 

2003, p. 109). 

Dito de outro modo, o pós-colonial busca ver nos processos de descolonização um 

momento ímpar a partir do qual se possa refletir a respeito da configuração territorial 

e política do Estado e do poder. Ou nos temos propostos por Stuart Hall o "pós- 

colonial" seria um "discurso" epistêmico e cronológico, que não se trata apenas de 

posterior, mas de ir a além do colonial (HALL, 2003, p.118). 

Por conseguinte, o pós-colonial, possibilita o surgimento de racionalidades 

estratégicas por meio das quais é possível refletir a respeito de uma nova visão dos 

fatos histórico, o que tem como desdobramento direto uma nova postura das 

sociedades colonizadas diante de sua condição de culturas situadas na periferia, 

reelaborando, assim, suas expectativas no papel que desempenham na estrutura 

conjuntural do sistema-mundo. Ou como sugere Hommi Bhabha, 

 
A crítica pós-colonial é testemunha das forças desiguais e irregulares 
de representação cultural envolvidas na competição pela autoridade 
política e social dentro da ordem do mundo moderno. As perspectivas 
pós-coloniais emergem do testemunho colonial dos países do 
Terceiro Mundo e dos discursos das “minorias” dentro das divisões 
geopolíticas Leste e Oeste, Norte e Sul. naqueles discursos 
ideológicos da modernidade que tentam dar uma “normalidade” 
hegemônica ao desenvolvimento irregular e às histórias diferenciadas 
de nações, raças, comunidades, povos. Elas formulam suas revisões 
críticas em torno de questões de diferença cultural, autoridade social 
e discriminação política a fim de revelar os momentos antagônicos e 
ambivalentes no interior das “racionalizações” da modernidade. 
(BHABHA, 2007. P.238) 



As considerações de Bhabha apontam para a necessidade de se buscar desvelar 

aquilo que o discurso colonial tem interesse em escamotear, o fato de que os 

discursos hegemônicos dos países colonizadores negam aos países colonizados 

sua autonomia enquanto agentes históricos portadores de uma cultura diferente. Em 

tempos em que a pluralidade cultural é a máxima dos discursos de integração dos 

países e culturas tidas como periféricas, a crítica pós-colonial sugere uma revisão 

dos pressupostos que asseguram aos países colonizadores a posição de 

determinantes no processo de significar o que é ou não válido como valor cultural. 

Assim, mais do que simplesmente questionar o modo como o processo de 

colonização ocorreu, ou voltar ao passado para tentar acertar o passo rumo ao 

futuro, o discurso pós-colonial insiste em desestabilizar os sentidos historicamente 

instituídos no modo como o diferente é representado. Para isso, faz uso de 

estratégias discursivas e de análise que, partindo do lócus de enunciação do 

discurso colonial, põe em cheque a pretensa superioridade cultural que os 

colonizadores reclamam para si mesmos. 

 
Segundo o antropólogo Miguel Vale de Almeida (2000), ao tratar sobre o "pós- 

colonial", é preciso realizar três considerações: 

 
1) o termo deverá ser aplicado ao período posterior ao colonialismo, mas 
também posterior ao fracasso dos projetos nacionalistas e anti- 
colonialistas aplicados logo após as independências; 2) o termo deverá 
aplicar-se aos complexos de relações transnacionais entre ex-colônias e 
ex-centro colonizadores; 3) tudo o resto, como globalização, settler 
societies, neocolonialismo, colonialismo interno, devem ser tratados nos 
seus próprios termos (ALMEIDA, 2000, p. 231). 

 
Do ponto de vista cronológico, podemos situar o pós-colonialismo mais  

precisamente na década de 80, momento em que o mundo passava por uma 

reconfiguração na geopolítica, dado a abertura da economia dos países periféricos, 

a exemplo do Brasil, aos ditames comerciais do capitalismo liberal. Inicialmente, as 

idéias defendidas pela crítica pós-colonial encontraram resistências, principalmente 

pelo fato de terem sua maior repercussão no chamado primeiro mundo, 

principalmente Europa, Estados Unidos e Canadá. Aqui não nos interessa as 

discussões que sugerem ser o prefixo “pós” um depois da colonização, mas pensá- 

lo nos termos de uma postura critica que abre caminhos por meio dos quais 

possamos elaborar estratégias de resistência diante da supremacia do discurso 

colonial. 



Ainda que concebamos o pós-colonial como uma estratégia teórica-política 

universal, dado sua crítica se voltar para o processo de expansão imperial dos 

países europeus e, por conseguinte, da própria modernidade, entendemos que cada 

sociedade vivenciou este processo de modo diferente. Sendo assim, o termo pós- 

colonial faz referência ao processo de descolonização que marcou, resguardadas as 

diferenças, não só os países que sofreram o processo de colonização, como 

também os países colonizadores. 

É precisamente essa “dupla inscrição” – que rompe com as demarcações 
claras que separam o dentro/fora do sistema colonial, sobre os quais as 
histórias do imperialismo floresceram por tanto tempo – que o conceito de 
pós-colonial traz à tona. (HALL, 2006, p. 102) 

Sendo assim, a colonização nunca foi um acontecimento de mão-única, não 

“vivido” pelas metrópoles imperiais, mas sempre esteve inscrita nas suas próprias 

culturas – assim como as culturas imperiais também se inscreveram nas culturas 

dos colonizados. Desse modo, o encontro/confronto entre nativos e estrangeiros 

resulta na instauração da ambivalência, o que implica em deslocar uma série de 

noções como centro/periferia, nós/eles, dentro/fora, rompendo com essas 

oposições binárias para pensar as relações culturais de modo mais complexo, 

múltiplo e transversal. Abordando a esse respeito Hall (2006, p. 106) nos diz que, 

Na narrativa reencenada do pós-colonial, a colonização assume o lugar e 
a importância de um amplo evento de ruptura histórico-mundial. O pós- 
colonial se refere à “colonização” como algo mais do que um domínio 
direto de certas regiões do mundo pelas potências imperiais. Creio que 
significa o processo inteiro de expansão, conquista, colonização e 
hegemonia imperial que constituiu a “face mais evidente”, o exterior 
constitutivo da modernidade capitalista européia e, depois, ocidental, após 
1492. 

 

Assim, ao colocar como critério de avaliação entre as culturas a transversalidade e 

a multiplicidade, relativiza-se a valorização dos bens culturais dos países 

colonizadores m relação aos países colonizados. Acreditamos ser este um fato 

relevante dado que este deslocamento de espaço geopolítico confere ao 

dominados o poder de determinar o significado das representações culturais, 

tomando, assim, parte no processo de produção teórico-cientifica. Desse modo, 

cria-se o espaço teórico-político onde não mais cabem os binarismos excludentes, 

emergindo, assim, o lócus enunciativo de onde se pode falar do entre - lugar 

discursivo, um espaço de negociação ao invés de negação. 

O que é teoricamente inovador e politicamente crucial é a necessidade de 
passar além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de 



focalizar aqueles momentos ou processos que são produzidos na 
articulação de diferenças culturais. Esses “entre - lugares” fornecem o 
terreno para a elaboração para estratégias de subjetivação – singular ou 
coletiva – que dão inicio a novos signos de identidade e postos inovadores 
de colaboração e contestação, no ato de definir a própria idéia de 
sociedade. (BHABHA, 2007:20) 

 

Assim, não mais cabe falar em determinismos históricos como forma de negar às 

culturas colonizadas a assunção de seu próprio destino, ou representar o colonizado 

como inferior, necessitando, por conseguinte, da tutela dos dominantes. O entre - 

lugar, enquanto espaço de negociação das mediações culturais possibilitar tanto ao 

colonizado, quanto ao colonizador, reelaborarem suas relações culturais, buscando- 

se, assim, novas formar de percepção e concepção das diferenças culturais. Como 

conseqüência tem-se o surgimento de novas formas de inteligibilidade do Outro. 

A perspectiva pós-colonial nos força a repensar as profundas limitações de 
uma noção “liberal” consensual e conluiada de comunidade cultural. Ela 
insiste que a identidade cultural e a identidade política são construídas 
através de um processo de alteridade {...}, a prerrogativa pós-colonial 
procura afirmar e ampliar uma nova dimensão de colaboração, tanto no 
interior das margens do espaço-nação como através das fronteiras entre 
nações e povos. (BHABHA, 2007, p. 244-245) 

 

É, portanto, neste espaço, não de negação, mas, de negociação cultural que 

emerge a figura do sujeito híbrido que, devido ser descentrado, encontra, nos “entre 

- lugares”, o seu espaço de vivência cultural. Desse modo, chega-se a outro ponto 

de (des) leituras importantes neste texto, qual seja o rompimento com a ideia 

essencialista de sujeito, pois implica em romper com a idéia de uma teleologia da 

história. Daí afirmarmos que, obras como o poema Iararana e o romance Viva o 

Povo Brasileiro, abrem caminhos por onde se possa imaginar novas racionalidades 

estratégicas de modo que o pensamento teórico e político encontrem meios 

discursivos e de ação frente ao binarismo teleológico que , a despeito do muito que 

já se realizou no sentido de eliminá-lo, continua presente em boa parte das 

discussões e debates sobre as relações culturais envolvendo colonizados e 

colonizadores. 

Ao realizar (des) leituras problematizadoras dos mitos fundacionais da Cultura 

brasileira tanto o discurso poético de Iararana, quanto a narrativa de Viva o povo 

brasileiro, apontam para aquilo que a representação hegemônica luta para esconder, 

o fato de que os significados são construídos e instituídos historicamente. Pois como 

nos adverte Edward Said (1995, p.13), “O poder de Narrar, ou de impedir que se 



formem e surjam outras narrativas, é muito importante para a cultura e o 

imperialismo, e constitui uma das principais conexões entre ambos”. Sendo assim, 

será pelo viés das estratégias narrativas pós-coloniais que ambas as obras irão 

inserir novos sentidos à narrativa colonial, apontando, assim, que a abordagem a 

respeito da alteridade implica na analise das relações estabelecidas entre sujeitos 

em uma dada cultura, a fim de perceber como a identidade vai sendo instituída com 

base na diferença. Em outras palavras, trata-se de conceber a figura do eu, 

enquanto resultado da ralação com um outro que não sou, mas, que também me 

constitui. Assim, mediados pelas práticas discursivas, será por meio das 

representações, cujos sentidos são construídos, e estão em constantes 

deslizamentos, que se dará a instituição dos sujeitos. 

 
Será, portanto, neste entre - lugar (BHABHA, 2007) que se imbricarão identidade, 

história e memória. Como salientou Jacques Le Goff (2008, p. 46), a memória 

coletiva “é um instrumento e um objetivo do poder”. Portanto, nosso interesse gira 

em torno de como a apropriação da memória determina a apropriação do discurso 

de poder numa dada sociedade e, conseqüentemente, na decisão daquilo que 

pode ou não ser rememorado. Desse modo, abrem-se possibilidades por meio 

das quais se possa questionar o discurso histórico que propõe o mito fundacional 

da Cultura brasileira. 

 
Se a palavra mito abre margens para múltiplas significações, tomemos 

inicialmente a definição mais usual registrada em dicionário: história lendária; 

ficção; mito. Com base nestas definições percebe-se que a ideia de invenção e 

imaginação subsiste a todas elas. Mas seria um mito apenas invenção? Teria, 

ainda hoje, lugar para se falar na existência de mitos no mundo globalizado, onde 

as relações sociais cada vez mais se caracterizam pelas incertezas, e nem 

mesmo a “mão invisível do mercado” consegue gerar consensos quando se fala 

em direcionamento das ações dos povos? 

 
É sabido que o estudo do mito passou por transformações significativas, no que 

diz respeito à mudança de perspectivas em seu estudo. Assim, diferentemente do 

que pensava no século XIX os seus predecessores, que entendiam o mito em sua 

acepção usual, isto é, como “fábula”, “invenção”, “ficção”, os eruditos ocidentais 



o aceitaram tal qual era compreendido pelas sociedades arcaicas, onde o 
mito designava, ao contrário, uma “história verdadeira” e, ademais, 
extremamente preciosa, por seu caráter sagrado, exemplar e significativo. 
(ELIADE,1991, p. 7) 

 
Também se sabe, que o processo de ressignificação de sentido pelo qual vem 

passando o emprego na linguagem do termo mito, não data de agora. Falando a 

esse respeito Mircea Eliade (1991, p. 8) nos lembra que, 

 
desde os tempos de Xenófanes (cerca de 565-470) – que foi o primeiro a 
criticar e rejeitar as expressões “mitologias” da divindade, utilizadas por 
Homero e Hesíodo – os gregos foram despojando progressivamente o 
mythos de todo valor religioso e metafísico. Em contraposição ao logos, 
assim como, posteriormente, à história, o mythos acabou por denotar tudo 
“o que não pode existir realmente.” 

 
Sendo assim, pode parecer que a tentativa de fazer uso do termo mito para 

estabelecer relação com o surgimento da nação brasileira, seria um tanto inglória. 

No entanto, vale lembrar que as palavras passam por transformações, como é o 

caso, já apontado, do termo em tela, o que nos abre possibilidades de retomar o 

termo mito, ressignificando-o para os interesses deste trabalho. Assim, tomemos 

emprestada a definição de mito Junito de Souza Brandão (1999, p.38), que 

afirma, “(...) os mitos são a linguagem imagística dos princípios. Traduzem a 

origem de uma instituição, de um hábito, a lógica de uma gesta, a economia de 

um encontro”. 

 
Seguindo nessa direção, nos interessa o caráter criador do mito, sua 

capacidade de instaurar o novo mundo, de apontar para o momento de 

nascimento de um ato fundador. É nesse sentido que tomamos o mito, como meio 

de pensar o nascimento da idéia de brasilidade. 

 
Seguindo nessa direção, perceber como as estratégias narrativas presentes 

em Iararana e Viva o povo brasileiro, realizam (des) leituras do discurso colonial, 

ao questionar os mitos que fazem parte do imaginário cultural do povo brasileiro, 

possibilita colocar entre parêntese algumas verdades historicamente construídas 

e instituídas. Neste sentido tem-se a problematização do homem cordial, termo 

cunhado por Sergio Buarque de Holanda, no livro Raízes do Brasil (1976). Como 

expressão de brasilidade, O homem cordial é aquele que não suporta 

formalidades. Aquele que quer estreitar distâncias a todo custo. Aquele que 

prioriza o afetivo, as relações pessoais. O homem cordial, afirmaria Sérgio 



Buarque de Holanda, "afirma-se ante os seus semelhantes indiferente à lei geral, 

onde esta lei contrarie suas afinidades emotivas". O homem cordial, tido como 

generoso e hospitaleiro no trato, é na verdade superficial apegado às aparências. 

Abre flanco aos personalismos, segundo ele, um dos fundamentos da sociedade 

brasileira 

 
O objetivo do discurso colonial é apresentar o colonizado como uma 
população de tipos degenerados com sua base na origem racial de modo a 
justificar a conquista e estabelecer sistemas de administração e instrução 
[...] o discurso colonial produz o colonizado como uma realidade social que 
é ao mesmo tempo um “outro” e ainda assim inteiramente apreensível e 
visível (BHABHA, 2007: 111). 

 
Sendo assim, será através de sua performance narrativa, enquanto estratégia na 

luta contra a representação hegemônica, que o poema Iararana, bem como o 

romance Viva o Povo Brasileiro re-encenarão o discurso colonial o que, por 

conseguinte desestabilizará os sentidos presentes no mesmo, bem como 

possibilitará a emergência de novas formas de representação. Pois, como nos diz 

Luciene Azevedo, 

 
como máscara, como evento, como indecidível, a estratégia performática 
pode relativizar sua atuação negativizante, apostando na apropriação das 
características do “inimigo”, optando por um desvio (paradoxalmente) 
mimético de seu modo de atuação. A estratégia discursiva brinca com a 
semelhança reproduzida da realidade, apresentando-se como produção 
(AZEVEDO, 2007 jul.-dez. - v.16. p.90). 

 
 

Portanto, ao re-elaborar o discurso colonial, não só surgem caminhos, por onde se 

possa pensar além dos sentidos plasmados pelo colonizador, ao representar o 

colonizado, como também se põe em xeque a própria noção de representação como 

capacidade de dizer o outro, dado que quem tem o poder de enunciar, detém a 

prerrogativa de classificar. Afinal, como nos sugere Bhabha (2007, p. 135) “a 

questão da representação da diferença é, portanto, sempre também um problema de 

autoridade”. 

Sendo assim, as narrativas do poema Iararana, bem como o romance Viva o 

povo brasileiro, ao problematizar os mitos fundacionais da cultura brasileira, traz à 

tona a questão da memória, uma vez que voltando-se para o passado reencenam a 

história do pais, fazendo uso de estratégias discursivas que desestabilizam os 

sentido historicamente instituídos pelo discurso colonial. 



Tratando sobre a memória individual, Halbwachs (1990), concluiu em seus 

estudos que a memória por mais particular que seja se remete a um grupo. A 

lembrança individual é compartilhada com a sociedade, seus grupos e instituições. A 

memória do indivíduo se entrelaça e se mistura com a memória coletiva. O 

historiador Michel Pollak (1989), também defende que a memória é constituída por 

acontecimentos vividos individualmente por um grupo ou coletividade em que 

estamos inseridos e de pessoas ou personagens; esses personagens podem ter 

cruzado nossas vidas, podem fazer parte do nosso contexto social indiretamente, 

mas que, por assim dizer, se transformaram quase que em conhecidas, 

personagens que não pertenceram necessariamente ao espaço-tempo da pessoa. 

Neste sentido, ao apontar para a possibilidade de (des) leituras dos mitos 

fundacionais da cultura brasileira, tanto Viva o povo brasileiro, quanto Iararana, 

vão no sentido proposto por Bhabha( 2007), ao considerar que a representação 

da identidade torna presente algo que está ausente: é a representação de um 

tempo que está sempre em outro lugar. Assim sendo, trazer à tona ao processo 

de seleção ao qual a memória é submetida, implica em refletir sobre como a 

apropriação da memória está relacionada ao domínio do discurso como elemento 

(per) formativo da identidade. 

Enquanto narrativas pós-coloniais, tanto o romance Viva o povo brasileiro, 

quanto o poema Iararana, possibilitam desestabilizar o sentido hegemônico do 

conceito de Nação, historicamente instituído a partir da ótica dos dominantes. Aqui, 

é do nosso interesse, mais precisamente, o mito fundador da Nação brasileira. 

Marilena Chauí no livro Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária (2007, p.58), 

aponta os principais elementos para a construção de um mito fundador: 

 
O primeiro constituinte é, para usarmos a clássica expressão de 
Sérgio Buarque de Holanda, “a visão do paraíso” e o que 
chamaremos de elaboração mítica do símbolo “Oriente”. O segundo 
é oferecido, de um lado, pela história teológica providencial, 
elaborada pela ortodoxia teológica cristã, e,de outro lado, pela 
história profética herética cristã, ou seja, o milenarismo de Joaquim 
de Fiori. O terceiro é proveniente da elaboração jurídico-teocêntrica 
da figura do governante como rei pela graça de Deus, a partir da 
teoria medieval do direito natural objetivo e do direito e do direito 
natural subjetivo e de sua interpretação pelos teólogos e juristas de 
Coimbra para os fundamentos das monarquias absolutas ibéricas. 



Como se pode perceber, ainda segundo Chauí, esse três componentes 

aparecem, nos séculos XVI e XVII, sob a forma de três operações divinas que, no 

mito fundador, respondem pelo Brasil; a obra de Deus, isto é, a Natureza, a  

palavra de Deus, isto é, a história, e a vontade de Deus, isto é, o Estado. 

No livro Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo, Anderson define a nação como “(...) uma comunidade política 

imaginada - e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo 

tempo, soberana” (2008, p.32). Nesse sentido, pode-se dizer que a Nação faz 

parte das categotias conceituais que se institui enquanto mito, uma vez que 

mesmo sendo uma criação recente, a Nação aparece como se sempre tivesse 

existido.Portanto, ao criar estratégias narrativas por meio das quais esses sentidos 

vão sendo deslocados as obras Iararana e Viva o Povo Brasileiro realizam (des) 

leituras desses discursos ao tempo em que permite pensar estratégias de 

resistência cultural frente ao domínio colonial 

Colocar a problematização dos mitos fundacionais como estratégia narrativa 

pós-colonial, a serem analisados nas obras Iararana e Viva o Povo Brasileiro, é 

pertinente em um contexto no qual a cada instante o conceito de cultura está sendo 

redimensionado. Uma reflexão sobre a globalização, pela sua amplitude, sugere à 

primeira vista que ela se afaste das particularidades, pois, se o global envolve “tudo”, 

as especificidades se encontrariam perdidas na sua totalidade. A mundialização da 

cultura se revela através do cotidiano (Ortiz, 1998:08). Será a partir dos usos e 

costumes do cotidiano do povo local que o escritor João Ubaldo ribeiro e o poeta 

Sosígenes Costa irão realizar suas alegorias da formação da Brasil e do Brasil 

Se concordamos que a ideologia é o lugar no qual as representações culturais se 

materializam (HALL, 2006, 169), necessário se faz algumas considerações a 

respeito do modo como as formas de representação trabalham no processo de 

construção da identidade. No livro “A Identidade cultural na Pós-modernidade”, 

Stuart Hall comentar sobre a identidade do sujeito afirma que, 

 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 
uma fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de 
significação e representação cultural se multiplicam, somos 
confrontados por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de 
identidades possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos 
identificar – ao menos temporariamente (HALL, 1999, p.13). 



Sendo assim, entendemos que é de grande importância considerar-se a questão da 

referência do discurso enquanto elemento estratégico que termina gerando o sentido 

que é atribuído pelo sujeito ao passado/presente/futuro. Uma das conseqüências é 

que a referência deixa de ser estática e imóvel, passando a ser percebida como 

móvel e dinâmica. O ‘eu’ unificado, resultante de uma centralidade absoluta e 

absolutizante é “forçado” a abrir espaço para os ‘vários eus’ que (per) formam – e 

também conforma/transforma – o ‘eu individual’. Não se trata mais de um individuo 

centrado numa “essência”, ao contrario, como argumenta Stuart Hall, uma vez que a 

identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é interpelado ou 

representado, a identificação não é automática, mas pode ser ganha ou perdida. Ela 

tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, descrito como constituindo uma 

mudança de uma política de identidade (de classe) para uma política de diferença 

(HALL, 1999, p.21). 

Esta politização da identificação/ identidade coloca em questão conceitos 

como gênero, raça e classe levando a uma constante auto-reflexividade a respeito 

da maneira como tais conceitos são textualmente construídos e discursivamente 

instituídos através da interseção das narrativas históricas e literárias. 

Em Iararana e Viva o povo brasileiro, percebemos uma tentativa de ruptura com a 

tradição cultural que por muito tempo sustentou a existência de uma identidade 

unificada e um discurso histórico totalizante e totalitário, bem ao gosto da 

historiografia oficial. Ao fazer uso tanto do discurso histórico como do discurso 

literário o autor problematiza sempre a forma como os referenciais identitários dos 

sujeitos vão sendo construídos através das significações discursivas que são 

atribuídas aos fatos do passado. 

Narrativas de memória, tanto o poema Iararana, quanto o romance Viva o povo 

brasileiro ao apropriarem-se da palavra não a toma como sendo capaz de 

representar a realidade em sua amplitude. Entendendo a palavra como signo, só 

possível de significação em determinado contexto, o fazer literário de ambas as 

obras fundamenta-se na concepção de que a ficção - assim como a história - é 

também um espaço de construção e re-construção de discursos, uma vez que é 

através da palavra que se dá a mediação entre o indivíduo e a realidade passada e 

presente. 

O discurso poético de Sosígenes Costa, e a prosa literária de João Ubaldo Ribeiro, 

enquanto portadores de uma ideologia usam o fingir da ficção para refazer uma 



releitura da realidade, re-significando e questionando as “verdades” historicamente 

estabelecidas. Portanto, o fazer literário de ambas as obras, será o espaço do 

desvelamento, a partir da contestação de valores e paradigmas arraigados pela 

tradição ao logo do tempo. Assim, suas escritas ficcionais operam a (des) leituras 

dos sentidos dos discursos instituídos historicamente, propondo um aprofundamento 

e uma nova perspectiva a partir da qual se possa observar a realidade criticamente. 

Razão pela qual, o poema Iararana e o romance Viva o povo brasileiro são obras em 

que o discurso histórico é inserido, confirmado e questionado. Os autores criam 

espaços de enunciações ambíguas e questionadoras, nos quais as elaborações do 

discurso colonial vão sendo postas em uma incessante problematização, resultando, 

assim, na desconstrução das “verdades instituídas ao longo do tempo como prontas 

e acabadas através de um processo discursivo incessante. 

Entretanto, não se trata simplesmente de negar os fatos, mas questionar as razões 

que levam estes a serem aceitos enquanto realidade empírica ocorrida no passado. 

Segundo Linda Hutcheon (1991, p.168), a ligação ontológica entre o passado 

histórico e a literatura não é eliminada, mas, sim, enfatizada. O passado realmente 

existiu, mas hoje só podemos “conhecer” esse passado por meio de seus textos, e ai 

se vincula com o literário. 

Portanto, os discursos literários de Iararana e Viva o povo brasileiro, propõem 

não uma resposta à questão envolvendo a história, enquanto discurso da verdade e 

a literatura como discurso imaginado, ficcional, mas, devido serem (des) leituras 

críticas, se constituem em estratégias narrativas pós-coloniais, problematizadoras 

dos mitos fundacionais da cultura brasileira. 

Nesse processo de re-inscrição dos discursos normatizadores e (con)formadores 

das práticas coloniais abre se caminho por meio dos quais se percebe o 

deslocamento não só dos sentidos plasmados historicamente no discurso 

hegemônico Ocidental, como também, o deslocamento não menos significativo dos 

locais de enunciação. Dado que este processo não ocorre sem a disputa travada em 

torno do poder de nominar e, portanto, controlar os sentidos instituídos por meio das 

estratégias discursivas postas em prática no campo das disputas, tanto pelo 

colonizado, quanto pelo colonizador. Em artigo intitulado La Razón Postcolonial: 

Herencias Coloniales y Teorías Postcoloniales, o teórico argentino Walter Mignolo 

(1996, p. 9), afirma que 



A razão pós-colonial apresenta o contra moderno como um lugar de 
disputa desde o primeiro momento da expansão Ocidental (...) 
fazendo possível questionar o espaço intelectual da modernidade e a 
inscrição da ordem mundial na qual o Ocidente e o Oriente, o Eu e 
Outro, Civilizado e o Bárbaro, foram inscritos como entidades 
naturais. 

 

 
Assim, a perspectiva pós-colonial realiza não só a releitura dos pressupostos 

discursivos que subjazem à ideia de   modernidade, o que lhe possibilita deslocar   

os sentidos historicamente construídos /instituídos pela narrativa Ocidental, como 

também, desloca o próprio espaço geocultural de enunciação discursiva. Esse 

processo de deslocamento é importante na mediada em que, por meio dele, os 

países considerados periféricos além de tecerem suas próprias narrativas se 

inserem na rota de produção de conhecimento na tradição Ocidental. A esse 

respeito, no artigo intitulado La Razón Postcolonial: Herencias Coloniales y Teorías 

Postcoloniales, o teórico argentino Walter Mignolo (1996, p.14), argumenta que, 

 
a teorização do pós-colonial permite descentrar as práticas teóricas 
em termos de localização geocultural. E precisamente neste aspecto, 
que a diferença entre os discursos pós-coloniais e a teoria é difícil de 
rastrear. As teorias pós- coloniais são, por assim dizer, discursos 
pós-coloniais (ex., políticos, legais, históricos, e discursos literários 
de emancipação) com a autoconsciência de ser uma prática teórica 
no conceito erudito da expressão. 

 

Assim, enquanto episteme-em-formação (HALL, 2006, p.113), a 

teoria/discurso pós-colonial é um convite a “pensar no limite”, ou em outras palavras, 

ainda segundo Hall, "todos os conceitos-chave no “pós-colonial”, como no discurso 

geral do “pós”, operam, nos termos de Derrida, “sob-rasura”. Essa condição 

ambivalente, longe de ser um ponto de insegurança para a teoria pós-colonial é, em 

nossa opinião, um importante ganho teórico-epistemológico, dado que essa 

condição (per) formativa lhe permite não só agregar novos sentidos aos já 

instituídos, como operar a disseminação de novos saberes. Ao tempo em que, 

desloca e coloca em suspenso os sentidos legados pelo discurso do Ocidente.Por 

conseguinte, o processo de construção da diferença passa por uma nova 

reconfiguração. No lugar de binarismos, abre-se espaços para as múltiplas 

possibilidades de representação do Outro, ou como sugere Bhabha (2007, pp. 64 e 

65): 



A enunciação da diferença cultural problematiza a divisão binária de 
passado e presente, tradição e modernidade, no nível da 
representação cultural e de sua interpelação legítima. Trata-se do 
problema de como, ao significar o presente, algo vem a ser repetido, 
relocado e traduzido em nome da tradição, sob a aparência de um 
passado que não é necessariamente um signo fiel da memória 
histórica, mas uma estratégia de representação da autoridade em 
termos do artifício do arcaico. 

 

Sendo assim, a perspectiva pós-colonial tem como uma de suas 

características substancial oportunizar por meio de suas estratégias, discursivas e 

políticas, a emergência do loci de enunciação, o que, por conseguinte, coloca em 

evidência as ações que surgem nos países colonizados. Este é um fato importante 

na medida em que não só revela as ações dos países “periféricos”, como também 

insere o discurso colonial no âmbito da produção do conhecimento Ocidental. Por 

esse caminho chega-se a dois importantes resultados: a percepção que o sujeito 

colonizado passa a ter de Si mesmo diante do Outro, assim como o reconhecimento 

de sua produção cognitiva. Ademais, se o sistema colonial tem como um de seus 

importantes recursos de dominação o viés discursivo, na medida em que este luta 

por estabelecer os sentidos da diferença, passar a se reconhecer como parte deste 

processo, possibilita repensá-lo e, por conseguinte, criar estratégias de subversão. 

O reconhecimento de si mesmo como produtor de discursos construtores de 

conhecimentos é importante para o colonizado na medida em que, ao empregar 

estratégias desconstrutoras das cadeias de significação plasmadas no discurso 

colonial, estará criando as condições de rompimento com o domínio cultural imposto 

pelos dominadores que, fazendo uso do capital simbólico agregado ao seu discurso 

ao longo do processo de constituição da modernidade, denominam-se como 

superior. A esse respeito, Mignolo nos lembra que, 

A razão pós-colonial apresenta o contra-moderno como um lugar de 
disputa desde o primeiro momento da expansão Ocidental (...) fazendo 
possível questionar o espaço intelectual da modernidade e a inscrição da 
ordem mundial na qual o Ocidente e o Oriente, o Eu e o Outro, o Civilizado 
e o Bárbaro, foram inscritos como entidades naturais. 

Um outro desdobramento oriundo desse processo de deslocamento do local de 

enunciação dos países “centrais” para a “periferia” do capitalismo, é que o mesmo 

possibilita à teoria pós-colonial se desenvolver não só enquanto discurso de 

resistência contra-hegemônico diante da dominação colonial, bem como enquanto 

espaço de produção teórica.Este é um aspecto relevante para a crítica pós-colonial 

ao apontar para os ganhos que as estratégias discursivas engendradas no processo 



mesmo de resistência tem conseguido a ponto de seu reconhecimento, no âmbito 

acadêmico e fora dele, se fazer notório. Assim, os deslocamentos enunciativos 

operados pela narrativa pós-colonial instauram a renarração da modernidade, bem 

como o questionamento da razão hegemônica moderna. Como sugere Mignolo 

(1996, p. 19): 

Os discursos e as teorias pós-coloniais começaram a desafiar diretamente 
essa hegemonia, um desafio que era impensável (e tal vez inesperado) 
por aqueles que construíram e supuseram de antemão a ideia da 
modernidade como um período histórico e implicitamente como O lócus de 
enunciação. Um lócus de enunciação que em nome da racionalidade, a 
ciência e a filosofia afirmou seu próprio privilégio sobre outras formas de 
racionalidade ou sobre formas de pensamento que, desde a perspectiva 
da razão moderna, foram racionais. 

 
 

Daí que, em tempos considerados pós-modernos, nos quais as meta-narrativas não 

mais encontram lugar de existir, e onde a cada dia novas perspectivas críticas são 

abertas pelos discursos “desconstrucionitas”, que põem em xeque as verdades 

teleológicas do logos totalitário da episteme ocidental, obras como o poema Iararana 

e o romance Viva o povo brasileiro, abrem caminhos por onde se possa imaginar 

novas racionalidades estratégicas de modo que o pensamento teórico e político 

encontrem meios discursivos e de ação frente ao binarismo teleológico que , a 

despeito do muito que já se realizou no sentido de eliminá-lo, continua presente em 

boa parte das discussões e debates a respeito da diferença cultural. 

 
Se a representação do outro é sempre uma questão de hermenêutica, romper o 

essencialismo unitário e binarista que se percebe em torno da questão da diferença 

e, por conseguinte, da noção de sujeito, apresenta-se como uma tarefa que 

oportuniza tomar parte no debate cultural contemporâneo. Ademais, pensar a 

(des/re) construção da diferença em termos de subversão dos sentidos da 

representação das “minorias”, instituída/imposta pela narrativa ocidental, é concebê- 

la como uma importante estratégia teórico/política na luta contra o domínio colonial. 

A esse respeito Bhabha (2007, p. 228) argumenta que, 

 

A diferença cultural não pode ser compreendida como um jogo livre de 
polaridades no tempo homogêneo e vazio da comunidade nacional. {...} A 
diferença cultural, como uma forma de intervenção, participa de uma 
lógica de subversão suplementar às estratégias do discurso  do 
minoritário. 

. 



Nesse sentido, a perspectiva que tem como referência uma única ‘verdade’ 

(cêntrica) é substituída, ou, levada a conviver, com outros pontos de vista, o que  

leva a pluralidade discursiva. Assim, surge o espaço para que o marginal, o ex- 

centrico, possa perspectivar o passado, a partir da margem. Não só refazendo o 

caminho de volta, mas, sobretudo novos caminhos. E esta postura implica em 

repensar seu próprio presente e, conseqüentemente, seu futuro. 

 
O sujeito passa, então, a se perceber dentro de um processo discursivo e 

resultante dele. Dessa maneira, o passado, que lhe responde muitas das  

indagações do presente, vai lhe sendo reconstruído como ele realmente é, não um 

acontecimento que lhe é possível conhecer, como realmente se deu, através da 

narrativa textual, principalmente a história, mas como uma narrativa textual 

permeada pela ideologia do narrador que a observa. 

Ou seja, ao retomar o passado, por meio do discurso literário, ocorre um 

deslocamento dos significados por meio de sua auto-reflexividade ficcional em 

relação à função e ao processo de sentido, enquanto, ao mesmo tempo, não deixa 

desaparecer o referente. Dai afirmamos que o texto literário busca, convida, incita 

um olhar para o passado que não seja nostálgico e saudosista, porque retroativo. 

Mas um olhar questionador, duvidoso de suas próprias certezas e, portanto, 

desconfiado. 

Por conseguinte, as (DES) leituras efetivadas pelo texto ficcional, ao 

questionar as ‘verdades’ instituídas pela narrativa colonial, entre outros pontos, põe 

em questão o legado humanista de um sujeito unitário, racional e coerente, em 

suma, o sujeito cartesiano. Em outros termos, a identidade do sujeito não mais é 

vista como resultante de um processo ininterrupto e contínuo, e sim marcado pelas 

descontinuidades. 

Sendo assim, ao estabelecer a intertextualidade - textual e contextual – entre a 

época dos descobrimentos, caso do poema Iararana, que tematiza a chegada do 

colonizador português, e a expulsão dos holandeses da ilha de Itaparica, guerra de 

Canudos e do Paraguai, assim como o surgimento da República brasileira, 

tematizadas no romance Viva o povo brasileiro, os autores põem em cheque a 

questão da referência do discurso que termina gerando o sentido que é atribuído 

pelo sujeito ao passado/presente/futuro. 



Uma das conseqüências é que a referência deixa de ser estática e imóvel, passando 

a ser percebida como móvel e dinâmica. O ‘eu’ unificado, resultante de uma 

centralidade absoluta e absolutizante é “forçado” a abrir espaço para os ‘vários eus’ 

que formam – e também conforma/transforma – o ‘eu individual’. Não se trata mais 

de um individuo centrado numa “essência”, ao contrario, como argumenta Stuart 

Hall, 

uma vez que a identidade muda de acordo com a forma como o sujeito é 
interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas pode 
ser ganha ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, 
descrito como constituindo uma mudança de uma política de identidade 
(de classe) para uma política de diferença. (HALL, 1999:21) 

 
Esta politização da identificação/ identidade coloca em questão conceitos 

como gênero, raça e classe levando a uma constante auto-reflexividade a respeito 

da maneira como tais conceitos são textualmente construídos e discursivamente 

instituídos através da interseção das narrativas históricas e literárias. Assim, a falta 

de discussão em torno de tais conceitos coopera para que se estabeleçam relações 

culturais pautadas pelo binarismo essencialista teleológico que permeia o discurso 

colonial em suas relações culturais com o povo colonizado. Comentando a respeito 

da diferença como estratégia de luta empregada pelos povos subalternizados, 

Bhabha (2007, p. 238) afirma que, 

 
O objetivo da diferença cultural é rearticular a soma do conhecimento a 
partir da perspectiva da posição de significação da minoria, que resiste à 
totalização – a repetição que não retornará como o mesmo, o menos-na- 
origem que resulta em estratégias políticas e discursivas nas quais 
acrescentar não soma, mas serve para perturbar o cálculo do poder e 
saber, produzindo outros espaços de significação subalterna. 

Essa luta dos subalternizados diante da tentativa de homogeneização cultural 

imposta pelos dominantes, espelha os muitos conflitos ideológicos e políticos em 

torno de uma questão que, a nosso ver, é substancial, qual seja, o poder de 

enunciar, dizer o Outro, instituí-lo e significá-lo, tornando-o natural (izado) na posição 

menor, subalterna. 

Assim, se por um lado as lutas em torno da representação abrem espaços por meio 

dos quais possamos criar estratégias de resistência diante do dominador, por outro 

na medida em que a racionalidade ocidental busca sufocar os demais discursos, 

acaba por criar um espaço de ambivalência, espaços de cisões na narrativa 

Ocidental, por meio dos quais os discursos pós-coloniais deslocam e renarram a 

modernidade, colocando, assim, “sob rasuras” os pressupostos que fazem do 



Ocidente o lugar de enunciação e classificação do mundo. Vejamos o que nos diz 

Mignolo (1996, pp. 19-20), 

a tarefa do raciocínio pós-colonial não está somente conectada à 
necessidade política de descolonização (...), senão principalmente, à re- 
leitura do paradigma da razão moderna (...) A intersecção entre a idéia de 
uma modernidade egocêntrica baseada em sua apropriação das heranças 
Greco-Romanas (Clássicas) e o surgimento da idéia da modernidade 
desde as margens (ou contramodernidade) esclarece que a história não 
começa na Grécia, e que os diferentes começos históricos estão, ao 
mesmo tempo, sujeitos a diversos loci de enunciação. 

Sendo assim, entendemos que certas obras literárias, se constituem em estratégias 

narrativas pós-coloniais, ou noutras palavras, em espaços de enunciação 

diferenciados. Assim sendo, afirmamos que as obras Iararana e Viva o povo 

brasileiro, se inserem na lavra dos discursos contramodernos, dado que as 

estratégias narrativas presente em ambas se constituem em meios de  ruptura com 

a tradição cultural que por muito tempo sustentou a existência de uma identidade 

unificada e um discurso histórico totalizante e totalitário, bem ao gosto da 

historiografia oficial. Ao fazer uso tanto do discurso histórico como do discurso 

literário, os autores problematizam sempre a forma como os referenciais identitários 

dos sujeitos vão sendo construídos através das significações discursivas que são 

atribuídas aos fatos do passado. 

Seguir este raciocínio implica em conceber a identidade do povo brasileiro 

como sendo fruto de uma consciência retroativa. Hall nos chama a atenção para o 

que nos diz John Locke em seu Ensaio sobre a compreensão humana, ao definir o 

indivíduo em termos da “mesmidade (sameness) de um ser racional” - isto é, uma 

identidade que permanecia a mesma e que era contínua com seu sujeito: “a 

identidade do sujeito alcança a extensão ma medida em que sua consciência pode ir 

para trás, para qualquer ação ou pensamento passado”. (Hall, 1999:27-28). 

Contrariando esta postura, tanto o poema Iararana, quanto o romance Viva o 

povo brasileiro são obras onde o passado é retomado, certamente. Entretanto, 

deixa evidente que seu objetivo ao retomá-lo não é para reafirmar a sua condição 

mítica, todavia para questioná-lo, sobretudo no que diz á maneira como lhe 

atribuímos sentidos e, conseqüentemente, desvelando a forma como os 

referenciais identitários são construídos. Abrindo, assim, espaço para que os 

marginalizados possam inserir sua perspectiva na narrativa dos fatos, seja  

através do discurso histórico e da narrativa literária ou pela intersecção de ambos. 



Daí que, é através de suas performances discursivas, enquanto estratégia na luta 

contra a representação hegemônica, que o poema Iararana e o romance Viva o 

povo brasileiro re-encenam o discurso colonial, o que, por conseguinte, 

desestabiliza os sentidos presentes no mesmo. Ao problematizarem a 

representação, aponta para aquilo que a representação hegemônica luta para 

esconder, o fato de que os significados são construídos e instituídos 

historicamente. Pois como nos adverte Edward Said, “O poder de Narrar, ou de 

impedir que se formem e surjam outras narrativas, é muito importante para a 

cultura e o imperialismo, e constitui uma das principais conexões entre ambos”. 

Esta conexão entre cultura e imperialismo é importante na medida em que 

abre possibilidades de desleituras críticas do discurso colonial pelo viés do 

literário. Neste sentido, permite o questionamento do específico brasileiro, isto é,  

a consciência viva que permite que um povo tenha elementos simbólicos sobre os 

quais possa perceber-se ligado a um território, um lugar no qual possa 

experienciar seu conjunto de crenças, valores, pautas e fatos coletivos, vivência 

esta que se pode definir como cultura , uma vez que é por meio destas práticas e 

trocas materiais e simbólicas que se definem e se identificam enquanto sujeitos 

históricos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. - NARRATIVAS PROBLEMATIZADORAS: O MITO FUNDACIONAL 

QUESTIONADO 

Se uma das características do mito é mostrar-se a si mesmo como atemporal, de 

início já se nos afigura a dificuldade em situá-lo no tempo. Por outro lado, se o 

começo do mito é o seu surgimento, vemos ai um caminho que inevitavelmente nos 

conduzirá à sua origem, na medida em que vá sendo efetivada a sua 

contextualização. 



É, portanto, por meio do desvelamento das estratégias discursivas presentes na 

narrativa colonial, bem como do deslocamento dos sentidos historicamente 

instituídos, que o mito fundacional da cultura brasileira é questionado. 

Como meio de (re) encenação do discurso do colonizador tomamos as obras 

Iararana e Viva o povo brasileiro, dado que seus discursos literários, por se  

inserirem na lavra dos discursos pós-coloniais, se constituem em narrativas 

problematizadoras. 

Por narrativas problematizadoras, entendemos os discursos críticos literários que 

colocam em suspense os sentidos historicamente instituídos pela narrativa colonial. 

Problematizar, em nosso entendimento, vai além de trazer para o âmbito da análise 

os eventos históricos que dão conta do processo de colonização. 

Problematizar, portanto, é, em nosso entendimento, as várias possibilidades  de 

(des) leituras que o discurso crítico literário possibilita das narrativas hegemônicas 

responsáveis pela instituição/imposição dos mitos fundacionais das nações 

modernas. 

Nesse sentido, iniciaremos por apresentar o panorama histórico-cultural em que se 

configuram as narrativas literárias do poema Iararana e do romance Viva o povo 

brasileiro, a fim de perceber como o contexto sócio-político e cultural de ambas as 

obras contribui par situá-las na contramão dos discursos normativos do status quo. 

Dado as temáticas que ambas abordam se configurarem em contranarrativas que, 

não só questionam os pressupostos ideológicos dos colonizadores, em suas várias 

formas de justificar a colonização, como também oportuniza o surgimento de novos 

modos de (re) apresentação da narrativa histórica pelo viés do literário. 

Em outras palavras, propomos uma análise crítica capaz de trazer à tona as 

nuances interpretativas reveladoras das estratégias narrativas, presentes em ambas 

as obras, que nos oportunizam problematizar/questionar o mito fundacional da  

nação brasileira. 

Neste capitulo, portanto, trataremos de perceber como as estratégias discursivas 

empregadas tanto no poema Iararana, quanto no romance Viva o povo brasileiro, 

possibilitam uma leitura a contrapelo do discurso colonial, assim como analisar o 



modo como os mitos fundacionais da cultura brasileira vão sendo postos em 

interação no processo de construção do sentido do texto. 

Assim, além de analisar como se deu o encontro/confronto entre os nativos e o 

estrangeiro colonizador e quais suas implicações na formação da representação da 

identidade do povo brasileiro, a interação possibilita problematizar os sentidos 

historicamente construídos na representação do colonizado, bem como do 

colonizador. 

Ao realizar a problematização das formas como colonizador e colonizado foram 

sendo construídos ao longo do tempo, isto é, os modos de sua representação, 

ressalvamos os modos como o sujeito passa pelos processos de metamorfose nos 

quais a cada época sua identidade vai sendo transformada. Ao abordar esse 

processo de ressignificação da identidade do sujeito, enveredaremos pelas várias 

tentativas de definição do conceito de povo, a fim de nesse percurso investigativo, 

aprofundar uma de nossa hipóteses, qual seja, apresentar o caráter híbrido da 

formação do povo brasileiro. 

De antemão, ressalvamos que nossa hipótese não se encontra alicerçada em uma 

visão essencialista da identidade e, conseqüentemente, da noção de povo. Nossa 

perspectiva aponta para a necessidade de se pensar a formação do povo brasileiro  

a partir dos encontros/confrontos culturais resultantes do deslocamento de vários 

povos. Contribuindo, desse modo, para o surgimento de um povo de caráter híbrido. 

Hibridismo como herança, eis nossa proposta para esse processo que se iniciou 

com a chegada do colonizador branco português e teve como uma de sua primeiras 

conseqüências o deslocamento forçado dos negros de África às terras do que veio a 

ser o Brasil. Assim, não mais interessa falar em cultura brasileira no singular, mas 

sempre no plural, seja devido aos múltiplos encontros/desencontros/confrontos 

oportunizados pelo processo de colonização, seja porque uma postura que  

buscasse especificar o que é ser brasileiro em termos de uma perspectiva 

essencialista, mostrar-se-ia anacrônica, dado o fato de não atentar para o “caldeirão 

cultural” que (per) forma o país. 

Assim sendo, a fim de desvelar o discurso colonial, tomamos como suporte 

operacional os conceitos teóricos denominados pedagógico e performático, 



desenvolvidos por Homi Bhabha (2007). Como nos diz o próprio Bhabha (p. 209) O 

pedagógico funda sua autoridade narrativa em uma tradição do povo(...) como um 

momento de vir a ser designado por si próprio, encapsulado numa sucessão de 

momentos históricos que representa uma eternidade produzida por autogeração. 

Assim, podemos perceber que o pedagógico busca estabilizar as narrativas 

hegemônicas, por meio do apagamento, ou dissimulação, dos conflitos que 

subjazem a instituição de uma tradição cultural, a exemplo da ideia de povo, no caso 

específico, do povo brasileiro, como sendo alegre e cordial. Mas se por um lado, o 

pedagógico age com este intuito, temos na contrapartida do performático a 

oportunidade de reencenação da tradições culturais. Mais uma vez, vejamos o que 

Bhabha nos diz: O performático intervém na soberania da autogeração da nação ao 

lançar uma sombra entre o povo como “imagem” e sua significação como um signo 

diferenciador do EU, distinto do Outro ou do Exterior. 

Assim sendo, o caráter performático das obras literárias, aqui em analise, são o viés 

por meio do qual elaboramos a reencenação e ressignificação do mito fundacional 

da cultura brasileira. Dessa tarefa investigativa acreditamos na possibilidade de 

transitar pelos percursos ideológicos por meio dos quais se buscou (e se busca) 

problematizar o mito da fundação da Nação brasileira, afim não só de revisitar esse 

percurso, mas, sobretudo, pensar novas racionalidades estratégicas por meio das 

quais novas perspectivas de construção da cultura brasileira possam ser abertas. 



2.1 A NARRATIVA LITERÁRIA COMO (DES) LEITURA DO DISCURSO 
COLONIAL 

 
 

Iniciemos com alguns esclarecimentos a respeito do modo com o texto 

literário pode vir a se constituir em (DES) leitura do discurso colonial. Em tempo 

oportuno, esclarecemos que não se trata de conceber ao literário o papel de meio 

pelo qual se possa melhor perceber os signos ideológicos presentes na narrativa do 

colonizador. No entanto, dado seu caráter figurativo, o texto literário possibilita 

encenações discursivas, que desbordam dos limites semânticos institucionalizados 

pela tradição. Nosso interesse, portanto, recai sobre a forma como o texto literário, 

pelo viés de sua narrativa performática, possibilita a realização de (des) leituras do 

discurso colonial. 

Antes, porém, uma das primeiras questões a considerar é o modo como nas obras 

Iararana e Viva o povo brasileiro, História e Literatura se aproximam, não sendo 

poucas as situações em que a fronteira entre factual e ficcional rompe-se por meio 

da verossimilhança. Este desbordar do literário no histórico e vice-versa, oportuniza 

a instauração da ambigüidade discursiva ao narrar os acontecimentos, tanto na 

perspectiva factual, embasada em documentos, como quer a história, ou ficcional, 

pelo viés da verossimilhança, uma vez que o mundo recriado no texto tem como 

referência o mundo dado. 

Sendo assim, a intersecção entre o Discurso Histórico e a Narrativa Literária 

contribuiu para forjar a trama discursiva que resultou na criação de narrativas 

ambíguas que, transitando entre o mundo dado e o sugerido, convida o leitor a 

eleger novas percepções da realidade em que se encontra. Novos olhares que têm 

como uma de suas conseqüências a ressemantização dos sentidos. 

Outro aspecto a considerar diz respeito ao modo como a Literatura e a História se 

apropriam dos acontecimentos para construir seus discursos e, conseqüentemente, 

criar sentidos e representações da realidade. Aqui, consideramos o que afirma Ria 

Lemarie, 

Tanto a narração literária quanto a historiográfica pressupõe um processo e 
estratégias de organização da realidade, uma procura de uma coerência 
imaginada baseada na descoberta de laços e nexos, de relações e 
conexões entre os dados fornecidos pelo passado. Essa coerência – 
imaginada, fictícia – depende, claro, parcialmente, dos próprios dados, mas 
também da plausibilidade de uma significação possível, imaginada pelo 
escritor/historiador de tal maneira que o leitor possa reconstruí-la. 
(LEMARIE, 2000, p.9-10). 



Desse modo, uma das primeiras conclusões a que se pode chegar é que, 

resguardadas as diferenças, tanto o discurso histórico, quanto a narrativa literária se 

constituem, enquanto discursos possibilitadores de reflexão, em mediadores sociais. 

Portanto, ambos os modos de narrar instauram novos olhares sobre os 

acontecimentos. Aqui, não nos interessa a discussão, a nosso ver irrelevante, em 

torno de saber quais formas de narrar dão conta de traduzir uma verdade possível 

ou hipotética, o que nos levaria a ter que considerar um mundo de fato e outro 

mimético, nos termos propostos por Platão. 

Nosso interesse, reafirmamos, recai sobre o modo como partindo do mesmo objeto, 

literatura e história elaboram suas representações, o que, por conseguinte, instaura 

novos sentidos para os acontecimentos. Daí depreende-se que os fatos em si não 

existem. Não que não tenham ocorrido não se trata de negar a passeidade dos 

acontecimentos, mas ressalvar que são sempre criações reais e/ou imaginárias que 

tendo como espaço de sua existência a linguagem, encontram-se delimitados pelo 

discurso. 

O historiador parte do fato, fonte, documento, tomado como acontecimento 
singular, para compor o contexto, ou parte de uma tessitura contextual, 
conjunto de relações e fatos interativos, para chegar ao acontecimento (...) 
Na narrativa literária, a criação do fato é o resultado da escritura, e o ponto 
de partida é um conjunto de informações – amplo, talvez um pouco vago – 
que compõe um contexto de referência relativamente coerente. A narrativa 
literária, no caso, não exige a “pesquisa documental”, típica da atividade 
do historiador e que se encontra na base de seu trabalho, mas não 
dispensa o conhecimento/leitura daquele conjunto de informações que lhe 
dará o suporte para a contextualização da narrativa. (Leenhardt e 
Pesavento, 1998, p. 11) 

 

Se tanto o literato, quanto o historiador têm no discurso sua delimitação, todo o 

discurso busca no contexto sua significação. Assim, mediadas pela linguagem, as 

narrativas histórica e literária, lançam seus olhares sobre o mundo dado e convidam 

o leitor a construir novos sentidos, novas realidades. Entretanto, é necessário que se 

atente para o modo como ambos os modos de narrar se relacionam com a realidade 

que lhe serve de referência a fim de instituir sua própria representação do real. 

 
Ao afirmar que a literatura e a história são narrativas que fazem uso da 

representação como meio de socializar novas imagens e sentidos da realidade, 

chegamos ao que, em nossa opinião se afigura como um elemento importante. Qual 

seja, o fato de que não só a literatura, como também a história têm no imaginário o 

caminho por meio do qual constroem seus discursos. Essa constatação é importante 



ma mediada em que nos aponta um outro aspecto presente em ambas as formas  

de narração, que é seu caráter de verossimilhança. 

Ora, o verossímil não é um ponto determinado entre o verdadeiro e o 
falso, mas uma modalidade imaginária do fato, uma temporalidade 
efetuada por hipóteses, uma modalidade de um possível passado 
efetuado (...) É nessa dimensão que a história assume um caráter de 
fictício: ao compor o enredo ou decifrar uma intriga, articulando um 
discurso que se constrói por fora da experiência do vivido, a história 
torna presente uma hipótese sobre o passado. (Leenhardt e 
Pesavento, 1998, p. 12) 

 
Enquanto discurso hipotético, valendo-se de elementos imaginários para a 

elaboração de suas representações dos fatos, ambas as formas de narrativa não 

podem, ao menos a literatura revela que não quer assumir a postura de um discurso 

portador da verdade. Ao menos de uma verdade essencialista, que tem como base 

de sua sustentação o logos ocidental auto-referente e teleológico. Ainda que a 

literatura e a história se aproximem pelo viés não só do uso da linguagem, como 

meio de materialização de seus discursos, como também por serem, ambas, 

portadoras do caráter verossímil, essa aproximação não implica em confundir as 

duas formas de abordagem do real. 

Literatura e História, também se distanciam, é nessa distância que se estabelece o 

que aqui se tem considerado como estratégias discursivas desestabilizadoras dos 

sentidos instituídos pelo discurso do colonizador ao elaborar a representação de si e 

do colonizado. Sendo assim , é preciso que se estabeleça a distinção entre os dois 

modos de representação, a fim não só de se respeitar as fronteiras da cada campo, 

como também, na distância que ajuda a ampliar o olhar, oportunizando novos 

horizontes nos quais Literatura e História se imbriquem no processo de socialização 

de novas formas estratégicas de racionalização da realidade. Numa tentativa de 

distinguir entre ambos os campos de saberes, coloquemos o que nos diz Leenhardt 

e Pesavento (1998, p. 13), 

O que distingue o discurso literário do histórico é a modalidade de leitura 
que ele tentar provocar. O texto mais radicalmente ficcional é dominado 
pela categoria da empatia, da identificação, a qual está também presente 
na obra histórica. Já o texto histórico inclui alguma distância entre o leitor 
e o discurso do historiador. 

 

Se a busca por provar a veracidade do acontecimento, é a base de sustentação 

na justificativa para a história se assumir como ciência, ao tempo que os atos de 

fingir, seriam o lugar a partir do qual a literatura revelaria seu caráter de discurso 

imaginado, fosse o único ponto sobre o qual literatura e história se imbricassem, não 



teríamos mais que externar em cada forma de discurso o seu verdadeiro caráter. No 

entanto, de início já encontramos um paradoxo. Não podemos falar em caráter 

verdadeiro se de antemão já temos provado que o caráter de ambas as formas de 

leitura da realidade são caracterizadas pela verossimilhança. 

Assim, mais do que tentar uma distinção à exegese nosso interesse encontra-se 

em por meio das fronteiras da história e da literatura traçar percursos interativos em 

que as ambigüidades possam aflorar, e nessa tensão entre o literário e o histórico, 

perceber nas distâncias e aproximações a possibilidade de ressemantização de 

ambos os discursos, tendo a narrativa literária como estratégia subversiva que ao 

inserir o histórico em seu discurso, não só o reencena como desestabiliza os 

sentidos constituídos, ao tempo que, por meio dos atos de fingir, interpela o leitor à 

criação de novas representações do mundo. Surgem novas fronteiras. 

 
O texto ficcional problematiza a referência que é tomada como a própria 
realidade, a seleção é um ato de fingir, pelo qual os sistemas, como 
campo de referência, são delimitados entre si, pois suas fronteiras são 
transgredidas. (Iser, 1996, p. 17) 

 
 

Essa transgressão de fronteiras contribui para que tanto a literatura quanto a história 

tenha suas premissas discursivas e teóricas ampliadas por meio do debate que se 

estabelece entre os que consideram que a história deve manter seu estatuto de 

ciência, em oposição àqueles que defendem uma maior aproximação, ou até mesmo 

que não mais existe fronteira entre os discursos literário e histórico. Aqui,  

pontuamos que essa mudança no enfoque dos discursos histórico e literário não se 

constitui em uma tendência que seja perceptível apenas em ambas as formas de 

representação discursiva. Essa crise de representação tem suas raízes nas 

mudanças pelas quais o mundo tem passado, principalmente após a segunda guerra 

mundial, momento em que o mundo passa por mais uma reconfiguração de sua 

ordem. A título de exemplo, citemos apenas a crise, na segunda metade do século 

XIX, pela qual passaram o marxismo e o estruturalismo, configurando um grande 

abalo dos paradigmas explicativos dos contextos, tanto da parte dos cientistas 

sociais com também dos historiadores. Chegava-se ao fim das certezas ou, iniciava- 

se a era dos extremos .Segundo Peter Burke, vive-se 

 
... uma era instigante e, ao mesmo tempo, confusa. Podem- se encontrar 
referencias a Mikhail Bakhtin, Pierre Bourdieu, Fernand Braudel, Nobert Elias, 
Michel Foucault e Clifford Geertz nos trabalhos de arqueologos, geografos e 



criticos literarios, assim como de sociologos e historiadores. O surgimento do 
discurso compartilhado entre alguns historiadores e sociologos, alguns 
arqueologos e antropologos, e assim por diante, coincidem com um declinio 
do discurso comum no ambito das ciencias sociais e humanidades e, a bem 
da verdade, dentro de cada disciplina. (BURKE 2002, p. 23). 

 

Essa nova era, ao possibilitar uma maior interação entre os campos de 

conhecimento, rompe com as fronteiras teóricas existentes entre as várias 

epistemologias, assim como, o que em nossa opinião é fundamental, oportuniza um 

diálogo mais profundo e profícuo entre as mesmas, a exemplo, do caso que aqui 

estamos a considerar, entre a literatura e a história. Por conseguinte, pensar o 

literário em sua imbricação com a história em um espaço de elaboração de novas 

racionalidades estratégicas, implica em atentar que por este caminho pode-se trazer 

para o debate as relações de poder, instituídas em uma dada realidade, na mediada 

em que ao interpelar o leitor para o seu discurso, o texto literário lhe apresenta um 

mundo cujos limites foram transgredidos. 

Além de abrir possibilidades de investigação sobre a gênese da cultura brasileira, 

por meio da problematização do mito fundador da nação, tanto o poema Iararana, 

bem como o romance Viva o povo brasileiro, enquanto criação artística, se 

constituem no cenário do encontro das três etnias formadoras do povo brasileiro. 

Neste trabalho, portanto, analisamos como se deu esse encontro/confronto entre os 

nativos e o estrangeiro colonizador e quais suas implicações na formação da 

identidade do povo. A pertinência da problemática que aqui será abordada encontra 

sua razão de ser pelo fato de Iararana representar uma saga fundadora da origem 

de um povo valendo-se, para este efeito, do uso dos mitos universais juntamente 

com os mitos populares formadores do imaginário da comunidade regional. Ao 

tempo que, no romance Viva o povo brasileiro, é traçado o percurso histórico que vai 

da chegada dos holandeses na Bahia, em 1647, até o ano de 1977, perfazendo mais 

de três séculos de história (com h minúsculo), possibilitando, assim, uma outra 

história da formação do Brasil. 

Em ambas as obras, ao apropriar-se da palavra, Sosígenes Costa e João Ubaldo 

Ribeiro, não a toma como sendo capaz de representar a realidade em sua 

amplitude. Entendendo a palavra como signo, portanto, só possível de significação 

em determinado contexto, o fazer literário de ambos fundamenta-se na concepção 

de que a ficção - assim como a história - é também um espaço de construção e re- 



construção de discursos, uma vez que é através da palavra que se dá a mediação 

entre o indivíduo e a realidade passada e presente. 

O discurso literário de ambos, enquanto portador de uma ideologia, usa o fingir da 

ficção para refazer uma releitura da realidade, re-significando e questionando as 

“verdades” historicamente estabelecidas. 

O fazer literário, portanto, será o espaço do desvelamento, a partir da contestação 

de valores e paradigmas arraigados pela tradição ao logo do tempo. Assim, a escrita 

ficcional opera a desconstrução dos sentidos dos discursos instituídos 

historicamente, propondo um aprofundamento e uma nova perspectiva a partir da 

qual se possa observar a realidade criticamente. Razão pela qual, Iararana e Viva o 

povo brasileiro, se constituem em obras literárias nas quais o discurso histórico é 

inserido, confirmado e questionado. Por meio da construção de personagens que 

transitam entre o fictício e o factual, os autores criam espaços ambíguos no qual a 

verdade das falas vai sendo posta em uma incessante problematização resultando 

na desconstrução das verdades instituídas ao longo do tempo como prontas e 

acabadas através de um processo discursivo incessante, veiculadas nas narrativas 

oficiais. 

Entretanto, essa aproximação entre história e literatura não tem como finalidade 

simplesmente negar os fatos, o que seria impossível, mas, por meio de 

interpretações críticas, questionar as razões que levam estes fatos a serem aceitos 

enquanto realidade empírica ocorrida no passado. Segundo Linda Hutcheon (1991, 

p.168), a ligação ontológica entre o passado histórico e a literatura não é eliminada, 

mas, sim, enfatizada. O passado realmente existiu, mas hoje só podemos  

“conhecer” esse passado por meio de seus textos, e ai se vincula com o literário. 

Aprofundado essa aproximação entre fato e ficção, ambas as narrativas propõem 

não uma resposta à questão envolvendo a história, enquanto discurso da verdade e 

a literatura como discurso imaginado, ficcional. Ao narrar literariamente a chegada 

do colonizador nas terras do Brasil, os autores operam uma inversão na perspectiva 

do olhar. Ambas as obras conseguem inserir as personagens tidas como heróis em 

um contexto obscuro. Se tanto o discurso histórico, como o literário, fazem uso das 

palavras para instituírem suas visões dos acontecimentos, não se pode esperar de 

nenhuma das partes discursivas a apresentação da verdade. Em ambos os casos o 

que se deve levar em consideração é que, por meio de suas estratégias discursivas, 

as obras literárias, aqui em questão, conseguem, desse modo, por em dúvida o 



verdadeiro valor dos acontecimentos passados, tidos como grandes feitos/fatos 

históricos. 

Ao estabelecer a superposição entre a narrativa histórica e a literária, o poema 

Iararana, bem como o romance Viva o povo brasileiro, abrem espaços de 

interpretações por meio das quais tanto a História quanto a Literatura sejam, como 

afirma Linda Hutcheon (1991, p. 141), 

 
identificadas como construtos lingüísticos, altamente  convencionalizadas 
em suas formas narrativas, e nada transparente em termos de linguagem ou 
de estrutura; e parecem ser igualmente intertextuais, desenvolvendo os 
textos do passado com sua própria textualidade complexa. 

 
 

Observa-se então, que é essa linguagem ambígua, instauradora de dúvidas que 

perpassa o universo de ambas as obras. Sendo assim, ama das primeiras 

observações é que, ambos os textos estão marcados por veladas ironias, o que só é 

possível porque o autor carnavaliza (BAKHTIN, 1999) a personagem do colonizador, 

ao tempo em que destrói a imagem épica/histórica de herói deixando em seu lugar 

simplesmente um ser brutal que no intuito de realizar seu desejo de si perpetuar nas 

terras do cacau chega a violentar sexualmente a Iara. Leiamos um fragmento do 

poema Iararana: 

 
E a mãe-d’água à beira d’água 
Penteada o seu cabelo com um pente de couro 
Que encontrou no fundo dágua 
E que brilhava como fogo 
Fogo danado do canaviá. 

 
Tupã-cavalo ficou logo apaixonado, 
Passou junto da camboa, 
Se escondeu na cana brava 
E pegou a mãe-d’água na coroa. 
E a mãe-d’água gritou muito 
Mas o bicho a levou pra cana brava... 

 
Muito grito se ouviu na cana brava 
Na cana brava pegou fogo 
E quando o bicho apareceu 
Como que morta a iara estava. (Id: 41) 

 
Um outro ponto diz respeito, às vozes discursivas, quase sempre na primeira 

pessoa, 



 
 

Eu estava na ilha brincando de jote, 
correndo picula, defronte do mar, 
e quando olho, menino, 
que vejo? Menino. (Id: 21) 

 
No poema Iararana, a presentificação do ato é uma forma de dessacralizar o 

passado. Os personagens realizam as ações em primeira pessoa, ao tempo em que 

o poeta narra o fato que as contextualiza na terceira pessoa, “Quando don Grilo 

passou por ali / deu de cara com o jundiá “ (Ibidem:21). 

Dessa forma, o acontecimento se transforma em fato ao ser narrado. Dar ação e voz 

à primeira pessoa implica em criar condições para que se estabeleça o diálogo entre 

o narrador e a personagem, mas, também, entre o leitor e a obra. A problematização 

- instaurando, confirmando, para depois negar - cria dúvidas quanto à veracidade do 

fato narrado. 

Desde modo, a perspectiva que tem como referência uma única ‘verdade’ 

(cêntrica) é substituída, ou, levada a conviver, com outros pontos de vista, o que  

leva a pluralidade discursiva. Assim, surge o espaço para que o marginal, o 

excêntrico, possa perspectivar o passado, a partir da margem. Não só refazendo o 

caminho de volta, mas, sobretudo novos caminhos. E esta postura implica em 

repensar seu próprio presente e, conseqüentemente, seu futuro. 

Por conseguinte, o sujeito passa, então, a se perceber dentro de um processo 

discursivo e resultante dele. Dessa maneira, o passado que lhe responde muitas das 

indagações do presente vão lhe sendo reconstruído como ele realmente é não um 

acontecimento que lhe é possível conhecer, como realmente se deu, através da 

narrativa textual, principalmente a história, mas como uma narrativa textual 

permeada pela ideologia do narrador que a observa. 

Ou seja, ao retomar o passado, por meio do discurso literário, o que os autores 

fazem é (re) estabelecer o significado por meio de sua auto-reflexividade ficcional 

em relação à função e ao processo de sentido, enquanto, ao mesmo tempo, não 

deixa desaparecer o referente. Dai afirmamos que, Sosígenes Costa e João Ubaldo 

Ribeiro buscam, convidam, incitam um olhar para o passado que não seja nostálgico 

e saudosista, porque retroativo. Mas um olhar questionador, duvidoso de suas 

próprias certezas e, portanto, desconfiado. 



Por conseguinte, ao questionar as ‘verdades’ instituídas, ambos os autores, 

entre outros pontos, põem em questão/tensão o legado humanista de um sujeito 

unitário, racional e coerente, em suma, o sujeito cartesiano. Em outros termos, a 

identidade do sujeito não mais é vista como resultante de um processo ininterrupto e 

contínuo, e sim marcado pelas descontinuidades. Não o tipo de dúvida que  

desborda para o dogmático, passando de tudo a duvidar sem capacidade crítica 

para pensar como as certezas são construídas, mas a dúvida que suscita 

questionamentos, possibilitando, assim, desconstruir as “verdades” historicamente 

construídas como a que tem por certa o caráter unitário da identidade dos sujeitos. 

Tecendo comentários a respeito da identidade do sujeito, em seu livro “A 

Identidade cultural na Pós-modernidade”, Stuart Hall afirma que, 

 
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (HALL, 1999, p.13). 

 
 

Sendo assim, ao estabelecer a intertextualidade - textual e contextual – entre a 

época dos descobrimentos e seus desdobramentos na formação cultural do povo 

brasileiro, tanto o autor de Iararana, como o de Viva o povo brasileiro, põem em 

cheque a questão da referência do discurso que termina gerando o sentido que é 

atribuído pelo sujeito ao passado/presente/futuro. 

Uma das conseqüências é que, a referência deixa de ser estática e imóvel, 

passando a ser percebida como móvel e dinâmica. O ‘eu’ unificado, resultante de 

uma centralidade absoluta e absolutizante é “forçado” a abrir espaço para os ‘vários 

eus’ que formam – e também conforma/transforma – o ‘eu individual’. Não se trata 

mais, portanto, de um individuo centrado numa “essência”, ao contrario, como 

argumenta Stuart Hall, uma vez que a identidade muda de acordo com a forma  

como o sujeito é interpelado ou representado, a identificação não é automática, mas 

pode ser ganha ou perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às vezes, 

descrito como constituindo uma mudança de uma política de identidade (de classe) 

para uma política de diferença. (HALL, 1999, p.21) 

Esta  politização  da  identificação/  identidade  coloca  em  questão  conceitos como 

gênero,  raça e  classe  levando  a uma  constante  auto-reflexividade  a  respeito da 



maneira como tais conceitos são textualmente construídos e discursivamente 

instituídos através da interseção das narrativas históricas e literárias. Essa 

percepção é importante, na medida em que a reelaboração dos conceitos em tela, 

acarreta outros desdobramentos no tocante às relações políticas entre os povos, 

uma vez que por meio da demarcação simbólica das ações a serem realizadas por 

cada categoria discursiva, tanto se pode ampliar a participação democrática como 

instaurar-se a supremacia de uma sobre a outra. Ademais, ressalve-se que por meio 

do bipolarismo que demarca a posição a ser assumida pelos indivíduos em dada 

sociedade, bem como pelos povos no cenário cultural do mundo, pode-se, como já 

comprovado, se estabelecer relações de poder em que a parte mais forte, política, 

econômica e culturalmente, oprima a mais fraca. 

Nesse sentido, percebemos em ambas as obras, uma tentativa de ruptura com a 

tradição cultural que por muito tempo sustentou a existência de uma identidade 

unificada e um discurso histórico totalizante e totalitário, bem ao gosto da 

historiografia oficial. Ao fazer uso tanto do discurso histórico como do discurso 

literário os autores problematizam sempre a forma como os referenciais identitários 

dos sujeitos vão sendo construídos através das significações discursivas que são 

atribuídas aos fatos do passado. 

Sendo assim, pensar a formação do povo brasileiro dentro dos moldes 

Locke/cartesianos, implica em conceber a identidade desde povo como sendo fruto 

de uma consciência retroativa. Hall nos chama a atenção para o que nos diz John 

Locke em seu Ensaio sobre a compreensão humana, ao definir o indivíduo em 

termos da “mesmidade (sameness) de um ser racional” - isto é, uma identidade que 

permanecia a mesma e que era contínua com seu sujeito: “a identidade do sujeito 

alcança a extensão ma medida em que sua consciência pode ir para trás, para 

qualquer ação ou pensamento passado”. (Hall, 1999, p.27-28). 

Contrariando esta postura, não só o poema Iararana, como também o 

romance Viva o povo brasileiro, são obras, por meio das quais, o passado é 

retomado e relido, certamente. Entretanto, deixa evidente que seu objetivo ao 

retomá-lo não é para reafirmar a sua condição mítica, todavia para questioná-lo, 

sobretudo no que diz respeito à maneira como lhe atribuímos sentidos e, 

conseqüentemente, desvelar a forma como os referenciais identitários são 

construídos. Abrindo, assim, espaço para que os marginalizados possam inserir sua 



perspectiva na narrativa dos fatos, seja através do discurso histórico e da narrativa 

literária ou pela intersecção de ambos. 

 
 

2.2 ( DES ) LEITURA PÓS-COLONIAL EM IARARANA: O MITO DE ORIGEM 
 

Iararana realiza uma leitura a contrapelo do processo de colonização 

dessacralizando o mito da conquista, bem como questionando a superioridade 

cultural dos colonizadores. Propor uma análise que confronta os discursos do 

colonizador e do colonizado é, certamente, uma possibilidade de se pensar as 

relações existentes entre Brasil e Portugal. Antes de passarmos a uma análise 

mais detida dos aspectos discursivos da obra e as implicações dos mesmos para 

a representação do colonizado e do colonizador, entendemos ser necessária uma 

exposição da hipótese em que se fundamenta esta análise. Partimos da hipótese 

de que o poema Iararana se constitui em uma possibilidade de se repensar as 

formas como colonizado/r são representados e quais as implicações desse 

encontro cultural para a formação da cultura grapiúna, tanto no sentido da 

constituição do sujeito e suas implicações identitárias, como para discutir as 

relações políticas e econômicas oriundas das interações culturais, na tentativa de 

ampliar o debate a respeito de como este processo contribuiu (contribui) para as 

relações culturais no presente. 

Passemos a uma breve apresentação da obra. Escrita no terceiro decênio do 

século vinte, provavelmente entre os anos 1932-34, Iararana é o mito de origem 

para a região cacaueira. A obra é escrita num momento de transição da cultura 

brasileira, a passagem de país agro-exportador para país de economia industrial, 

anos em que o mundo e, particularmente, o Brasil passava por profundas e 

dinâmicas transformações tanto no que diz respeito às mudanças estruturais nas 

relações sociais de produção como também no tocante às ideias. O movimento 

em que se insere já se iniciara desde a Proclamação da República e se 

intensificará principalmente a partir dos anos vinte. Tendo como marco a Semana 

de Arte Moderna de 1922, era já, então, momento de novos pensamentos na Arte 

e na Cultura. Era o Brasil intensificando o que já tinha sido iniciado pelos 

pensadores da Primeira República: “a busca de uma identidade coletiva para o 

país, de uma base para a construção da nação, seria a tarefa que iria perseguir a 



geração intelectual da Primeira República (1889-1930)” (cf. CARVALHO, 2004: 

p.32) Noutras palavras, buscar um mito de origem para o país era, enfim, uma 

nova fase do Modernismo brasileiro. 

É neste contexto de novas ideias que o poema Iararana foi escrito. E entretanto, 

sua publicação só se deu muitos anos depois, em 1979, em outro momento da 

história do país, vivendo sob a égide da ditadura militar, tempo de censura, tempo 

de tortura, mas também, momento de pensar estratégias por meio das quais se 

pudesse romper com a repressão. Levando-se em consideração as estratégias 

discursivas postas em operação, a fim de que a figura do sujeito colonizador seja 

desmistificada, bem como a desconstrução que realiza do discurso colonial, em 

sua tentativa de representação do colonizado, a partir de uma perspectiva 

etnocêntrica, na qual o “outro” é sempre previsível de modo a ser subjugado,  

pode se inferir que a obra Iararana, dado o contexto da sua publicação, bem 

poderia ser pensada como possibilitadora de crítica ao regime ditatorial brasileiro, 

configurado pelo golpe militar ocorrido entre os anos 1964-1985, uma vez que sua 

leitura implicava em refletir sobre as relações de poder. Entretanto, ao aventar tal 

possibilidade não se quer com isso “engessar” a obra, dando a ela um sentido  

que bem sirva à nossa interpretação. Ao invés, o que se pretende é imaginar  

uma, entre tantas outras possibilidades de re-significação da realidade a partir da 

leitura do poema. 

Pois bem, como obra que tem como leitmotiv discursivo o processo de 

colonização dos povos das terras do cacau, Iararana, enquanto representação de 

uma dada realidade histórica, põe em discussão algumas questões da 

contemporaneidade, principalmente as noções de sujeito, representação e 

identidade. Sabendo que as realidades sociais resultam de representações e que 

estas são materializadas na linguagem (Hall, 2006, p. 164), entendemos que 

Iararana, enquanto discurso político-ideológico, não só problematiza como 

ressignifica os sentidos presentes no discurso colonial em seu intuito de 

representação pejorativa do colonizado. Leiamos o que nos diz Homi Bhabha: 

 
 

O objetivo do discurso colonial é apresentar o colonizado como uma população de 
tipos degenerados com sua base na origem racial de modo a justificar a conquista e 
estabelecer sistemas de administração e instrução [...] o discurso colonial produz o 



colonizado como uma realidade social que é ao mesmo tempo um “outro” e ainda 
assim inteiramente apreensível e visível. (Bhabha, 2007: 111) 

 
 

Será, portanto, contra esta tentativa de fixação de sentidos que as estratégias 

discursivas presentes no poema Iararana irá se insurgir. Como nos lembra  

Marcos Aurélio de Souza (2002:47), a fala da alma do mato a respeito das 

atitudes do Centauro revela, claramente, os meandros desse discurso colonial. 

Tudo o que é associado ou pertence ao colonizado (ou à sua perspectiva híbrida) 

é imediatamente repudiado pelo colonizador, inclusive suas crenças e elementos 

do seu mundo mítico: 

 

-Mas sim, menino, como estava lhe contando: 

Quando o bicho mondrongo 

Chegou chambuqueiro de Portugal 

viu a caipora, não gostou, 

viu boitatá, não gostou 

viu o Sucim Saterê, não gostou 

viu o Lobisomem, também não gostou. 

E foi no Timiqui, não gostou 

Entrou na boca do Bu, não gostou 
 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Já tinha mula-sem-cabeça 

mas ele não gostou. 

Uma caboca se enfeitou 

Para o lado do vigário jesuíta 

e virou mula-sem-cabeça 

mas ele não gostou. 

 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Ele achava tudo feio neste rio Jequitinhonha (p. 38) 
 
 
 

Ao refletir, através da figura da alma do mato, sobre o modo como o discurso 

ideológico do colonizador apresenta a figura do colonizado, o poema Iararana se 



insere na perspectiva crítica das obras portadoras de um discurso de caráter pós- 

colonial. A despeito das dificuldades de se estabelecer uma definição precisa 

deste termo, aqui, nos interessa usá-lo como base nas considerações de Marcos 

Aurélio de Souza (2002: 43 e 44), ao afirmar que 

 

O caráter pós-colonial (...) não tem o sentido temporal do “depois” da 
colonização ou do império português, não se relaciona, portanto, com a pós- 
independência, declarada pelo indianismo alencariano nem no “nacionalismo 
curupira” da década de 30. Constitui-se uma postura crítica que revisa e mina 
as estratégias discursivas da dominação colonial, agindo a partir de uma volta 
(ou re-volta) ao centro, ou seja, àquele discurso próprio do pensamento 
metropolitano. 

 
 
 

O poema Iararana é, portanto, uma obra na qual o discurso ideológico da tradição 

europeia será retomado, não como tentativa de perceber as dívidas ou influências 

que o novo texto-discurso tenha para com o texto-discurso europeu. Pelo 

contrário, ao retomar-deslocar a narrativa europeia sobre o processo de 

colonização, tendo como loci enunciativo a região cacaueira, o intuito de analisar 

como se deu a colonização, bem como de problematizar a representação do povo 

colonizado na perspectiva do discurso-ideologia do colonizador, passando, então, 

a inserir novos pontos de vistas - discursivo-ideológicos -, abre novas 

possibilidades não só de questionar, como também, de transformar a maneira 

como é construída a representação do colonizado e do colonizador. 

Daí que entendemos a representação como uma construção discursiva sobre o modo 

de ver o outro, isto é, uma construção da linguagem, compreendida esta no sentido de 

práticas significativas que envolvem o uso de signos; no domínio semiótico, o do 

significado e da representação (HALL, 2006: 164). Portanto, a análise crítica, que ora 

se realiza, abre espaço para pensar a identidade não como fato dado e sim construído 

a partir de outra identidade que não a sua, o que nos leva a afirmar que as identidades 

são fabricadas por meio da marcação de diferença (HALL, 1999: 29). Essa marcação 

da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representação, quanto 

por meio de formas de exclusão social. O que equivale a dizer que a identidade não é 

o oposto da diferença; ao contrário, a identidade depende da diferença. Entretanto, 

não se trata aqui de substituir a diferença pelo seu oposto especular, a unidade, mas 

pensar ambas em termos de um novo conceito: articulação (HALL, 2006: 154). Neste 



ponto tomamos emprestado de Hall o conceito de articulação, com o qual analisamos 

a questão da diferença. Leia-se o que ele nos diz: 

 
Pelo termo “articulação” quero dizer uma conexão ou vínculo que não é 
necessariamente dada em todos os casos, como uma lei ou fato da vida, mas algo 
que requer condições particulares para sua emergência, algo que deve ser 
positivamente sustentado por processos específicos, que não é “eterno” mas que 
se renova constantemente, que pode, sob certas circunstâncias, desaparecer ou 
ser derrubado, levando à dissolução de antigos vínculos e a novas conexões – re– 
articulações. É importante ainda que uma articulação entre práticas distintas não 
significa que estas se tornam idênticas ou que uma se dissolve na outra. Cada 
qual retém suas determinações distintas, bem como suas condições de existência. 
Contudo, uma vez feita a articulação, as duas práticas podem funcionar em 
conjunto, não como uma “identidade imediata” (na linguagem utilizada por Marx  
na “Introdução de 1857”), mas como “distinções dentro de uma unidade”. (HALL, 
2006: 185). 

 

Se a articulação entre as práticas culturais implica na convivência sem que uma se 

subsuma a outra, pode-se pensar o discurso da obra Iararana como um espaço de 

revisão-deslocamento dos sentidos construídos/constituídos pelo discurso do 

colonizador ao representar a figura do colonizado. Vejamos o que o crítico indo- 

britânico Homi K. Bhabha nos diz a esse respeito: 

 
O discurso colonial produz o colonizado como uma realidade social que é 
ao mesmo tempo um “outro” e ainda assim inteiramente apreensível e 
previsível. Ele lembra uma forma de narrativa pela qual a produtividade e a 
circulação de sujeitos e signos estão agregadas em uma totalidade 
reformada e reconhecível. Ele emprega um sistema de representação, um 
regime de verdade, que é estruturalmente similar ao realismo. (20007: 
111). 

 

 
Ao realizar uma leitura a contrapelo do discurso colonial a obra Iararana abre espaço 

para que os pressupostos sobre os quais o colonizador exerce seu domínio sejam 

postos em xeque. Em outras palavras, passa-se a pensar o encontro/confronto de 

culturas não como tendo sido um processo de mão-única, isto é, em que apenas um 

dos povos recebeu influência, no dizer de Silviano Santiago (1978, p.12) “(...) Mas no 

momento mesmo em que se abandona o domínio restrito do colonialismo econômico, 

compreendemos que muitas vezes é necessário inverter os valores dos grupos em 

oposição, e talvez questionar o próprio conceito de superioridade”. Ao deslocar e 

dessacralizar os mitos de sustentação e justificativa da empresa colonial, o poema 

apresenta uma outra face da colonização, aquela parte que no discurso colonial fica 

ausente, de fora: 



 

Esse bicho da Oropa tinha parte com o diabo. 

Esse bicho da Oropa foi o diabo neste rio, 
foi pior que o chupa arrasando o Papagaio. 

Ele fez guerra com espingarda aos caboclos do mato 
e venceu os caboclos e escorraçou o Pai-do-mato 
E ficou no lugar dele e se chamou dono da gente. 

 
 

Ao desvelar os intuitos subjacentes à colonização, Sosígenes Costa não só 

põe em xeque a noção de superioridade racial, como também revela o hibridismo 

que liga ambas as culturas: “Iararana puxou ao cavalo-marinho,/ não puxou à mãe- 

dágua que é aquela beleza do Bu./ Iararana cresceu e tocou a judiar” (Costa, 1979, 

p. 60). Agindo assim, associando ao estrangeiro a descendência ruim, o autor 

aponta para o sangue limpo, instaurando, assim, um paradoxo, uma vez que o 

tempo histórico é irreversível. Sendo assim, ainda que assuma a hibridização 

representada no poema, Sosígenes parece mesmo inclinado a tornar negativa essa 

mistura de raças. Iararana não só se identifica com a figura do pai – Tupã-cavalo – 

como também desenvolve seus traços de caráter. Ela é má, assim como o é, e foi, 

seu pai que chegou a estuprar a Mariá, a mãe-dágua do Bu: 

 
Tupã-cavalo ficou logo apaixonado, 
Passou junto da camboa, 

Se escondeu na cana brava 
E pegou a mãe-d’água na coroa. 

E a mãe-d’água gritou muito 
Mas o bicho a levou pra cana brava... 

 

Muito grito se na cana brava 
Na cana brava pegou fogo 
E quando o bicho apareceu 
Como que morta a iara estava. (COSTA, 1979: 41). 

 
Assim como Tupã-cavalo, “o bicho mondrongo” Iararana desrespeita e violenta 

aqueles que a cercam. Se ela mesma é o fruto ruim de uma relação forçada, sendo 

por isso considerada “banana enrijada, caju que pubou” (idem, p.60), sua cria será 

tão somente a continuação dessa descendência ruim: 

 
Todo mundo queixou-se a catende meu bem 
E o bicho ficou que o ouvido está cheio. 



Quem tem culpa que a peste saísse ruim? 
 

E a bicha ruim pariu maituru, 
pariu Curupira, pariu sapo-boi 
e teve um filho de Romãozinho. (COSTA,1979, p.61) 

 
O hibridismo apresentado parece ser uma nódoa da linhagem nativa. Uma 

vez que a miscigenação já foi consumada, só resta agora a opção da convivência, 

ainda que conflituosa, com o estranho, o diferente, não no sentido de imposição, 

redução de um ser no outro, mas no sentido do “outro” que comporta parte do eu em 

sua constituição, um outro que pode ser pensado na e com a diferença (HALL, 2006, 

p.152). Não se querendo com isso negar os conflitos que possam emergir desta 

relação, não se busca, aqui, uma solução fácil para as relações estabelecidas entre 

culturas marcadas pela relação de poder. 

Dentro deste espaço de vivência já não cabe falar de imposição de uma 

cultura sobre a outra. Na medida em que o hibridismo cultural liga as duas culturas, 

a ideia de superioridade racial é deslocada e ressemantizada. Fala-se em 

negociação e não mais em imposição. Instaura-se, assim, a noção de entre lugar (cf. 

SANTIAGO, 1978), ou seja, espaço em que as vivências culturais são concebidas 

não como imposição apenas, mas, também, através das negociações em oposição à 

suposta hegemonia exercida pelos povos dominantes em relação aos povos 

colonizados, como se a relação entre ambas as culturas fosse um processo de mão- 

única e não dialético. 

Por entender, em acordo com Stuart Hall (2006, p. 164), que a linguagem e o 

comportamento são os meios pelos quais se dá o registro material da ideologia, a 

modalidade de seu comportamento, é que esta análise da obra Iararana busca 

elucidar o modo como o poeta Sosígenes Costa lida com a influência da cultura 

europeia sem, no entanto, assumir o sentimento de dívida para com a mesma. 

O que se pode perceber é que ao retomar a narrativa sobre a colonização, 

Sosígenes busca inserir na narrativa dos fatos, a partir da ótica do colonizado, um 

outro olhar a partir do qual o nativo possa participar da construção de novos 

sentidos, ressignificando os valores oriundos da cultura europeia, constituindo assim 

uma nova narrativa dos acontecimentos. Ou seja, a inserção da voz do colonizado 

abre espaço para o surgimento do entre lugar, isto é, o espaço em que os embates 

ideológicos pela disputa do poder são negociados. A fim de corroborar este 



posicionamento, ainda que longa a citação, cremos ser necessária, uma vez que as 

palavras de Silviano Santiago expressam bem o pensamento que queremos 

comunicar: 

 
A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição 
sistemática dos conceitos da unidade e de pureza: estes dois conceitos perdem o 
contorno exato do seu significado, perdem seu peso esmagador, seu sinal de 
superioridade cultural, à medida que o trabalho de contaminação dos latino- 
americanos se afirma, mostra mais e mais eficaz (...)Em virtude do fato de que a 
América Latina não pode mais fechar suas portas à invasão estrangeira, não pode 
tampouco reencontrar sua condição de “paraíso”, de isolamento e de inocência, 
constata-se com cinismo que, sem essa contribuição, seu produto seria mera 
cópia – silêncio -, uma cópia muitas vezes fora de moda, por causa desse 
retrocesso imperceptível no tempo, de que fala Levi-Strauss (...) é no entanto 
preciso que assinale sua diferença, marque sua presença, uma presença, muitas 
vezes de vanguarda. O silêncio seria a resposta desejada pelo imperialismo 
cultural, ou ainda o eco sonoro que apenas serve para apertar mais os laços do 
poder conquistador. Falar, escrever, significa: falar contra, escrever contra” (1978: 
18-19). 

 
Sendo assim, podemos pensar a representação em Iararana não como um espaço 

de reprodução realista do modelo cultural imposto pelo discurso colonial ao instituir a 

figura do sujeito nativo, e, sim, como espaço de deslocamento dos sentidos 

instituídos historicamente, o que abre possibilidades de elaboração de estratégias 

capazes de romper com o viés binário e teleológico que tem permeado as 

representações culturais dos povos colonizados. Assim será pelo viés do discurso 

performático que o poema Iararana irá romper com a tentativa do colonizador de 

estereotipar o colonizado, ao revelar que 

 
A representação realista não é, afinal de contas, idêntica à realidade: sua 
“coincidência” é apenas um efeito de construção, de mágica, de artifício. Os 
significantes da representação realista não passam, apesar de tudo, disso: de 
significantes. (SILVA, 1999: 57). 

 
Assim, ao realizar uma “desleitura” da representação colonial, as estratégias 

discursivas empregadas no poema possibilitam uma leitura desestabilizadora do 

discurso colonial, o que não só possibilita problematizar a realidade historicamente 

instituída, isto é, o mundo dado, como também abre caminhos por onde se possa 

imaginar uma outra leitura do mundo, bem como uma outra forma de ler os sentidos 

construídos pela representação realista, ou seja, trata-se de (re) encenar a narrativa 

colonial, revelando assim o seu caráter de discurso cujos sentidos são construídos e 

instituídos através das relações de poder. Sendo assim, será através de sua 

performance discursiva, enquanto estratégia na luta contra a representação 



hegemônica, que o poema Iararana re-encenará o discurso colonial, o que, por 

conseguinte, desestabilizará os sentidos presentes no mesmo, pois, como nos diz 

Luciene Azevedo (2007, p.90), 

 
como máscara, como evento, como indecidível, a estratégia performática pode 
relativizar sua atuação negativizante, apostando na apropriação das 
características do “inimigo”, optando por um desvio (paradoxalmente) mimético de 
seu modo de atuação. A estratégia discursiva brinca com a semelhança 
reproduzida da realidade, apresentando-se como produção. 

 
 

Portanto, o discurso poético-performático de Iararana não só insere a narrativa 

colonial num espaço movediço, como também desloca seus sentidos. Desse 

modo, estão abertos os caminhos por onde se inserirão novos sentidos à  

narrativa do colonizador, fazendo surgir, assim, uma contra-narrativa desafiadora 

e desestabilizadora da representação hegemônica em sua pretensão de fixar os 

sentidos. Enfim, o texto-discurso de Iararana se insere na categoria que Roland 

Barthes (1992, p. 39) definiu como sendo 

 

O texto escrevível é um presente perpétuo (...); o texto escrevível é a “mão 
escrevendo”, antes que o jogo infinito do mundo (o mundo como jogo) seja 
cruzado, cortado, interrompido, plastificado por algum sistema singular (Ideologia, 
Gênero, Crítica) que venha impedir, na pluralidade dos acessos, a abertura das 
redes, o infinito das linguagens (...). Nesse texto ideal, as redes são múltiplas e se 
entrelaçam, sem que nenhuma possa dominar as outras; este texto é uma galáxia 
de significantes, não uma estrutura de significados; não tem início, é reversível; 
nele penetramos por diversas entradas, sem que nenhuma possa ser considerada 
principal (...) 

 
 

Portador dessa abertura à produção de novos sentidos, O poema Iararana é não 

apenas um texto legível, isto é, o que pode ser lido, mas não escrito, nem 

reescrito. É o texto clássico por excelência, o que convida o leitor a permanecer 

no interior de seu fechamento. É, sim, um texto escrevível, pois apresenta um 

modelo produtor (e não representacional) que excita o leitor a abandonar sua 

posição tranquila de consumidor e a se aventurar como produtor de textos. 

Neste sentido, Iararana constitui-se, ele mesmo, num texto representacional da 

chegada do colonizador nas terras do cacau. Entretanto, enquanto discurso 

performático - portanto, encenado - o discurso do poema abre mão da 

representação realista e seus efeitos de realidade (cf. BARTHES), a fim de 

transitar pelo viés da performance. Dessa forma, o discurso poético-político de 



Iararana desvela aquilo que a representação de caráter realista luta para 

esconder, ou seja, que 

 

(...) A representação realista é, não obstante, representação: resultado de um 
complexo processo de significação. A representação realista não é, afinal de 
contas, idêntica à realidade: sua “coincidência” é apenas um efeito de construção, 
de mágica, de artifício. (...) O realismo nos força a ver a representação tão- 
somente como produto fixo, acabado, imóvel. (SILVA, 1999, p.57.). 

 
 

Assim, ao (re) encenar o discurso colonial, Iararana abre caminhos por onde se 

possa perspectivar estratégias discursivas por meio das quais se possa 

ressemantizar o discurso colonial. Desse modo, os sentidos, historicamente 

intuídos, vão sendo deslocados, o que abre espaço para se reelaborar o modo 

como o sujeito colonizado foi sendo construído discursivamente a partir da 

narrativa do colonizador. 

Enfim, o poema Iararana abre possibilidades de leituras outras do discurso 

colonial. Em tempos em que se fala em “crise da representação”, esta obra nos 

convida a pensar que o que está em crise são os discursos teleológicos e 

totalitários que querem se passar por portadores dos sentidos “verdadeiros”. 

Obra performática, por seu caráter de discurso literário, Iararana nos convida a 

uma leitura crítica do discurso colonial. Não se tratando, todavia, de leitura 

nostálgica ou pessimista - ainda que a nostalgia não seja aqui considerada um 

mal em si, a buscar por reler o passado -, implica em (des)leitura dos sentidos 

historicamente construídos/impostos/instituídos. Assim, ao realizar 

problematizações do discurso colonial, a obra de Sosígenes Costa nos oportuniza 

a re(des)leitura dos mitos fundacionais da cultura brasileira. 

 
 
 
 

2.3 (DES) LEITURA PÓS COLONIAL EM VIVA O POVO BRASILEIRO: UMA 

OUTRA HISTÓRIA 

Escrito em 1984, o romance Viva o povo brasileiro, do escritor baiano João Ubaldo 

Ribeiro, se insere na lavra dos discursos desconstrucionistas, ao tematizar a 

formação da nação brasileira tendo como leitmotiv a questão identitária. Seguindo 



neste caminho, pode-se afirmar que se trata de um romance histórico que, ao 

aproximar literatura e história, busca não uma origem a partir da qual se possa 

enveredar pelo rumo certo em direção à verdade dos acontecimentos. Ao contrário, 

ao lançar mão do passado, o autor elabora estratégias discursivas, por meio das 

quais surgem novas perspectivas de (des) leitura, o que, consequentemente, 

desestabilizará os sentidos historicamente instituídos/construídos pela história  

oficial. 

Se, dado o modo como se apropria do discurso oficial, Viva o povo brasileiro pode 

ser definido como romance histórico, essa afirmação por si mesma não é suficiente. 

Essa é uma questão relevante, em nosso entender, na medida em que abre a 

discussão a respeito do embricamento entre literatura e história, bem como será o 

viés, por meio do qual traçaremos um panorama apontando as mudanças ocorridas 

na noção de romance histórico. Longe de ser um ato de diletantismo intelectual, 

nossa intenção é melhor compreender a importância do romance Viva o povo 

brasileiro enquanto discurso crítico/literário, e, por que não histórico, desvelador dos 

mitos fundacionais da nação brasileira. 

É sabido que, no Brasil, o romance histórico surge logo após a Independência. 

Nesse contexto, não fica difícil imaginar as razões que matizaram o viés ideológico 

que dominará as representações nesse tipo de narrativa literária, qual seja, a ideia 

mesma de nação, ou melhor, a criação do conceito de nação, bem como tarefa essa 

iniciada pelo Romantismo, a construção de um cânone literário e cultural. Trata-se, 

portanto, da criação do específico brasileiro, aquilo que fosse capaz de evidenciar as 

diferenças entre o Brasil e Portugal. Eis o que, sobre isso, diz Esteves: 

Assim, as primeiras décadas do Brasil independente verão surgir uma 
série de narrativas híbridas, divulgadas em folhetins através dos 
nascentes periódicos, que poderão ser consideradas uma espécie de 
proto-história tanto do romance quanto do romance histórico no país, 
antes de sua consolidação pela pena de José de Alencar (ESTEVES, 
2010, p. 17). 

 

Ainda que seja relevante o aprofundamento da sequência das obras literárias 

que surgiram no período supracitado, tal exposição, aqui, não é de nosso 

interesse. Focamos nosso panorama nas diferenças existentes entre o 

romance histórico tradicional, iniciado por Walter Scott e perpetuado, no 

Brasil, por José de Alencar (cf. ESTEVES, 2010). Pois bem, será por meio do 



escritor romântico que o romance brasileiro, histórico e não-histórico, se 

firmará de fato enquanto elemento artístico formador da cultura brasileira. 
 

Bebendo nas fontes de Scott, Alencar consolida, em sua volumosa obra 

narrativa, não apenas o ideal nacionalista por meio do indianismo, como 

também o gênero romance histórico no Brasil, em obras como O Guarani 

(1857), As minas de prata (1862-1826), Iracema (1865), Guerra dos 

Mascates (1871), e Ubirajara (187) (ESTEVES, 2010, p. 20). 

 

Logo se nos afigura uma das diferenças entre o romance histórico tradicional 

alencariano e o romance histórico contemporâneo, no bojo do qual se insere a 

narrativa de Viva o povo brasileiro. Se em seus primórdios o romance 

histórico, brasileiro, veio cumprir as diretrizes político-ideológicas  presentes 

no projeto nacionalista de formação da identidade brasileira - daí a exaltação 

do índio, mesmo que europeizado, pelo viés do indianismo - é porque, 

seguidor do modelo scottiano, que influenciou todo o século XIX, assim como 

o XX este, não só vê no acontecimento apenas um ‘pano de fundo’, como 

também realiza a ficcionalização dos personagens históricos. 

Seguindo em sentido contrário, a narrativa ficcional presente em Viva o povo 

brasileiro dispensa a tomada do acontecimento apenas como ‘pano de fundo’, 

dado que esta estratégia empregada pelo romance tradicional tinha como 

finalidade a exaltação dos grandes feitos heróicos, bem como criar uma 

origem nobre, capaz de sustentar o mito fundacional da nação brasileira. O 

discurso ficcional de Viva o povo brasileiro realiza a desconstrução dos 

eventos históricos fazendo uso de estratégias narrativas que se contrapõem 

aos procedimentos cientificistas da narrativa histórica. Desse modo, 

possibilita, ao escritor-leitor, desmitificar o discurso histórico hegemônico que, 

devido a apropriar-se dos eventos históricos do passado, busca não só 

plasmar os sentidos de tais eventos, bem como criar heróis e mitos  de 

origem. 

Se por um tempo o romance histórico alencariano buscou criar uma unidade 

nacional, aqui se justifica recorrermos ao trabalho de Valéria De Marco, 

intitulado A perda das ilusões: o romance histórico de José de Alencar. Neste 

trabalho, a autora nos lembra que, “narrando um passado tão heróico que 

caminha para o mito, ele quer cicatrizar as fendas abertas pelo conflito [...] 



(DE MARCO, 1993, p.91). Com o passar do tempo, dada sua condição de 

intelectual, não só atuante, como lúcido, Alencar descobre que “tomar o 

passado heróico, premiar virtuosos e encontrar projeto capaz de conciliar 

grandes forças divergentes era enredo romântico, que andava em baixa 

cotação na bolsa de valores e críticos” (Ibid., p. 220). 

Mas, se por um lado, já em Alencar esse modelo de romance começa a dar 

indícios de sua defasagem diante do momento histórico, por outro, isso não 

impediu que os escritores continuassem a escrever romances históricos 

heroicos, a despeito de o século XX já ter adentrado anos. Comentando a 

esse respeito, Antonio R. Esteves (2010: 22), nos lembra que: 

Consolidado o gênero pela pluma de Alencar, a produção de romances 
históricos segue firme. Conciliando duas vertentes de sua obra – o 
romance histórico de raízes scottianas, com a questão da nacionalidade 
em pauta, reforçada pela eficaz descrição da natureza local, e o romance 
regionalista, que desloca a ação para o interior ou para regiões periféricas 
do império, reforçando a ideia de uma unidade nacional costurada a partir 
de uma série de fragmentos locais [...] 

 
 
 

Se o romance histórico passa por mudanças na concepção de seu fazer 

artístico, tanto no campo estilístico, como no campo temático, vale lembrar 

que o presente sempre comporta traços do passado. Tanto é assim que, 

durante a maior parte do século XX, não cessaram de aparecer as 

publicações de romances históricos tradicionais. Ressalve-se, no entanto, 

que, ao contrário dos romances históricos tradicionais pautados nos moldes 

scottiano-alencarino, os novos romances históricos, no entanto, já não 

obedeciam aos princípios básicos fixados por Scott e apontados por Lukács 

(1997), a saber: a ficcionalização dos personagens, bem como uma de suas 

velhas premissas: trazer as glórias (construídas discursivamente, é claro) do 

passado para ajudar a superar as crises do presente (ESTEVES, 2010: 22). 

Até aqui, temos apresentado algumas características do romance 

histórico tradicional, na tentativa de mostrar como ao longo da história, a 

concepção deste gênero literário passou por mudanças em sua concepção. 

Mais do que apontar características estilísticas diferenciadoras desse gênero, 

em cada época, nos interessa perceber como cada época relaciona-se 

diretamente com o fazer artístico em cada contexto histórico. Daí que, a partir 



de agora, passaremos a apresentar as características do romance histórico 

contemporâneo, a fim de melhor confirmar a nossa convicção de que a obra 

literária Viva o povo brasileiro, devido o seu caráter de romance histórico 

contemporâneo, dado as estratégias que emprega em sua narrativa, realiza 

(des) leituras pós-coloniais, nos oportunizando o acesso a uma outra história. 

A respeito das características do romance histórico contemporâneo, será, 

ainda, Antonio R. Esteves (2010, p. 33) quem nos auxiliará, 
 

o romance histórico contemporâneo, seja brasileiro, seja hispano- 

americano ou universal, adota uma atitude crítica frente à história: ele 

reinterpreta o fato histórico, e o faz por meio de todas as técnicas de que  

o gênero narrativo dispõe. Para isso, usa uma série de artimanhas 

ficcionais: inventa situações fantásticas; distorce conscientemente os fatos 

históricos; coloca lado a lado personagens históricos e ficcionais; rompe 

com as formas convencionais de tempo e de espaço; alterna focos 

narrativos e momentos de narração; e, principalmente, vale-se, às vezes 

até de modo exagerado, da intertextualidade em suas diferentes formas de 

manifestação, sobretudo a paródia e a forma carnavalizada de ver o 

mundo. 

 

Sendo assim, reafirmamos o nosso entendimento de que o romance 

Viva o povo brasileiro é um romance histórico contemporâneo, nos moldes da 

pós- modernidade, constituindo-se, assim, num romance que, ao desbordar 

dos limites das narrativas totalizadoras/ totalitárias, possibilita o surgimento de 

uma individualidade consciente, por meio de suas estratégias discursivas 

geradoras de formas fragmentadas de percepção, que tem como uma  de 

suas consequências a ressignificação do modo como passamos a ver o 

mundo e o fato histórico. 

Romance histórico, portanto, Viva o povo brasileiro realiza (des)leituras 

da história oficial pautada nos moldes da tradição eurocêntrica. Por este viés, 

sua narrativa ficcional reencena as representações dos povos marginalizados 

pela história, possibilitando a participação dos excluídos, a exemplo dos 

negros, que transitam da situação de objetos enunciativos a sujeitos da 

enunciação. Esse deslocamento da representação é importante, se levarmos 

em consideração que, no encontro/confronto entre colonizado e colonizador, 

os sentidos historicamente aceitos e legitimados, têm como pressupostos os 



valores oriundos dessa forma de relação, na qual o nativo é visto como 

inferior pelo colonizador devido a não possuir os elementos culturais 

presentes na cultura deste. Mas se os valores são historicamente instituídos, 

então é preciso pensar para além do tempo de sua vigência para que se 

possa alcançar o tempo de sua instituição. 

Na tentativa de estabelecer o recorte de nosso interesse, a análise do 

Viva o povo brasileiro, que doravante buscamos aprofundar, tem como 

objetivo não determinar que tipo de leitura seria a mais correta para o 

romance, o que seria um duplo anacronismo, teórico e temporal, mas traçar 

um percurso crítico-analítico a fim demonstrar como a narrativa ficcional do 

romance oportuniza reflexões tanto no âmbito político, quanto cultural. 

Portanto, longe de estabelecer caminhos seguros por meio dos quais 

possamos chegar a uma resolução diante da possibilidade de a obra em tela 

vir a se constituir em uma (des)leitura dos mitos fundacionais da cultura 

brasileira, nos interessa não só sugerir um percurso de leitura, como também 

seguir a avenida aberta pelo autor, a fim de perceber como, por meio de suas 

estratégias discursivas, a obra se constitui em uma narrativa  

problematizadora da ideia mesmo de nação brasileira. 

É sabido que, na modernidade, a Nação tem um sentido político. Mais do que 

uma comunidade de indivíduos que compartilham o mesmo território, os vínculos 

sociais e políticos requer que os membros de uma nação compartilhem certos 

elementos em comum. Estes elementos tanto são materiais, quanto simbólicos e 

pode mesmo se afirmar que, quanto mais simbólicos, mais materiais se tornam. 

Nesse sentido, uma nação precisa de memória, não qualquer memória, mas uma 

que que atenda aos interesses dos donos do poder em cada momento, dando aos 

membros de sua comunidade elementos imaginários capazes de cimentar um 

passado comum. E eis que surgem os herois. 

Mas, se por um lado, a tentativa de construção de um passado comum esbarra na 

multiplicidade de vozes que disputam entre si pela imposição dos sentidos dados 

aos acontecimentos deste passado, constituindo-se, assim, numa polifonia 

discursiva que, paradoxalmente, torna inviável qualquer tentativa de monopólio de 



sentido, por outro, não menos problemática é a assunção de uma ideia de 

comunidade, dadas às disparidades regionais que caracterizam o Brasil. 

Se as questões apontadas acima já são suficientes como indicação da dificuldade 

em definir a nação brasileira, acrescente-se a estas o fato de que a formação 

cultural do Brasil resulta da junção de três povos, a saber, o índio, o europeu e o 

negro. Não é difícil depreender que dessa mistura resultarão conflitos ideológicos, 

tendo como uma de suas consequências diretas a tentativa de apagamento da figura 

do negro e do índio como elementos formadores da Nação. 

Nesse sentido, o romance Viva o povo brasileiro se insere como um contradiscurso 

das narrativas históricas oficiais sobre o surgimento da Nação brasileira ao trazer 

como elementos de sua narrativa personagens como Maria da Fé, Amleto e Perilo 

Ambrósio que portadores de um discurso de resistência, representam a consciência 

política instauradora da luta de classes. Representando a luta dos negros contra a 

opressão dos senhores de escravos, a personagem Maria da Fé se reveste do 

discurso da minoria para denunciar os desmandos da classe dominante. Perilo 

Ambrósio, conhecido como o Barão de Pirapuama, representa a classe dos 

oportunistas que fazem de tudo para enriquecer, assim como Amleto Ferreira, 

representante das elites. Será, portanto, a partir do entrecruzamento da história 

destes três personagens, que o autor realiza uma análise crítica da ideia de 

sentimento nacional. 

Numa narrativa híbrida e permeada de estratégias discursivas desconstrutoras, 

misturam-se os rituais canibais praticados pelos indígenas, a exemplo  dos 

realizados pelo caboclo Capiroba, que se alimentava da carne dos holandeses, por 

ele capturados; os cultos de matriz africana são realizados pelos negros, que, 

escravizados, eram (e são) excluídos do rol de povos considerados representativos 

da Nação Brasileira; e, por fim, as elites que, indiferentes à realidade social e 

cultural, se consideravam “europeus transplantados”, ainda que grande parte de 

seus membros fossem analfabetos, sem nunca ter ido à Europa. 

Ao colocar nas vozes dos personagens os fatos que constituem o surgimento da 

nação brasileira, João Ubaldo Ribeiro subverte a lógica expositiva da narrativa da 

história oficial, no que a torna mais democrática, dado que as vozes discursivas são 

materializadas por figuras representativas não só da classe dominante, como 



também representantes das classes populares. Essa estratégia é importante, na 

medida em que não só oportuniza a denúncia das atrocidades cometidas em nome 

da nação, como também desloca a narrativa para as margens, no que legitima os 

elementos excluídos do discurso oficial da história, ao inseri-los no processo de 

narração da nacionalidade. A esse respeito citamos a passagem na qual a 

personagem Dandão se inscreve na trama discursiva do romance ao incitar a 

reflexão sobre a condição escrava e a consequente necessidade de liberdade, e 

condenar a submissão do povo negro a quem quer que seja: 

E quem permite prosternação diante di si naturalmente também se 
prosternará diante de outro. E é essa situação que Lírio deseja para 
sempre, pois que tem até medo de conversar sobre ela, prefere continuar 
a curvar-se para seus senhores brancos, contanto que seus subordinados 
pretos continuem a curvar-se para ele. (VPB, p. 185) 

 

A postura discursiva de Dandão é portadora de uma perspectiva política na 

medida em que tece críticas ao comportamento de Nego Lírio, mantenedor do status 

quo- assim como Nego Leléu. Por esse expediente, o autor evita resvalar para o 

dogmatismo maniqueísta, que põe de um lado os brancos ruins malvados,  e do 

outro lado, os negros bons, vitimados, mas submissos.O que a narrativa de Viva o 

povo brasileiro sugere é que, independente da cor da pele, há sempre os 

mantenedores da opressão. Como estratégia de resistência, a personagem Dandão 

propõe a assunção do ser, a determinação de lutar pela própria liberdade, a busca 

da igualdade a partir do respeito à diferença: 

Ah, voltou a falar, tão calmamente como quando começara, vocês sabem 
qual é a natureza desse Nego Lírio. Ah se tudo fosse como devia ser! Mas 
não é, nada é como devia ser. O que devia ser não é a mesma coisa para 
senhores e escravos. Sendo nós outros que não eles, explicou, então o 
que deve ser para nós não deve ser para eles e assim cabe a nós ser o 
que achamos que devemos ser, porque somente nós é que pensamos  
que devemos ser isso que queremos ser. (VPB, p. 185) 

 

O discurso crítico-político de Dandão também é portador de uma mensagem 

clara e contundente contra a concentração de riquezas. Chamando a atenção dos 

negros e demais excluídos para o fato de que encontra-se a terra nas mãos de 

poucos, a título de exemplo, apresentamos aqui, rapidamente, dados recolhidos no 

sitio www.midiaindependente.com.br. Segundo este, o agronegócio, cantado em 

prosa e verso, responde por apenas 3% do emprego rural. Entretanto, 70% dos 

alimentos produzidos no Brasil vêm da agricultura familiar. Trinta milhões de 

brasileiros vivem no campo, 16% da população. 



Sendo assim, percebe-se desde o discurso de Dandão a denúncia ao latifúndio, 

apontando neste uma das causas para a situação de pobreza em que vive a grande 

maioria do povo brasileiro. Ressalte-se que, entre os pobres, a maioria é constituída 

pelo povo negro. Portador de uma linguagem franca e assustadora, e de certa forma 

ameaçadora, ao menos para aqueles que desejam a manutenção do status quo, 

Dandão deixa claro que a concentração de terra e, por conseguinte, do capital 

político e econômico, nas mãos de uma minoria tem como primeira e última 

conseqüência a morte. 

Cada rico morto são dez pobres vivos – acrescentou como se já tivesse 
dito aquilo muitas vezes – e em cada pobre nove são pretos e o outro 
raceado ou pelo sangue ou pela vida que leva (VPB, p. 186). 

Enquanto discurso da minoria, a fala de Dandão traz à tona questões que no 

Brasil são históricas e sistematicamente escamoteadas. Assim sendo, propor a 

divisão de terras, como faz Dandão, ao afirmar que “as terras poderiam ser divididas 

por herdeiros multiplicando-se em lotes menores” (p.186), é posicionar-se de forma 

diametralmente contrária aos interesses da burguesia elitista que sempre prima por 

seus interesses políticos e econômicos em detrimento dos interesses do país. Haja 

vista a situação da terra e a histórica falta de vontade política para a implantação da 

reforma agrária. Nem mesmo no governo recém terminado do operário-sindicalista 

Luís Inácio Lula da Silva, o tema da reforma agrária foi tratado com a devida 

atenção, ainda que o presidente tenha sido eleito com o apoio de militantes e 

lideranças do Movimento dos Trabalhadores sem Terra (MST) e amplo apoio dos 

movimentos sociais auto-intitulados partidários de uma ideologia de esquerda. 

A proposta da personagem Dandão é clara: reforma para o povo 

historicamente expropriado e excluído. Entretanto, Dandão, portador do segredo da 

canastra, não tem uma receita pronta. Será necessário que cada geração aprimore o 

conhecimento, pois, como ele mesmo afirma, “nenhum conhecimento fica completo 

nunca, faz parte dele que sempre se queira que fique completo”. Aqui nos é 

apresentada uma possibilidade de inferir que ao Brasil não cabe um modelo a ser 

adotado, seja ele europeu, ou não. É preciso desenvolver o conhecimento, criar 

estratégias para, a partir da observação do contexto sociocultural brasileiro, resolver 

os problemas estruturais que assolam a grande maioria do povo brasileiro. 



Mas, se por este caminho se pode resvalar para uma extrema ingenuidade 

quanto aos problemas a serem enfrentados, vale lembrar que o discurso de Dandão, 

enquanto de resistência, propõe o desenvolvimento da consciência como meio de 

luta. O que a postura discursiva crítico-política da personagem nos propõe é que não 

há resposta fácil, a transformação cultural é um processo complexo que demanda 

esforços que não se limitam a uma geração, como a própria canastra é um processo 

inacabado e aberto. 

O discurso da minoria situa o ato de emergência       no entre-lugar 
antagonístico entre a imagem e o signo, o cumulativo e o adjunto, a 
presença e a substituição [proxy] .Ele contesta genealogias de “origem” 
que levam a reivindicações de supremacia cultural e prioridade histórica. O 
discurso de minoria reconhece o status da cultura nacional - e o povo – 
como o espaço contencioso, performático, da perplexidade dos vivos em 
meio às representações pedagógicas da plenitude da vida (...) o discurso 
da minoria revela a ambivalência intransponível que estrutura  o 
movimento equivocado do tempo histórico. (BHABHA, 2007: 222) 

 
 

Narrativa extensa, o romance de João Ubaldo Ribeiro apresenta um panorama que 

reencena o percurso formativo da nação brasileira. Apresentando os fatos de 

maneira não linear, sua narrativa é multifacetada, o que torna sua leitura muito mais 

interessante, uma vez que não só rompe com a monotonia de uma leitura de via 

única, como favorece o entrecruzamento de cenas e atos discursivos, dando ao 

leitor a sensação de que os fatos ali narrados só seguem aquela disposição pelo fato 

de alguém ter escolhido ser assim e, portanto, sugere que a disposição dos fatos 

poderia ser outra - ou mesmo não ter ocorrido - assim como o seu sentido. 

Primeiramente, Dadinha falou em pormenores sobre como o dia estava 

fresco, devendo ter sido a mesma coisa havia exatamente cem anos, 

quando ela nascera. Não sabia se também tinha sido um domingo, não lhe 

disseram ou, se lhe disseram, esquecera. Abanou a mão junto à orelha 

direita, como fazia sempre que se aborrecia por haver esquecido alguma 

coisa. Finalmente, afirmou que sem dúvida tinha sido um domingo, não só 

porque ouvirá falar que, de cem em cem anos, todas as datas caem certo 

com os dias da semana, mas também porque a mãe dela, cujo nome 

nunca lhe revelaram, tinha contado a alguém que fazia muito fresco 

naquele dia em que ela nascera (RIBEIRO,VPB p. 62). 

 

Essa ambivalência entre a dúvida e a certeza caracteriza a fala de Dadinha, 

personagem que transita entre sonho e visão (p.64), representando a memória e o 

esquecimento, como estratégia de fixação dos fatos. Ao afirmar o dia de seu 



nascimento, a certeza da centenária Dadinha vem do fato de haver escutado que o 

dia em que nascera era um dia fresco, “sem dúvida tinha sido um domingo...” Assim, 

memória e esquecimento complementam-se, a fim de tecer uma narrativa coerente 

do relato de Dadinha. Apoiando-se numa incerteza, a temperatura do dia, a despeito 

dos testemunhos em contrário, “divergiram dela, opinaram que o dia de domingo era 

tão quente ou fresco quanto qualquer outro dia (...) (p. 62). Mesmo assim Dadinha 

insiste em sua “certeza”, fundada na tradição do ouvir falar, num testemunho claro 

de que, no caso em tela, a tradição oral se sobrepõe ao registro dos fatos, recurso 

este, inclusive, tomado por si só, parte da história oficial como justificativa para 

sustentar a sua narrativa como a única verdade dos acontecimentos. 

Por esse viés, abrem-se caminhos, por meio dos quais aportamos na oralidade 

como fonte histórica e, portanto, um meio de (re) conhecimento do mundo. Essa 

percepção é importante, na medida em que atualiza a reflexão a respeito do modo 

como, no embate entre oralidade e escrita, esta última terminou por impor-se como 

mediadora cultural prestigiada, o que foi crucial no processo de construção dos 

sentidos atribuídos à construção do sujeito colonizado – o Outro- pela ótica do 

colonizador. Além do mais, ao inserir a oralidade como registro dos acontecimentos, 

levando-se em consideração que antes da chegada do colonizador as mediações 

culturais se davam tendo como suporte a palavra falada, as narrativas oralizadas 

pelas personagens, na medida em que atualizam uma prática cultural vivenciada 

pelos nativos antes da chegada do colonizador se constituem, assim, em estratégias 

pós-coloniais, ao questionarem o modo de representação da alteridade (Bhabha, 

2007:107). 

Nesse sentido, podemos afirmar que a narrativa literária do romance Viva o povo 

brasileiro opera com maestria ao inserir os elementos históricos na trama de seu 

enredo, ao tempo que, redimensionando a narrativa dos mesmos, alcança um grau 

de ambivalência que desestabiliza as certezas sobre estes. Ao traçar um longo 

panorama dos fatos que marcaram a trajetória de lutas no processo de uma Nação 

brasileira, o autor apresenta em cada um dos eventos tematizados - Independência, 

Império, a Guerra dos Farrapos, a Guerra do Paraguai a abolição da escravatura, a 

República, a campanha de Canudos – novas versões são acrescentadas, o que 

serve não só para desestabilizar os sentidos instituídos - garantia certa da 

manutenção do status quo-, como serve de estratégia de deslocamento do olhar do 



leitor para além das representações oficiais de tais eventos, possibilitando, assim, a 

subversão da ordem estabelecida. 

Em discurso breve intercalado por gestos espaçosos o major Lindolfo 

Pereira Neves, que, ainda tenente, havia prestado socorro ao barão 

banhado de sangue em Pirajá, deu testemunho da galanteria lendária 

daquele pilar da Pátria ali sucumbido à morte física, mas perenizado 

adamantinamente nos corações brasileiros. Contou como, refeito dos 

ferimentos mas ainda com a saúde entibiada pelo agoniado triunfo contra 

a morte, entregava-se aos mais rudes deveres aconselhando, exortando, 

deliberando, recriminando quando necessário, não se concebendo mesmo 

que, sem homens de seu quilate, houvera o Brasil afirmado sua liberdade 

contra a sanha do Madeira. ((RIBEIRO, 1984: 180) 

Ao narrar as celebrações realizadas em homenagem a Perilo Ambrósio, o 

escritor evidencia as estratégias discursivas desconstrutoras postas em operação. 

Dado haver apresentado, em capítulo anterior, a forma como Perilo Ambrósio forjara 

sua participação na guerra, abre caminhos à reflexão crítica ao apontar o fato de que 

as homenagens não tinham razão de ser, que tudo não passara de uma farsa. 

Ademais, o olhar da dúvida é lançado sobre a veracidade dos grandes feitos 

narrados, ao citar as últimas palavras do barão – “Pátria, honradez, luta, abnegação. 

Haverei servido bem a Deus e ao Brasil?”- autor reforça sua desleitura dos 

acontecimentos, o que levará o leitor a responder negativamente à pergunta 

murmurada por Perilo Ambrósio “na escuridão de seu quarto, a poucos minutos do 

final”. 

Seguindo nessa perspectiva, destaquemos outro momento da narrativa 

envolvendo a morte de Perilo Ambrósio. Ao apresentar a situação vivenciada pelos 

negros durante o velório, evidencia-se o posicionamento político-ideológico do autor, 

que cria uma situação cômico-irônica a fim de expressar os sentimentos ocultados 

pela narrativa. 

 
Mas que situação, meu Deus do céu, esta dos pretos de nhô Perilo 

Ambrósio de Pirapuama, todo mundo querendo dar risada mas tendo de 

fazer estas caras compridas de quem perdeu pai, mãe, irmão, as 

cunhadas mais novas já no ponto e a última quartinha ardente. É como se 

fosse uma festa ao contrário, uma alegria encafifada em posturas 

melancólicas, uma música tocando somente na cabeça. E, porque essa 

alegria não podia aparecer de jeito algum, tornou-se parte da festa 



exagerar nas expressões de dor, luto, saudade e desamparo quase todos 

se divertindo como num baile de máscaras. (RIBEIRO: 181) 

 

Dissimular a alegria, por meio do exagero da dor, é uma estratégia eficaz quando se 

tem negada a liberdade de expressão. Mas se, por um lado, a repressão leva à 

necessidade de fingimento, será através deste que os negros do barão irão 

encontrar o meio de escape à expressão de seus sentimentos. Essa postura 

desconstroi a visão historicamente construída do negro como submisso e 

bestializado, elemento dócil a torcer pelo sucesso de seus senhores. Assumindo 

uma perspectiva desconstrutora de tais emblemas ideológicos, será por meio da 

alegria, do riso – uma das características apontadas pelo discurso ideológico 

dominante para justificar a inadequação dos negros ao pensar – empregado como 

estratégia subversiva de resistência. Um baile de máscaras, no qual o choro fingido, 

paradoxalmente, é empregado para dissimular a alegria pela morte do Barão. 

Portanto, essa inversão na perspectiva dos fatos narrados tem seus 

desdobramentos tanto em relação ao modo de construção e concepção do passado, 

bem como sobre as projeções para o futuro. Assim, pensar a história de formação  

do Brasil é pensar nos diferentes modos de organização dos eventos tidos como 

fatos históricos, e sua influência no modo como as verdades são impostas pelos 

detentores da narrativa oficial. A esse respeito, é interessante notar que no romance 

Viva o povo brasileiro a inversão operada na narrativa dos fatos terá como uma de 

suas consequências a denúncia de que a origem dos males do Brasil encontra-se 

não em seu povo, mas na elite dominante. 

Ao concordar com este raciocínio, é possível determinar que a problematização dos 

mitos fundacionais da cultura brasileira tem como foco de sua desleitura o 

questionamento ao modelo identitário eleito pela elite brasileira: a Europa como 

modelo a ser imitado pelo Brasil. Entretanto, a Europa, no caso em tela, resumia-se 

a Portugal, o que se constituía em um infortúnio, dada a posição do país colonizador 

da geopolítica do mundo , instaurando, desde a origem , um problema de identidade. 

A esse respeito, leiamos um fragmento da fala de Bonifácio Odulfo, ao 

comentar/lamentar algumas das causas, segundo ele, dos males do Brasil: 

 
(...) pois fatores outros, tais como a raça, desempenham papéis cruciais, 
mas a verdade é que a clara definição do ano em quatro estações distintas 
é civilizada e civilizadora. As nações como o Brasil, em que praticamente 
só existe inverno e verão, imperando a mesmice de janeiro a dezembro, 



parecem fadadas ao atraso e são abundantes os exemplos históricos e 
contemporâneos. (...) o frio estimula a atividade intelectual e obvia à inércia 
própria dos habitantes das zonas tórridas e tropicais. Não se vê a preguiça 
na Europa e parece perfeitamente justificada a inferência de que isto se dá 
em razão do acicate provocado pelo frio, que, comprovadamente, ao 
causar a contrição dos vasos sangüíneos e o abaixamento da temperatura 
das vísceras luxuriosas, não só cria condições orgânicas propícias à  
prática do trabalho superior e da invenção, quer técnica, quer artística, 
como coíbe o sensualismo modorrento dos negros, índios, mestiços e 
outros habitantes dos climas quentes, até mesmo os brancos que não 
logrem vencer, pela pura força do espírito civilizado europeu, as 
avassaladoras pressões do meio físico. Assim, enquanto um se fortalece e 
se engrandece, o outro se enfraquece e se envilece (RIBEIRO, 1984: 
467/468 )). 

 
Essa postura de Bonifácio Odulfo é significativa, dado que ele é membro da elite 

política e econômica do país e demonstra seu desconhecimento da realidade ao 

apontar o clima como fator de atraso do Brasil. Mas se esta observação de Odulfo 

aponta no caminho de sua ignorância, é também esclarecedora ao revelar a visão 

de mundo da classe dominante brasileira em um momento em que se estava a 

elaborar uma ideia de Nação. 

Ao apontar a mestiçagem como justificativa para o “atraso” do Brasil em relação aos 

países europeus, a personagem não só sedimenta o preconceito racial contra 

negros, índios e mestiços, como reforça a ideologia da superioridade racial do 

branco colonizador. Aqui, cabe pontuar que em relação ao mestiço, em alguns 

momentos, aparece certa complacência ou tolerância, o que não é de modo algum 

motivo para entusiasmos, uma vez que esta postura revela muito menos atitude 

inclusiva do que esperança, da parte da elite dominante, que o processo de 

branqueamento um dia viesse a ser completado. Por ora, destacamos o fragmento 

da fala do cônego, que bem traduz o verdadeiro interesse da elite na mestiçagem: 

Os mestiços são muito entusiasmáveis, não se lhes pode negar esta nem 
outras qualidades, que muitas vezes se sobrepõem à preguiça que lhes 
marca a reputação. Na verdade, sustento que a mestiçagem é uma real 
alavanca do progresso desta terra, pois que o espírito do europeu 
dificilmente suporta as contorções necessárias para o entendimento de 
circunstâncias tão fora de experiências e vocação humanas (...) Eis aí onde 
se encaixa como uma luva o contingente de mestiços na perfeita 
organização social, a única que poderá conferir a este país uma elite, como 
dizem os franceses, uma nata, uma aristocracia capaz de, como a grega, 
produzir e fazer medrar uma cultura de escol. Não vejo nem mesmo, e  
nisto também se sublinha o que pode ser nossa fortuna, nossa única 
fortuna, a necessidade de leis que refreiem a mestiçagem, pois, à medida 
que se solidifique, se enraíze, nutra suas tradições, fortaleça suas estirpes 
nossa aristocracia de fundamentos espirituais europeus, na pureza da raça, 
de temperamento e de apego aos valores mais altos, as próprias forças 
sociais se encarregarão de prevenir tal ocorrência. (RIBEIRO: 105-106 e 
107) 



 
 

Se atentarmos para as últimas palavras do cônego perceberemos nelas o que se 

convencionou chamar de processo de branqueamento. Ao considerar que não 

seriam necessárias leis que refreassem a mestiçagem, dado que “à medida que se 

solidifique, se enraíze, nutra suas tradições, fortaleça suas estirpes nossa 

aristocracia de fundamentos espirituais europeus”... enfim, à medida que o tempo 

passasse naturalmente as gerações de mestiços seriam integradas na sociedade 

branca, já que se acreditava que assim seria o modo pelo qual as figuras do negro e 

do mestiço seriam apagadas da sociedade. Além do mais, por ser intermediária 

entre a cor negra e branca, a figura do mestiço “incomodava” menos do que a do 

negro, tornando-se assim mais fácil, após a abolição, tê-los para as atividades 

domésticas, em substituição à mão-de-obra escrava: 

 
Não vejo nem mesmo, e nisto também se sublinha o que pode ser 

nossa fortuna, nossa única fortuna, a necessidade de leis que 

refreiem a mestiçagem, pois, à medida que se solidifique, se enraíze, 

nutra suas tradições, fortaleça suas estirpes nossa aristocracia de 

fundamentos espirituais europeus, na pureza da raça, de 

temperamento e de apego aos valores mais autos, as próprias forças 

sociais se encarregarão de prevenir tal ocorrência (RIBEIRO, 1984: 

106 e 107). 

 
Com a pressão para que os imigrantes viessem ocupar o lugar dos negros, claro que 

como trabalhadores livres, o negro não só perderia seu lugar de trabalho, como teria 

que enfrentar, agora mais acirrado, o preconceito racial e social. Estava traçada a 

“organização social perfeita”. Numa sociedade de classes, na qual a alteridade 

resulta das representações das diferenças, há os que marginalizam e aqueles que 

são marginalizados, num confronto constante pela afirmação das identidades. Daí 

que uma viagem ao passado pode nos revelar muito a respeito do modo como a 

figura do negro foi construída até os dias atuais. 

 
O que os documentos históricos nos revelam é que os negros, antes 

escravizados, agora libertos, foram postos à margem da sociedade que, vale 

relembrar, ainda que tenha proclamado a Abolição da Escravatura, não deu aos 

ex-escravizados condições para a prática de uma vivência cidadã. “Resolvia-se o 

problema do trabalho assalariado. Mas não a questão do ex-escravo. Para este o 



liberalismo republicano nada tinha a oferecer” (BOSI, 2005: 244) Ao invés, o que 

se viu foi a manutenção e, em alguns casos, o aprofundamento das estruturas 

sociais baseadas nas castas e não numa sociedade de classes regida por um 

Estado de Direito em que todos são iguais perante a lei (cf. FERNANDES,1966: 

22). 

Neste sentido, pode-se afirmar que ao negro, enquanto o Outro, não foi permitida 

a alteridade com base na semantização positiva da diferença. Proclamada a 

Abolição da Escravatura, o negro continuou preso, vitimado pelo preconceito 

social, que se estabeleceu contra ele e o trabalho que ele realizava. Após mais de 

três séculos de trabalho forçado nas mais vis condições, os negros e negras 

foram excluídos do mercado de trabalho livre e assalariado. Assim se deu devido 

ao fato de que, na ótica da classe dominante, finda a escravidão, era hora de 

iniciar um processo de branqueamento da sociedade, bem como, de valorização 

do trabalho manual, tão sem prestígio, após mais de três séculos de escravidão, 

que precisaria ser alçado à condição de atividade digna de ser realizada pelo 

imigrante branco. 

A fim de aprofundar a análise dos processos de branqueamento da sociedade 

brasileira e de valorização do trabalho, continuemos a contra-argumentação frente à 

tentativa das classes dirigentes do país em negar sua condição de povo híbrido. É 

sabido que através da política de incentivo à vinda de emigrantes da Europa e de 

outras partes do mundo para ocupar os empregos que passariam a existir com o fim 

da escravidão, o Brasil Republicano buscava apagar o passado de escravidão. Com 

esta medida, pensavam os membros da classe dominante, não só se resolvia o 

problema do comércio como, sobretudo, o problema da raça brasileira, segundo 

eles, uma raça indolente devido à presença do elemento negro. Haja vista o que 

pensa a respeito o poeta Bonifácio Odulfo, Filho de Amleto: 

(...) pois fatores outros, tais como a raça, desempenham papéis cruciais, 
mas a verdade é que a clara definição do ano em quatro estações distintas 
é civilizada e civilizadora. As nações como o Brasil, em que praticamente 
só existe inverno e verão, imperando a mesmice de janeiro a dezembro, 
parecem fadadas ao atraso e são abundantes os exemplos históricos e 
contemporâneos. (...) o frio estimula a atividade intelectual e obvia à 
inércia própria dos habitantes das zonas tórridas e tropicais. Não se vê a 
preguiça na Europa e parece perfeitamente justificada a inferência de que 
isto se dá em razão do acicate provocado pelo frio, que, 
comprovadamente, ao causar a contrição dos vasos sangüíneos e o 
abaixamento da temperatura das vísceras luxuriosas, não só cria 
condições orgânicas propícias à prática do trabalho superior e da 
invenção, quer técnica, quer artística, como coíbe o sensualismo 



modorrento dos negros, índios, mestiços e outros habitantes dos climas 
quentes, até mesmo os brancos que não logrem vencer, pela pura força 
do espírito civilizado europeu, as avassaladoras pressões do meio físico. 
Assim, enquanto um se fortalece e se engrandece, o outro se enfraquece 
e se envilece (RIBEIRO, 1984:467/468). 

 

Não será necessário muito esforço para que se perceba no discurso de Bonifácio 

Odulfo o arcabouço ideológico que marcou o pensamento da classe dirigente 

brasileira no século XIX. A Europa, como modelo a ser seguido, se constituía em 

ideário das aspirações de civilização da cultura brasileira. Assim, a personagem, 

apontando o clima quente como fator determinante do fracasso do Brasil - uma vez 

que até mesmo a capacidade intelectual era prejudicada -, em contrapartida não 

deixa outra solução a não ser tecer elogio ao frio da Europa como elemento 

propiciador do raciocínio lógico, criativo e progressista. Essa argumentação, ainda 

que falaciosa, servia muito bem aos interesses da elite brasileira que, usando 

argumentos como este, justificava a condição de miséria e, por conseguinte, de 

atraso do povo brasileiro como base não na falta de administração da classe ao qual 

ele fazia parte – a elite – e, sim, devido ao fato de este povo ser formado por 

“negros, índios, mestiços e outros habitantes dos climas quentes, até mesmo os 

brancos que não logrem vencer”. 

Enfim, nesta visão reducionista e maniqueísta, as características climáticas do Brasil 

são avaliadas de maneira negativa, de modo a justificar, por si só, a situação de 

pobreza, não só material, mas, sobretudo cultural. Em contrapartida, serão 

encontrados no clima frio da Europa os elementos positivos necessários à conquista 

do progresso. 

Portanto, devido a sentir-se deslocados em seu próprio território os membros 

da classe dominante brasileira, voltar-se-ão para a Europa na tentativa de 

construção de uma identidade. Mas se no além-mar encontra-se o ideal, aqui, nas 

terras brasilis, é que fica a existência real, o que implica em ter que conviver 

cotidianamente entre negros, índios e mestiços. Desse modo, a tentativa de 

apagamento, seja dos elementos indesejáveis para tomar parte na formação do 

povo brasileiro, ou o apagamento da própria origem, contribui para recrudescer o 

olhar a Europa como modelo. 

A narrativa polifônica de Viva o povo brasileiro caminha em sentido contrário. Ao 

encenar as relações travadas entre as três etnias – índios, brancos e negros –, o 

autor inverte o olhar e aponta para origem indesejada pela elite. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 NAÇÃO, MEMÓRIA E IDENTIDADE: DA PROBLEMÁTICA DOS MITOS 

FUNDACIONAIS AO DILEMA DA ORIGEM 



Pensar a condição da elite brasileira, entre o sonho (Europa) e a realidade (Brasil), é 

significativo principalmente se redimensionarmos a discussão para pensarmos a 

identidade não em torno do sujeito, pelo menos não nesse momento, mas em termo 

territorial, uma espécie de viagem às avessas, dos bastidores ao palco para que, 

feito esse percurso inverso, aportemos, ou naufraguemos, na crise de identidade do 

sujeito. 

Tematizar a ideia de nação brasileira possibilita pensar sobre a condição do Brasil 

no mundo. Ainda que hoje seja lugar-comum dizer-se que o país vive uma fase de 

reconhecimento mundial, pensar a posição do Brasil em termos da divisão 

internacional do trabalho nos ajudará a perceber como, por meio da literatura, essa 

inserção se conecta à formação da identidade brasileira, tendo como foco a figura do 

negro enquanto elemento formador do povo brasileiro. Essa percepção é importante, 

principalmente se o debate sobre a formação identitária não se restringir à figura do 

sujeito, ao menos não numa ideia de sujeito isolado e unitário. Assim, pensemos o 

sujeito como o desdobramento de suas vivências, reais e imaginárias matérias e 

simbólicas, a fim de traçarmos o perfil do que denominaremos sujeito híbrido. 

É sabido que não são poucas as dificuldades encontradas na tentativa de definição 

do povo brasileiro. Uma primeira delas encontra-se em sua gênese formativa. Daí 

que não são poucas as construções conceituais que, destacando este ou aquele 

aspecto, vão sendo plasmadas ao longo do tempo. 

Mas, se por um lado, essas dificuldades alimentam o debate sobre a questão, por 

outro, é nessa impossibilidade de definição que reside em nosso entendimento, a 

oportunidade de discussão e de questionamentos, de modo a se inserir na 

discussão contemporânea a questão da brasilidade, ou seja, a identidade nacional. 

Neste sentido, temos na literatura um importante e, por que não dizer, fundamental, 

instrumento fundador e formador da ideia mesmo de nação brasileira. Tendo na 

literatura europeia o modelo a ser adotado como referência, a literatura brasileira se 

pautará pela ideia canônica de constituição de obras que pudessem representar a 

cultura nacional. Tratando do modo como as culturas nacionais produzem sentido 

sobre a nação, Stuart Hall, em seu livro A identidade cultural na pós-modernidade, 

(2005: 51), considera que 

As culturais nacionais ao produzir sentidos sobre “ a nação”, 

sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem 

identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias que 



são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu 

presente com seu passado e imagens que dela são 

construídas. 

 

Sendo assim, é preciso pontuar que os sentidos historicamente construídos se 

constituem em representações. Estas, por sua vez, surgem da necessidade de 

instituir aquele que será o modelo cultural a ser adotado como representativo da 

nação. Portanto, dado que as memórias são construtos discursivos empregados 

para assentar uma ideia de nação, não é difícil concluir que nesse processo muitas 

disputas são travadas em torno de quais elementos e acontecimentos poderão 

figurar como representativos da cultura nacional. Haja vista que, as narrativas em 

torno dos elementos constituintes da nação brasileira suprimem os acontecimentos 

sobre os índios negros e outras minorias, que passam a ser desconsideradas no 

processo de formação nacional. 

Essa tentativa de apagamento de determinadas memórias em favor da instituição de 

outras é importante, na medida em que aponta para o entrecruzamento entre nação, 

memória e identidade, a fim de conceber a memória como resistência cultural. 

Ademais, oportuniza refletir sobre a problemática dos mitos fundacionais, o que, por 

sua vez, nos conduz ao dilema da origem. 

 
 
 
 

3.1 MEMÓRIA E PODER: A MEMÓRIA COMO ESTRATÉGIA DE 

RESISTÊNCIA CULTURAL 

 
Abordar as possíveis relações existentes entre memória e poder requer que 

façamos de antemão algumas reflexões. Primeiramente, é preciso destacar que, 

em tempos globalizados, nos quais, a cada instante, surgem novas formas de 

tecnologias, a memória não se limita ao indivíduo. Haja vista a capacidade cada 

vez maior que os computadores possuem para armazenar dados. Todavia, 

nosso interesse não recai sobre a memória cognitiva e, sim, sobre a memória 

discursiva. Ou, noutras palavras, o interdiscurso. Definindo este, Maria José 

Coracini (2007, p. 9), assim se expressa: 



Compreenda-se interdiscurso como fragmentos de múltiplos discursos que 
constituem a memória discursiva – que não deve ser confundida com a 
memória cognitiva -, fragmentos esses que nos precedem e que 
recebemos como herança e que, por isso mesmo, sofrem modificações, 
transformações. 

 
Ainda segundo a autora - a memória, portanto, o interdiscurso - são as 

inúmeras vozes, provenientes de textos, de experiências, enfim, do outro, que se 

entrelaçam numa rede em que os fios se mesclam e se entretecem, rede na qual se 

misturam valores, crenças, ideologias, culturas, contribuindo para a constituição do 

sujeito em suas idiossincrasias e semelhanças em relação ao outro. Mas se os 

sujeitos se constituem a partir de ideias - e ideais - que não são por eles 

estabelecidos, dado que a cultura na qual está inserido o antecede, refletir a respeito 

do modo como a assunção de uma identidade ocorre, e de suma importância na 

medida em que aponta para as relações existentes entre memória e poder. Afinal, 

como bem apontado por Foucault, é exatamente nas relações de poder que se 

encontra a resistência (Foucault 1993:91), poder que não é apenas repressivo, mas 

que “tece tramas, cria relações, produz saberes, permite a individualização, induz a 

prazeres” (cf. Araújo, 2001: 166). 

Sendo assim, a relação entre memória e poder não deve ser pensada como 

via de mão única, como se este se impusesse pela força, apenas. Longe desse 

reducionismo, o que nos levaria a ver no poder tão somente seu caráter repressivo, 

é salutar pensar o poder como algo produtivo e, portanto criativo. Como nos lembra 

Coracini (op. cit., p. 24), é justamente porque constrói verdades que o poder se 

conserva e se dissemina na sociedade por meio dos discursos. Ora. Assim como os 

discursos carregam e são alvo de poder, porque portador de saber, aqueles que os 

detêm, detêm igualmente poder. Como afirma Foucault (1995: XXII), o saber 

funciona na sociedade dotado de poder. É enquanto é saber que tem poder. 

Portanto, se por um lado é possível determinar os que são detentores do 

poder de disseminação dos discursos a serem veiculados em uma dada sociedade, 

e, por conseguinte, instaurar os sentidos culturais que são socialmente aceitos, por 

outro, é preciso perceber como esses discursos, uma vez em circulação, têm seus 

sentidos recepcionados e, consequentemente transformados pelas classes sociais 

que configuram as sociedades modernas. 

Há um combate “pela verdade” ou, ao menos, “em torno da verdade” – 
entendendo-se, mais uma vez, que por verdade não quero dizer “o 
conjunto das coisas verdadeiras a descobrir ou fazer aceitar”, mas o 



“conjunto das regras segundo as quais se distingue o verdadeiro do falso e 
se atribui ao verdadeiro efeitos específicos de poder”; entendendo-se 
também que não se trata de um combate “em favor” da verdade, mas em 
torno do estatuto da verdade e do papel político-econômico que ela 
desempenha. (FOUCAULT, 1995: 13) 

 
Como nos sugere Foucault (op, cit, p. 14), por “verdade” devemos entender 

um conjunto de procedimentos regulados para a produção, a lei, a repartição, a 

circulação e o funcionamento dos enunciados. Portanto, a “verdade” está 

intrinsecamente associada a sistemas de poder, sendo, por estes, produzida e 

apoiada, bem como a efeitos de poder, os quais são induzidos por ela, ao tempo que 

a reproduzem. 

 
 

Daí que nosso interesse incide sobre as estratégias de resistência empregadas na 

luta pela disseminação e significação dos discursos veiculados no corpo social. 

Noutras palavras, como a luta pela detenção da memória se constitui em resistência 

ao poder. Em nosso entendimento, a memória que resiste não é a que, na disputa 

pelo poder da memória, busca a eliminação, o apagamento da memória oficial. Sua 

resistência se caracteriza precisamente pela capacidade de relacionar-se com as 

narrativas históricas, não as negando, mas, sobretudo, a partir da negociação com 

elas, inserindo sua própria narração dos acontecimentos. 

Esta questão remete-nos, a partir de agora, ao intrincado problema de como 

determinadas memórias sobrevivem ao/no tempo, chegando até o presente e outras, 

não. A fim de nos auxiliar nesse percurso, nada seguro, tomaremos como guia o 

conceito de arquivo proposto por Foucault (ano), uma vez que o arquivo, segundo 

ele, não equivale à “soma de todos os textos que uma cultura guardou em seu 

poder, como documentos de seu próprio passado, ou como testemunho de sua 

identidade mantida (op. Cit., p. 146)” ;nem se limita à gama de discursos registrados 

e conservados pelas instituições de uma sociedade. 

Trata-se antes, e ao contrário, do que faz com que tantas coisas ditas por 
tantos homens, há tantos milênios, não tenham surgido apenas segundo as 
leis do pensamento, ou apenas segundo o jogo das circunstâncias, que 
não sejam simplesmente a sinalização, no nível das performances verbais, 
do que se pôde desenrolar na ordem do espírito ou na ordem das coisas. 
(Foucalt, 1995: 146) 

 
Portanto, pode-se afirmar que o arquivo serve de parâmetro, no sentido de 

organizar aquilo que pode (ou não) ser dito numa dada formação discursiva: 

ademais, dá sentido ao que é dito, se considerarmos que o arquivo é “a lei do que 



pode ser dito, o sistema que rege o aparecimento dos enunciados como 

acontecimentos singulares” (Foucault, 1997: 149). Entretanto, se o arquivo é o que 

autoriza o dito e o não-dito, o que pode (ou não) ser dito, é ele que opera as 

transformações discursivas, o que contribui para a permanência ou desaparecimento 

de certos dizeres. Sendo assim, arquivo e memória se imbricam, sendo condição de 

sua existência e passando a existir a partir dela. Daí que, para Foucault (op. cit. p. 

147), o arquivo é portador de uma “região privilegiada: ao mesmo tempo próximo de 

nós, mas diferente de nossa atualidade, trata-se da orla do tempo que cerca nosso 

presente, que o domina e que o indica em sua alteridade; é aquilo que, fora de nós, 

nos delimita.” (op. cit. p. 147) 

Sem discordar do grande pensador, preferimos conceber essa relação do 

arquivo com o presente, não em termos de dentro e fora, dado que a retomada ou 

manutenção das ideias e valores presentes no arquivo ocorre no âmbito da 

linguagem e, por conseguinte, contribuem para a constituição dos sujeitos. Daí que, 

como sugere Foucault, 

(...) não nós é possível descrever nosso próprio arquivo, já que é no interior 
de suas regras que falamos, já que é ele que dá ao que podemos dizer – e 
ele próprio, objeto de nosso discurso – seus modos de aparecimento, suas 
formas de existência e de coexistência, seu sistema de acúmulo, de 
historicidade e de desaparecimento. O arquivo é descritível em sua 
totalidade; e é incontornável em sua atualidade. Dá-se por fragmentos 
regiões e níveis... (op. cit, p. 148). 

 
Sendo assim, portanto, podemos afirmar que tanto as práticas discursivas, quanto  

os discursos, encontram no arquivo a origem de sua materialização no imaginário 

social. No livro História da sexualidade I (p. 96), Foucault afirma que o discurso é 

não só instrumento, como, também, efeito de poder; que ele “veicula e produz poder; 

reforça-o, mas também o mina, expõe, debilita e permite barrá-lo” Noutras palavras, 

o discurso se configura no espaço no qual o poder se exerce e, por conseguinte, é ai 

também que se prática a resistência a este poder. 

Por este viés, retomemos a conexão que existe entre memória e poder. É sabido 

que a Revolução Francesa, ocorrida no final do século XVIII, irá marcar todo o 

século XIX, que se constituirá, então, em marco fundamental da valorização da 

memória. Momento de explosão do nascimento dos Estados nacionais, não é de 

estranhar uma busca ferrenha pela legitimação das Nações que emergiam. Daí que, 

na falta de elementos históricos concretos que pudessem apontar para um passado 

glorioso, as lutas pela construção de uma origem se constituiram em verdadeiras 



batalhas pelo poder de construir memórias correspondentes aos interesses postos 

naquele momento. 

Portanto, é nesse contexto que ocorre um significativo aumento na criação de 

museus e arquivos nacionais que tinham entre seus objetivos, não só elencar e 

guardar objetos da memória, como, sobretudo, a escrita de uma história oficial que 

servisse de sustentação às relações de poder que emergiam naquele momento. Era 

preciso, portanto, forjar um passado comum, que pudesse abarcar um ideal de 

nação e de povo, de modo a fortalecer a nação que emergia. 

Mas, aí, surge um problema, ou melhor, vários problemas e dilemas. Como falar de 

um passado comum dada a configuração múltirracial que caracteriza, no caso 

brasileiro, a formação da nação? Seria possível uma unidade discursiva em meio a 

tantas histórias diferentes? Como escrever uma história que desse conta de, não só 

eliminar as discordâncias, como também, forjar no imaginário coletivo a unidade 

necessária ao exercício do poder? Enfim, poder-se-ia (e pode-se) falar em cultura 

brasileira? 

De antemão, tais questões demandam uma investigação que em muito extrapola o 

espaço desse trabalho. Sendo assim, interessa-nos pensar como a memória se 

constitui em elemento de poder, por conseguinte, em resistência a este mesmo 

poder. 

Em cada momento histórico as classes dominantes fizeram uso da memória a 

fim de manter seus privilégios. Entretanto, a manutenção do status quo não se dá 

sem uma demanda muito vasta de conflitos, uma vez que o poder em uma dada 

sociedade não se mantém sem uma intricada rede de relações, rede essa que, a 

cada época, vai sendo ampliada de modo que se tenha a impressão de não haver 

mudanças na estrutura de poder. Daí que buscar uma forma de poder de caráter 

rígido e inflexível não condiz com as necessidades de mutação pelas quais este 

passa. Dado que é histórico, o poder evolui junto com a sociedade. Uma vez que a 

constitui e é por ela constituído, cria novos sentidos, estabelece formas de pensar, 

legisla sobre o que deve vir ao conhecimento, bem como o que deve permanecer 

desconhecido. Ao tempo em que fomenta a existência de instituições de memória - 

opera também no sentido de aumentar o esquecimento, delegando a estas o lugar 

de detentoras dos saberes que sirvam para legitimar os grupos detentores de poder. 

Sendo assim, essas instituições se constituem, elas mesmas, em espaços não só de 

produção de saber, como também de poder. Afinal, saber é poder. 



Dentre os muitos acontecimentos que vão marcar o século XVIII, destaca-se a 

Revolução Francesa, dada a importância deste evento para fomentar a criação de 

novas instituições de memória, bem como, do esquecimento. 

Tratando a esse respeito, Jacques Le Goff (2008) nos lembra que a memória 

que até ali havia sido acumulada, explode na Revolução de 1798. Logo após, a 

memória dos mortos passa a ser cultivada não só na França, como também em 

outros países da Europa. Os cemitérios são constituídos em lugares de 

peregrinações, os túmulos são reconfigurados, surgem os monumentos. Nesse 

contexto, o Romantismo desempenha um importante papel no sentido de aumentar 

o interesse pela memória. 

Le Goff considera ainda que o século XIX encontra na ordem da educação e 

dos sentimentos a motivação do espírito comemorativo. Se, num primeiro momento, 

os cemitérios figuram como o centro das atenções, no que toca aos rituais de 

celebração da memória, pelo viés do culto aos mortos, por volta de meados do 

século XIX, o ato de comemorar encontra novos suportes que lhe servirão de 

instrumentos. Nesse momento, ocorre uma nova civilização da inscrição 

(monumentos, placas de paredes, placas comemorativas nas casas de mortos 

ilustres), bem como a difusão de moedas, medalhas e selos de correio, por todas as 

nações europeias. É também neste momento que o turismo proporciona um 

significativo aumento no comércio de souvenirs, bem como um incremento no  

campo científico, que tem como finalidade fomentar a produção de monumentos de 

lembrança que possam servir de suporte material à memória (op. cit. p. 458). 

É importante salientar que, na França, a Revolução, por meio do decreto de 7 

de setembro de 1790, estabelece a criação dos arquivos nacionais. Outro decreto, 

datado de 25 de julho de 1794, dá início assim a uma nova fase ao promover a 

publicidade dos arquivos, bem como tornando acessível ao público os documentos 

da memória nacional. 

A exemplo da França, também a Inglaterra realiza ações no intuito de 

promover a difusão da memória coletiva. Haja vista que, em 1838, organiza, em 

Londres, o Public Record Office. No ano de 1881 é a vez do Vaticano abrir ao 

público seu arquivo secreto que havia sido criado em 1611, e quem se encarrega 

desta tarefa é o próprio papa Leão XIII. Ademais, como nos informa Le Goff (op. cit, 

p. 459) é neste momento que vão surgindo instituições que tem como finalidade a 

formação de especialistas do estudo desses fundos: a École de des Chartes em 



Paris, em 1821(reorganizada em 1829); o Institur für Österreichische 

Geschichtsforschung, fundado em Viena, em 1854, por obra de Sickel; a Scuola di 

Paleografia e Diplomatica, instituída em Florença, por Bonaini, em 1857. 

A mesma tendência de abertura ao público se verificou em relação após 

museus. Se no século XVIII esta abertura era ainda tímida e limitada, no século XIX 

percebe-se uma ampla abertura, principalmente dos museus públicos e nacionais. 

Haja vista que é neste clima que surgem importantes espaços de conservação da 

memória, como o museu do Louvre, que teve sua Grande Galeria inaugurada em 10 

de agosto de 1793; também a A Convenção criou um museu técnico com o 

sugestivo nome de Conservatoire des Arts et des Métiers; ademais, em 1883, foi 

inaugurado, por Luís Filipe, o Museu de Versailles, tendo como objetivo nada menos 

que salvaguardar “todas as glórias da França”. 

Esse fato é importante, na medida em que nele vislumbramos o delineamento 

das coordenadas que serviriam de suporte à criação de museus, daí para a frente, 

não só na Europa, como em outros cantos do mundo, a exemplo do Brasil. Outra 

questão relevante é o fato de a memória nacional sempre apontar para um passado 

distante, no qual as referências sejam articuladas de modo a garantir e legitimar um 

passado glorioso, como é o caso da França, que mira para a Idade Média ao 

inaugurar a coleção Du Sommerard, instalada no Museu de Cluny; para a Pré- 

História, com o Museu de Saint-Germain, criado em 1862, por Napoleão III (Le Goff, 

2008: 59). 

Essa guinada rumo a um passado distante, tão distante que chega a ser 

mitificado, aponta para a tentativa sempre presente nas culturas nacionais de 

invenção de uma origem ideal, capaz de apagar o percurso conflituoso que 

caracteriza a formação de um povo. Ademais, é uma estratégia importante no que 

diz respeito à unidade da nação, uma vez, que por esse expediente, os grupos 

dominantes, muito mais do que visar ao passado, apontam para o presente, o que, 

por conseguinte, trará resultados futuros. Nesse sentido, outra vez recorremos a 

Jacques Le Goff (op. cit, p. 59): 

Pessoalmente, não hesito em usar as expressões de Michelet 

quando dizia que o patrimônio é espiritual. Com isto entendo a 

introdução no campo do patrimônio de uma noção da 

diversidade das tradições, os movimentos insurrecionais, os 

de contestação, tudo o que permitiu a um povo ser aquilo que 



é. Fazer coincidir este conceito com objetos de um passado 

mitizado é perigosíssimo. 

Sendo assim, interessa aos grupos dominantes a manutenção do status quo 

Para tanto, põe em prática estratégias discursivas que, ao forjar um passado 

glorioso, contribuem para a eliminação e silenciamento das vozes discursivas 

discordantes que porventura possam surgir nos espaços de enunciação do 

poder. Portanto, para o grupo detentor do poder, a memória,  enquanto 

instituição que se materializa por meio dos museus, é posta a serviço de seus 

planos de domínio hegemônico, funcionando, assim, como um dispositivo de 

poder, operando tanto no âmbito da seleção como da difusão do patrimônio 

cultural, aceito (ou imposto) como válido em uma dada sociedade, determinando 

tanto o que deve ser lembrado, como, sobretudo, o que deve ser esquecido. 

Segundo Le Goff (2008: 422), 

(...) a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das 
forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da memória e do 
esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, 
dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Os 
esquecimentos e os silêncios da história são reveladores destes 
mecanismos de manipulação da memória coletiva. 

 
 
 

Esta disputa pela memória aponta para aquilo que é crucial no processo de 

construção do passado, a saber, o fato de que o passado não é um 

acontecimento dado e acabado, mas, enquanto resultado do discurso, se 

configura, portanto, como uma invenção. Noutros termos, o passado é uma 

construção discursiva, daí que “só conhecemos o passado (que de fato existiu) 

por meio de seus vestígios textualizados” (Hutcheon, 1991: 157). E aqui 

acrescentamos, por meio de elementos não textualizados também, mas que se 

inserem numa prática social de representação dos elementos simbólicos que 

formam e conformam as práticas culturais, como é o caso dos museus e 

bibliotecas. 

Considerando que o discurso é, ao mesmo tempo, um instrumento e um efeito 

de poder (Hutcheon, 1991:235), não se define, portanto, como uma entidade 

caracterizada pela estabilidade, nem pela continuidade, podendo ser abordada 

como algo formal e fixa. Sendo o local onde poder e conhecimento se articulam, 

a forma e a importância do discurso passam por constantes metamorfoses, a 



depender de quem dele se apropria em sua prática discursiva, “da posição de 

poder dessa pessoa e do contexto institucional em que o falante esteja situado” 

(Foucault 1980, p.100). 

Assim sendo, podemos inferir que, numa sociedade constituída por uma vasta 

gama de classes, o poder se distribui em variadas gradações, daí que nem todos 

detêm o poder de dar significação às ideias que são veiculadas. Sendo assim, 

se, por um lado, há uma vasta rede de relações por meio das quais o poder se 

estabelece, por outro lado, não menos vasta são as redes de oposição a este 

mesmo poder. Portanto, a fim de concluir este tópico do trabalho, passemos às 

considerações a respeito das relações existentes entre história e memória, de 

modo a estabelecermos a ponte entre ambas e a construção – invenção – da 

identidade. 

No contexto atual, quando a globalização parece romper com as fronteiras 

territoriais e culturais, a relação entre memória e identidade se constitui em 

importante estratégia de resistência. A despeito do que tem sido dito sobre a 

homogeneização cultural, o que parece despontar nesse cenário sem fronteiras, 

são as lutas pela reafirmação do local. 

Com a derrocada do estruturalismo, surge um novo contexto, caracterizado 

pelos discursos pós-coloniais, pós-feministas e, também, pós-nacionais, 

paradoxalmente, emergem os discursos nacionalistas. Entretanto, se a ideia de 

nacional sempre esteve associada à de identidade, é preciso atentar para o fato 

de que, nesse novo contexto, a identidade já não mais é pensada em termos de 

unidade. 

Tratando a esse respeito, Stuart Hall (2005) considera que a identidade se 

caracteriza como uma “festa móvel”, dado que a formação da mesma tem, não 

um, mas vários referentes que, por conseguinte, contribuem, assim, não para 

sua estabilização, mas para sua constante transformação por meio de um amplo 

leque de representações. Essa noção de identidade é importante, na medida em 

que aponta para o fato de que a identidade não é atemporal, mas histórica. Nas 

palavras do próprio Hall (2005, p. 7), 

(...) as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando 
o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim 
chamada “crise da identidade” é vista como parte de um processo mais 
amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos 



centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de referência 
que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. 

 
Essa guinada nos modos de percepção da identidade aponta para a 

memória enquanto espaço de disputa pelo poder e, portanto, de resistência. Uma 

vez que não mais se pode falar em uma identidade unificada, ainda que se possa 

falar em identidades - de gênero, de classe, de religião, entre outras -, concordamos 

com Anthony D. Smith (1997: 176) ao considerar que a identidade nacional, num 

contexto de múltiplas identidades coletivas vivenciadas pelos sujeitos, se constitui na 

mais significativa. Também Ana Pratesi (2004) considera que, no que diz respeito à 

nação, memória e história se articulam na construção da identidade nacional. 

Segundo esta última, 

 
Integrando el pasado a un presente que se prolonga hacia El porvenir a 
través de proyectos utópicos transmitidos a través de retóricas que 
fundamentan y legitiman intereses, expectativas, exclusiones o 
incorporaciones de sectores sociales dentro de la totalidad político-jurídica- 
administrativa que se reconoce como nación ((PRATESI, 2004). 

 
Sendo assim, depreendemos que as memórias coletivas se constituem 

em construtos político-ideológicos que estão em constante disputa pelo direito a 

representar a cultura nacional. Mais aí surge um problema, a saber, a 

impossibilidade de uma memória que abarque as diferentes práticas culturais de 

uma dada sociedade. Nesse sentido, memória e esquecimento se imbricam, a fim de 

assegurar a unidade nacional. Detenhamos-nos um pouco mais nesta relação 

estabelecida entre memória e esquecimento, a fim de melhor explicitar como ambos 

os fenômenos sociais são usados no construto da ideia de nação. 

Pois bem, de uma maneira que à primeira vista pode parecer 

paradoxal, principalmente àquelas mentes propícias às conclusões apressadas, o 

filósofo francês Esnert Renan (s/d) afirma que “a essência de uma nação é que 

todos os indivíduos tenham muitas coisas em comum e também que tenham 

esquecido muitas coisas”. Nesta perspectiva, compreende-se que esquecer é tão 

importante quanto lembrar, até porque não havendo esquecimento, como se há de 

lembrar? Assim, não só se imbricam, como se locupletam, o que equivale a dizer 

que a memória se constitui no e pelo esquecimento. No entanto, não se deve 

depreender de tal raciocínio que este esquecimento ocorra como resultado de certa 

amnésia coletiva; pelo contrário, o esquecimento que produz a memória nacional de 



determinado povo resulta de ações estratégicas que formam e conformam o projeto 

político-ideológico que lhe serve de sustentação. 

Assegurar que a memória nacional resulta de um projeto ideológico, 

implica, em nosso entendimento, em uma definição do que aqui se entende por 

ideologia. A fim de esclarecer essa questão, nos apropriamos da análise realizada 

por HALL (2008, p. 100) do texto A favor de Marx, escrito por Althusser. Esta 

retomada do texto de Althusser (1979 ) é importante na medida em que nos 

possibilita dar um passo à frente na noção de ideologia proposta por Karl Marx, em 

parceria com Friedrich Engels (2007) no livro A ideologia alemã, mais 

especificamente no que diz respeito às noções de ideologia como “falsa consciência” 

e ideologia dominante”. 

Tecendo comentário a respeito da noção de ideologia proposta por 

Marx, Hall sugere que a importância da crítica da ideologia realizada por Althusser, 

encontra-se no fato de este haver se posicionado contrário ao reducionismo de 

classe na ideologia. Ou seja: a ideia de que a posição ideológica de uma classe 

social mantém correspondência necessária com a sua posição no sistema de 

produção. Tal percepção tem como uma de suas consequências a desconstrução de 

uma ideia há muito presente nos debates a respeito da noção de ideologia em Marx, 

a saber, que as ideias dominantes são sempre as da classe dominante. 

Argumentando a respeito das limitações que esta postura plasmou nos debates ao 

longo do tempo, Hall (op. cit, p. 160) afirma que, 

 
A dificuldade é que isso não nos permite compreender porque todas as 
classes dominantes que conhecemos têm avançado em situações históricas 
concretas, através de uma variedade de ideologias. Tampouco podemos 
compreender porque ocorrem lutas internas em todas as grandes  
formações políticas, em torno das “ideias” apropriadas pelas quais os 
interesses da classe dominante deverão ser garantidos. Nem mesmo 
sabemos por que, até certo ponto em muitas formações sociohistóricas, as 
classes dominadas têm utilizado “ideias dominantes” para interpretar e 
definir seus interesses. 

 
 

Assim sendo, pode-se afirmar que nem sempre as “ideias dominantes” 

são as da classe dominante. Além do mais, aponta para o fato de que não há uma 

ideologia dominante, mas várias ideologias em relação constante - relações, estas, 

não só conflituosas como também cooperativas -, gerando, assim, mutações nas 

relações de poder. No que diz respeito aos usos e apropriações da memória, os 

mesmos atendem aos interesses de cada grupo. Portanto, o mais coerente é 



raciocinar no sentido de que a coexistência das várias ideologias possibilita o 

surgimento de novas práticas culturais e simbólicas que, por sua vez, demandam 

variados sistemas de representações. 

 
As ideologias não operam através de ideias isoladas; mas em cadeias 

discursivas, agrupamentos, campos semânticos e formações discursivas 
(...) As representações ideológicas conotam- convocam – uma às outras. 
Assim, uma variedade de sistemas ideológicos ou lógicas distintas está 
disponível em qualquer formação social. A noção de uma ideologia 
dominante ou de uma ideologia subordinada é uma forma inadequada de se 
representar a complexa interação dos distintos discursos ideológicos e 
formações em qualquer sociedade desenvolvida contemporânea (Hall, 
2008: 170-171) 

 
 

Portanto, ao determinar que a memória nacional resulte de um projeto 

político-ideológico, assumimos a noção de ideologia não como “falsa consciência” e, 

sim, como “sistemas de representação materializados em práticas” (cf. Hall, 2008, p. 

170) que têm como finalidade “fixar significados através do estabelecimento, por 

seleção e combinação, de uma cadeia de equivalências (op. cit, p. 154-155). Sendo 

assim, portanto, se houve um tempo em que apenas os textos históricos, atuando 

como perscrutadores do passado eram usados como meio de produção da memória 

coletiva, o mesmo não ocorre nos dias de hoje, haja vista que, na 

contemporaneidade, a memória coletiva de uma nação é construída por meio de 

uma variedade de rituais materiais e simbólicos que abarcam não só os museus, as 

comemorações cívicas, assim como os discursos políticos, contribuindo, cada um a 

seu modo, para formar e conformar a identidade nacional e consagrar sua retórica 

narrativa (cf. BARRERA, 1999: 198-199). 

Entretanto, se por um lado há rituais que têm como finalidade formatar 

a memória coletiva em termos de uma unidade nacional, por outro há as estratégias 

cujo objetivo é romper com os limites impostos por aqueles. No entanto, a despeito 

do embate entre as variadas memórias, é possível perceber a existência de 

interesses comuns que dão margem ao surgimento de rituais simbólicos que põem 

em interação/confronto a memória oficial e as demais memórias presentes em uma 

determinada formação social. Como sugere Myriam S. dos Santos (2004), 

As formas pelas quais os indivíduos constroem suas imagens e as 
relacionam à imagem da nação são múltiplas e diferenciadas. Os diversos 
grupos sociais estão constantemente negociando suas próprias memórias, 
histórias e tradições com o discurso oficial da nação. Como há interesses e 
grupos em conflito em uma sociedade, e cada qual tem sua imagem a 



defender, a história que é acatada e imortalizada nas instituições oficiais da 
memória é resultado de luta pelo poder. 

 
Nessa disputa pelo direito à memória, evidência de que há disputa pela 

construção do sentido, o que equivale a dizer que, este, não se encontra 

previamente dado, uma vez que, segundo Hall (2008: 177), o significado não é um 

reflexo transparente do mundo na linguagem, mas surge das diferenças entre os 

termos e categorias - os sistemas de referência que classificam o mundo o fazem de 

forma a que ele seja apropriado univocamente pelo pensamento social e o senso 

comum. Sendo assim, se por um lado, não é correto falar de uma “ideologia 

dominante” que pudesse abarcar a complexidade de relações de uma dada 

formação social, por outro lado, é possível afirmar a existência das ideologias de 

resistência na disputa pelo poder. Pois, como sugere Le Goff (2008), a memória 

coletiva “é um instrumento e um objeto de poder”. 

Iniciamos este capítulo defendendo a ideia de que, mesmo com a força 

homogeneizante da globalização, é possível se falar na manutenção nacional, ainda 

que não seja correto afirmar uma unidade dessa memória nacional. Além do mais, a 

ideia de cultura global, um mundo sem fronteira, ainda que esta “não fronteira” se 

restrinja ao trânsito do capital financeiro, vem sendo contestada pela emergência 

das lutas reivindicatórias em favor de uma cultura local. Se, a princípio, esta 

coexistência entre local e global possa ter parecido contraditória, acreditamos que  

ao longo das ideias aqui desenvolvidas tenhamos conseguido evidenciar em que 

termos se mantém a existência de uma memória nacional não restrita à memória 

oficial, mas nos termos das múltiplas memórias que interagem numa dada 

sociedade. 

Portanto, concluímos afirmando que se, por um lado, a globalização pressupõe o fim 

da ideia de cultura nacional, por outro lado, não percamos isto de vista, a mesma 

globalização tem sido palco de debates e lutas constantes travadas pelos grupos 

sociais pelo direito à memória. Isso nos parece paradoxal? Pois tanto melhor, uma 

vez que, em tempos ditos pós-modernos, o paradoxo se apresenta como saída, e 

não fim, de mais este dilema. Afinal, faz-se necessário se contrapor às tentativas de 

homogeneização da memória pela proposição de uma memória democrática, pois, 

como assevera Hugo Achugar (1999: 177), é preciso construir “múltiplos cenários da 

memória nacional como um lugar, ‘onde diferentes concepções de nação disputam e 



negociam entre si’, ou seja, para onde convergem os múltiplos cenários da memória 

presentes na nação”. 

 
3.2 A NAÇÃO COMO MITO: O PROBLEMA DA ORIGEM 

Nação e mito podem parecer elementos que se excluem. Mas como as 

aparências quase sempre enganam. Para além delas é preciso ir mais fundo. 

Retroceder no tempo e no espaço. Este é um procedimento que apresenta riscos, 

mas é no risco que se encontra a aventura. E será como aventureiro que traçaremos 

nosso percurso de viagem ao lugar incerto do possível nascimento da Nação 

brasileira. Ou seria o nascimento do mito? Nação como mito. Eis que surge o 

problema da origem. 

Se Nação e mito exigem algumas conexões para que se estabeleça a ponte 

entre ambos, a relação entre aquela e a identidade dos sujeitos ocorre de maneira 

mais intrínseca. Nessa perspectiva, nosso entendimento é que a ideia de Nação liga-

se á construção do sujeito, de modo que podemos considerar que ambas se 

locupletam. Dito de outra maneira, a Nação, enquanto construção ideológica se 

constitui num dos elementos aos quais os sujeitos se identificam no processo de 

construção da identidade. 

A noção de identidade como identificação nos possibilita pensar, não mais 

numa identidade capaz de abarcar as múltiplas facetas do sujeito, mas em 

identidades, bem como nos meios pelas quais estas vão sendo (des) construídas ao 

longo do tempo. Essa construção, portanto, não resulta de algo inerente ao ser 

humano, mas é histórica, sendo resultado dos sistemas de representação presentes 

em dada configuração sociohistórica. Sendo assim, nos interessa refletir como os 

referidos sistemas atuam no sentido de plasmar sentidos aos quais os sujeitos se 

atrelam. 

Ao tratar sobre os modos e meios através dos quais os sujeitos são 

interpelados pelos discursos que institui a ideia de Nação, Hall considera que esta 

não é inerente ao sujeito. Para ele, dentre as muitas identidades aos quais os 

sujeitos se atrelam, as identidades nacionais são as mais importantes e, por serem 

forjadas por meio dos sistemas de representação, passam por transformações 

(2005, p. 48). 

Sendo assim, a nação é concebida não só como uma entidade política, mas, 

por ser uma representação, ela, também, instaura novos sentidos. Portanto, a nação 



nem é inerente ao ser humano, como proposta pelo filósofo liberal Ernest Gellner 

(apud Hall, 2005, p. 48), ao afirmar que “um homem deve ter uma nacionalidade, 

assim como deve ter um nariz e duas orelhas”. Tampouco, a nação deve ser 

concebida como proposta pelo filósofo conservador Roger Scruton, (1986, p. 156 

apud Hall, 2005, p.48) ao considerar que “a nação devia ser reconhecida 

instintivamente como o lar do sujeito” 

Por conseguinte, para Hall a nação deve ser considerada como um sistema 

de representação cultural (p.49) e que, como tal, cria uma ideia de nação à qual o 

indivíduo se atrela por meio da cultura nacional. D onde se depreende que uma 

nação é, enfim, “uma comunidade simbólica” (idem) 

Nessa perspectiva, portanto, a cultura não pode ser pensada como algo 

natural, tampouco devemos tratá-la como destituída de interesses políticos e 

ideológicos. Ao contrário, por ser simbólica a cultura encontra-se prenhe de 

elementos ideológicos, cada qual, a seu modo, concorrendo entre si a fim de, por 

meio das práticas culturais, dá significado aos bens materiais e simbólicos que 

constituem a cultura nacional. 

Pois bem, por ora, retomemos a questão da origem, a fim de podermos traçar o 

paralelo entre nação e mito. Tratando a respeito do modo como o discurso da 

nação moderna tem suas origem numa visão historicista, o crítico indo-britânico 

Hommi Bhabha (2007), aponta o equivoco de se pensar a nação como um 

acontecimento linear. Opondo-se a postura historicista de associar o evento a 

ideia, Bhabha rejeita a certeza e estabilidade presente no nacionalismo, a fim de 

pensar a nação ocidental como “uma forma obscura e ubíqua de viver a localidade 

da cultura (p. 199). 

Assim, rejeitando a narração da nação como uma cadeia de acontecimentos que 

se entrelaçam, dando aos eventos uma historicidade fixa, com início e fim, bem ao 

molde teleológico das metas narrativas ocidentais, Bhabha assevera que “a 

equivalência linear entre evento e idéia, que o historicísmo propõe, geralmente dá 

significado a um povo, uma nação ou uma cultura nacional, enquanto categoria 

sociológica empírica ou entidade cultural holística”.(BHABHA, 2007, p. 200). 

Nessa perspectiva, não é difícil perceber a junção entre evento e ideia o que é 

problemático dado que pressupõe uma relação de causa e efeito. Ademais, essa 

temporalidade homogênea e vazia, torna-se totalitária, dado que exclui de sua 

escrita as outras representações culturais que não coadunem com a “ideologia 



dominante” do projeto historicista, em sua utopia de representar as nações em 

suas múltiplas expressões culturais. Daí que, como sugere Bhabha (2007, p. 2001) 

A linguagem secular da interpretação necessita então ir além da presença 
do olhar crítico horizontal se formos atribuir autoridade narrativa adequada 
à “energia não-seqüencial proveniente da memória histórica vivenciada e 
da subjetividade”. Precisamos de um outro tempo de escrita que seja 
capaz de inscrever as interseções ambivalentes e quiasmáticas de tempo 
e lugar que constituem a problemática experiência “moderna” da nação 
ocidental 

 

A considerar essa postura, a escrita da nação não pode ser contida num projeto 

historicista, dado que este não considera como representativo da nação os sujeitos 

e acontecimentos que não se enquadram em seu projeto político-ideológico. Trazer 

para a escrita da nação as “interseções quiasmáticas e ambivalentes”, demanda 

uma temporalidade não linear mas uma temporalidade disjuntiva, capaz de operar 

a inscrição dos eventos que ficaram de fora da temporalidade historicista, que se 

auto-definindo como centro, instaura a margem - e marginaliza o outro - a fim de 

estabelecer sua posição. 

É de fato somente no tempo disjuntivo da modernidade da nação – como 
um saber dividido entre a racionalidade política e seu impasse, entre os 
fragmentos e retalhos de significação cultural e as certezas de uma 
pedagogia nacionalista – que questões da nação como narração vêm a  
ser colocadas (...) Escrever a história da nação exige que articulemos 
aquela ambivalência arcaica que embas o tempo da modernidade 
(Bhabha, 2007, p. 202) 

 
É preciso, portanto, escrever a história da nação a partir das margens. Tal 

postura implica outra noção não só de tempo, como também de escrita que seja 

capaz de abarcar as narrativas marginalizadas pelo discurso logocêntrico exercido 

pelo colonizador. Aqui cabe pontuar que na perspectiva nacionalista, a narrativa da 

nação mostra-se coesa, unitária, negando assim o diverso, o contraditório passa a 

ser elidido, como se não não existisse. 

Ao negar-se a aceitar a narrativa historicista da nação, Bhabha aponta para 

aquilo que os discursos nacionalistas totalizante lutam para silenciar, a saber, que  

a narração não só descreve o possível acontecimento, mas, sobretudo o ato 

narrativo instaura novos sentidos. Daí que, para o autor é preciso atentar para o 

formar-se de uma ideia, a fim de que se perceba no ato enunciativo a disseminação 

de novos sentidos. É preciso, portanto, engendrar uma nova escrita, por meio da 

qual os conflitos oriundos do processo de colonização possam mediados, a fim de 



que as vozes silenciadas pela narrativa colonial, operando o deslocamento do loci 

de enunciação possam, elas também, apresentar sua visão dos acontecimentos. 

As contra-narrativas da nação que continuamente evocam e rasuram suas 
fronteiras totalizadoras – tanto reais quanto conceituais – perturbam 
aquelas manobras ideológicas através das quais “comunidades 
imaginadas” recebem identidades essencialistas (Bhabha, 2007, p. 211) 

 
Esse deslocamento e ressignificação operados tanto em nível de território, 

quanto em nível dos sentidos dos discursos, realiza mudanças significativas no 

sentido de trazer para as relações geopolíticas os povos historicamente alijados do 

poder. Ademais, questiona as metanarrativas e desvela suas estratégias para 

sustentar discursos que tem a pretensão de serem totalizadores, uma vez que, 

essas em, silenciando os questionamentos, sustentam a hierarquia de suas 

significações. As contranarrativas, portanto, se inserem como demarcadoras de 

uma nova geografia política e discursiva. 

Deste ponto de vista, aflora novas posturas críticas, as quais contribuíram 

para desmitificar conceitos teóricos que, por longo tempo, estiveram enredados 

numa áurea essencialista, tais como o conceito de cultura e nação. Contrariando 

esses posicionamentos deterministas, que visam a classificação das culturas em 

superiores e inferiores, sem levar em consideração a especificidade do espaço 

sócio-histórico em que essas estão inseridas as teorias críticas que se inserem na 

critica à modernidade, postulam a impossibilidade da existência de um discurso 

capaz e traduzir as múltiplas representações materiais e simbólicas presentes em 

culturas formadas por elementos híbridos. 

Tais culturas de contra-modernidade pós-colonial podem ser contingentes 
à modernidade, descontínuas ou em desacordo como ela,  resistentes 
suas opressoras tecnologias assimilacionistas; porém, elas também põem 
em campo o hibridismo cultural de suas condições fronteiriças para 
“traduzir”, e portanto reinscrever, o imaginário social tanto da metrópole 
como da modernidade. (Bhabha, 2007, p. 26) 

 
A seguir nessa perspectiva, entendemos serem necessárias algumas 

considerações a respeito do nacionalismo. É preciso pontuar que o nacionalismo, 

durante o período das lutas coloniais pela libertação, atuou no sentido de promover  

a unidade das nações colonizadas. Sendo assim, entendemos que este tenha 

desempenhado importante papel no processo de resistência ao poder colonial. 

Entretanto, a despeito das reconfigurações pelas quais a ideia de nação tem 

passado isso não implica que o nacionalismo tem sido abolido das relações culturais 

entre os povos. Haja vista, o que vem ocorrendo no que a mídia – ao menos a mídia 



“Ocidental” - convencionou denominar revolução do mundo árabe, onde o viés 

nacionalista é determinante enquanto estratégia de resistência frente aos ditadores. 

Falando a respeito da permanência do nacionalismo em nossos dias, Benedict 

Anderson, assim se pronuncia, “A realidade é muito clara: o ‘fim dos tempos do 

nacionalismo’, há tanto tempo profetizado, não está à vista, nem de longe. De fato, a 

nation-ness constitui o valor mais universalmente legítimo na vida política de nossa 

era”. (s/d, p. 11) 

Pois bem, a fim de encerrar este tópico, passaremos a dirigir nossa análise a 

respeito das origens da nação no sentido de mostrar como os conceitos de pedagógico 

e performático, propostos por Bhabha, se constituem em estratégias discursivas pós- 

coloniais que desestabilizam as narrativas totalizadoras do discurso colonial. 

Os Fragmentos, retalhos e restos da vida cotidiana devem ser 
repetidamente transformados nos signos da de uma cultura nacional 
coerente, enquanto o próprio ato da performance narrativa interpela um 
círculo crescente de sujeitos nacionais. (Bhabha, 2007, p. 207). 

 
Sendo assim, não nos é difícil compreender que a construção da nação se dá 

por meio da tessitura, bem urdida, de acontecimentos selecionados com a finalidade 

de traduzir a unidade e coerência que faltam aos eventos e acontecimentos no 

momento histórico nos quais estes emergem. Entretanto, não podemos perder de 

vista que o ato narrativo se constitui em uma representação, e que, como tal, 

comporta vários sentidos. Daí que, se por um lado, a narração, pelo viés 

pedagógico, se constitui no elemento forjador da coerência e unidade inexistentes 

nas práticas sociais; por outro lado, por ser encenação, o ato narrativo, dado seu 

caráter performático, abre a possibilidade de surgimento de novas temporalidades, 

sentidos e sujeitos e sociais. Como argumenta Bhabha (idem): 

Na produção da nação como narração ocorre uma cisão entre a 
temporalidade continuísta, cumulativa, do pedagógico e a estratégia 
repetitiva, recorrente, do performático. É através deste processo de cisão 
que a ambivalência conceitual da sociedade moderna se torna o lugar de 
escrever a nação. 

 
Seguindo nessa perspectiva, Bhabha, em oposição ao tempo vazio e 

homogêneo do historicísmo, propõe o “tempo-duplo”, uma vez que este não é visível 

ou flexível em “contemplação mediada”. Assim sendo, o tempo “duplo e cindido” da 

representação nacional proposto pelo autor, constitui-se em estratégia de 

questionamento da homogeneidade e horizontalidade presentes na representação 

da nação como comunidade imaginada. 



A considerar este posicionamento, é possível estabelecer a articulação entre 

o tempo vazio e homogêneo do historicismo e o caráter pedagógico da narrativa, em 

sua tentativa de construção unitária da nação. Ao tempo em que, o tempo duplo e 

cindido pode ser relacionado ao caráter performático da narrativa, por meio de sua 

estratégia repetitiva e recorrente. Portanto, tanto o tempo duplo e cindido, quanto o 

performático, desconstrói o tempo narrativo pleno, teleológico. Daí que, conforme 

afirma Bhabha (2007, p. 204), 

 
Somos levados a interrogar se a emergência de uma perspectiva nacional 
– de natureza subalterna ou de elite – dentro de uma cultura de 
contestação social poderia articular sua autoridade  “representativa” 
naquela plenitude do tempo narrativo e naquela sincronia visual do signo 
(...). 

 
Neste espaço de contestação surge a tensão entre o pedagógico e o 

performático, aqui vale ressaltar que as contranarrativas operam uma mudança 

conceitual importante no conceito de nação, passando esta do status de símbolo da 

modernidade a sintoma de uma etnografia. A tensão, portanto, que se se estabelece 

entre o discurso pedagógico e o performático tem como causa a luta pela autoridade 

de estabelecer os significados da cultura nacional. Entretanto, cabe ressaltar que 

esta relação, ainda que tensa, pois que lida com as ambivalências de ambos os 

discursos, ocorre não nos termos de uma dicotomia, mas de modo dialógico, uma 

vez que sua temporalidade se embasa no templo-duplo da modernidade. Espaço- 

tempo no qual a a escrita da nação se mostra instável e conflituosa. Nos termos 

propostos por Bhabha (2007, p. 209): 

 
Privada da visibilidade não-mediada do historicismo (...) a nação se 
transforma de símbolo da modernidade em sintoma de uma etnografia do 
“contemporâneo” dentro da cultura moderna. Tal mudança de perspectiva 
surge de um reconhecimento da interpelação interrompida da nação, 
articulada na tensão entre, por um lado, significar o povo como uma 
presença histórica a priori, um objeto pedagógico, e, por outro lado, 
construir o povo na performance da narrativa, seu “presente” enunciativo, 
marcado na repetição e pulsação do signo nacional. 

 

Assim sendo, podemos afirmar que o pedagógico busca a fixação dos signos 

e seus sentidos, por meio da “autoridade que se baseia no preestabelecido ou na 

origem”, ao tempo que o performático, seguindo caminho oposto, atua a fim de 

negar qualquer passado glorioso que possa servir de afirmação do povo como 

contemporaneidade (BHABHA, 2007). 



O pedagógico funda sua autoridade narrativa em uma tradição do povo (...) 
como um momento de vir a ser designado por si próprio, encapsulado 
numa sucessão de momentos históricos que representa uma eternidade 
produzida por auto-geração [sic]. O performático intervém na soberania da 
autogeração da nação ao lançar uma sombra entre o povo como “imagem” 
e sua significação como um signo diferenciador do Eu, distinto do Outro ou 
do Exterior (Bhabha, 2007, p. 210) 

 

Portanto, o performático, interrompendo o processo de autogeração da nação, 

independente das demais nações, estabelece o entre-lugar, como temporalidade da 

nação moderna. A individualidade da nação, portanto, passa s a ser concebida como 

espaço, liminar, fronteiriço, o quer põe em cheque a noção homogênea de povo. 

Assim, a questaão não mais se limita à “individualidade” da nação, em relação às 

demais nações. O que se percebe, é a impossibilidade de tal individualidade no 

interior dela mesma, ao tempo que ocorre a articulação da diferença de sua 

população (BHABHA 2007) 

Dado que, no próximo tópico, abordaremos mais detidamente questões relacionadas 

à identidade e sua importância na configuração do povo, por ora, passaremos à 

conclusão discorrendo a respeito do mito fundador, mais precisamente o mito 

fundador da Nação brasileira. 

Ao discorrer sobre os elementos que caracterizam o mito fundador da nação 

brasileira, Marilena Chauí (Chauí, 2007, p.9), opera um deslocamento semântico 

importante no sentido de mito. Sua proposta é que o mito (mythos – narração  

pública de feitos lendários de uma comunidade) seja concebido não só na 

perspectiva etimológica, quando é associado às invenções lendárias e, sim, na 

concepção antropológica que lhe insere no imaginário , uma vez que o mito passa a 

atuar como catarse coletiva, no sentido de resolver, pelo viés do imaginário, as 

tensões e conflitos da realidade. Inserido no pensamento social, o mito passa se 

constitui em uma ideologia, dado que dissimula as contradições presentes na 

sociedade. 

Ademais, o mito fundador, condiciona o surgimento da origem de um povo ou de 

uma nação. Nessa perspectiva, o mito fundador organiza o cosmos social, criando, 

por meio da narração – preferencialmente dos “grandes” feitos – o passado de 

origem nobre e gloriosa, bem ao gosto da “elite” oligárquica brasileira. 

Marilena Chauí, no livro Brasil: Mito fundador e sociedade autoritária (2007, p. 58), 

aponta os principais elementos para a construção de um mito fundador: 



O primeiro constituinte é, para usarmos a clássica expressão de 
Sérgio Buarque de Holanda, “a visão do paraíso” e o que 
chamaremos de elaboração mítica do símbolo “Oriente”. O segundo 
é oferecido, de um lado, pela história teológica providencial, 
elaborada pela ortodoxia teológica cristã, e, de outro lado, pela 
história profética herética cristã, ou seja, o milenarismo de Joaquim 
de Fiori. O terceiro é proveniente da elaboração jurídico-teocêntrica 
da figura do governante como rei pela graça de Deus, a partir da 
teoria medieval do direito natural objetivo e do direito e do direito 
natural subjetivo e de sua interpretação pelos teólogos e juristas de 
Coimbra para os fundamentos das monarquias absolutas ibéricas. 

 

Como se pode perceber, ainda segundo Chauí, esse três componentes aparecem, 

nos séculos XVI e XVII, sob a forma de três operações divinas que, no mito 

fundador, respondem pelo Brasil; a obra de Deus, isto é, a Natureza, a palavra de 

Deus, isto é, a história, e a vontade de Deus, isto é, o estado. 

No livro Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do 

nacionalismo, Anderson define a nação como “(...) uma comunidade política 

imaginada - e imaginada como sendo intrinsecamente limitada e, ao mesmo tempo, 

soberana” (2008, p. 32). Nesse sentido, pode-se dizer que a Nação faz parte das 

categorias conceituais que se institui enquanto mito, uma vez que mesmo sendo 

uma criação recente, a Nação aparece como se sempre tivesse existido. 

Daí que, colocar a problematização dos mitos fundacionais como estratégia narrativa 

pós-colonial como elementos a serem analisados seja pertinente em um contexto no 

qual a cada instante o conceito de cultura está sendo redimensionado. Uma  

reflexão sobre a globalização, pela sua amplitude, sugere à primeira vista que ela se 

afaste das particularidades, pois, se o global envolve “tudo”, as especificidades se 

encontrariam perdidas na sua totalidade. A mundialização da cultura se revela 

através do cotidiano (Ortiz, 1998:08). 

Ao chegarmos à (in) conclusão deste ensaio, pensamos ter ao menos, em parte, 

respondido ao que foi proposto como objetivo. Dizemos em parte devido ao fato de 

considerarmos a amplitude do problema abordado, bem como os limites deste 

trabalho.. Ao menos uma coisa conseguimos, qual seja, tomar parte num debate de 

importância capital para a compreensão das relações culturais existentes, a partir de 

uma perspectiva pós-colonial. 

 
 
 

3.3 POVO E IDENTIDADE: O HIBRIDISMO COMO HERANÇA 



 
 

Seguindo o percurso que até aqui tem norteado este trabalho, iniciamos esta seção 

tomando como elementos de discussão dois termos que ao logo do tempo tem sido 

abordados a partir do viés historicista. Nesta perspectiva, as noções de povo e 

identidade apontam para a teleologia modernista, na medida em que os concebe 

como portadores de características essencialistas, sem, no entanto, levar em 

consideração o contexto sociohistórico e cultural em que ambos estão inseridos. 

Noutras palavras, as noções de povo e identidade têm sido concebidas como 

unitários o que contribui para o surgimento de representações que reafirmam a 

supremacia de uma cultura sobre a outra, bem como oportuniza aos grupos 

dominantes, em cada época, determinar seu ponto de vista como sendo o único, 

dado que é imposto como o verdadeiro.Portanto, ao propor uma perspectiva pós- 

colonial, nosso interesse é demonstra como as narrativas totalizadoras e totalitárias 

do discurso colonial são construídas e, ao contrário do que essas postulam, não 

existem naturalmente. 

Para tanto, recorremos, mais uma vez, às ideias de alguns dos mais importantes 

teóricos da cultura, tais como Bhabha (2007), que nos possibilita articular a diferença 

cultural; Mignolo (1996) que propõe o locus de enunciação, como uma poderosa 

estratégia de deslocamento e ressignificação do discurso colonial; e Hutcheon 

(1991) que voltando-se para a reflexão histórica, destaca o processo de  

apagamento e desvalorização de determinadas culturas. 

Então, embasados pelos autores supracitados, passemos ao aprofundamento do 

termo pós-colonial (já discutido no I capítulo), a fim de melhor fundamentar nossa 

proposta de estabelecer o hibridismo como estratégia de resistência às noções 

hegemônicas de cultura. 

Pois bem, com o intuito de situar o uso do termo pós-colonial, de modo a evitar a  

sua aplicação em contextos históricos inadequados, Walter Mignolo (1996) propõe 

que o termo tem como loci de enunciação as culturas vitimadas pela expansão 

européia, a saber, mais especificamente os chamados países do terceiro mundo 

que, ao colocar em prática discursos contramodernos, questionam os pressupostos 

da dominação. Ademais, o crítico argentino, estabelece a diferença entre o pós- 

colonial e o pós- moderno, dado que este último teria o primeiro mundo como locus 

de enunciação. Todavia, ainda segundo o autor, ambos os termos se inserem na 



seara dos discursos contramodernos, uma vez que, cada um a seu modo, são 

resultantes do processo de dominação europeia. 

Seguindo nessa linha de raciocínio, Linda Hutcheon(1996) ainda que se  

contraponha a Mignolo, no tocante à restrição do termo pós-colonial aos países 

terceiro-mundistas, também aponta as relações existentes entre o pós-modero e o 

pós-colonial. Para esta autora, o pós-colonial define-se, não por se atrelar aos 

países do terceiro mundo, ainda que busque situá-lo em determinado contexto 

histórico, mas pela alienação sociocultural de determinada classe, etnia ou 

sexualidade. 

Para o crítico Homi Bhabha(2007), as perspectivas pós-coloniais tem sua  origem 

nos testemunhos colonial dos países do terceiro mundo e dos discursos das 

“minorias” dentro das divisões geopolíticas Leste e Oeste, Norte e Sul.Conforme 

afirma o autor, 

Elas intervêm naqueles discursos ideológicos da modernidade que tentam 

dar uma “normalidade” hegemônica ao desenvolvimento irregular e às 

histórias diferenciadas de nações, raças, comunidades, povos. Elas 

formulam suas revisões críticas em torno de questões de diferença 

cultural, autoridade social e discriminação política a fim de revelar os 

momentos antagônicos e ambivalentes no interior das “racionalizações” da 

modernidade” (Bhabha, 2007, p. 238). 

Essa percepção é importante, na medida em que, des-essencializando as noções 

de povo e identidade, abre caminhos por meio dos quais os elementos discursivos 

presentes tanto no discurso colonial quanto no discurso pós-colonial são trazidos 

ao debate. Conceber ambos os discursos como construções discursivas implica em 

pensar essas construções não como essencialistas, mas como espaço de embate 

pela detenção do significado. Assim, ao conceito de povo e identidade oriundo da 

perspectiva iluminista, contrapõe-se a perspectiva pós-colonial que tem no 

hibridismo uma estratégia de desleitura do discurso colonial. 

Assumir o hibridismo como estratégia desconstrucionista, demanda um trabalho de 

revisão dos conceitos de povo e identidade, de modo que seus pressupostos 

discursivos e ideológicos venham a ser confrontados e desvelados. Entretanto, vale 

ressaltar que tal postura desconstrutivista não deve ser concebida como a tentativa 

de substituição de uma perspectiva colonial por outra pós-colonial. Romper com o 

essencialismo que ao longo do tempo se atrelou a ambos os conceitos é, muito mais 

do que uma postura revisionista e, por conseguinte saudosista, ao contrário, tal 



rompimento se constitui em uma importante estratégia política, na medida em que 

insere na narrativa da nação aquelas “minorias” que historicamente têm sido 

silenciadas. 

Tal perspectiva permite a autenticação de histórias de exploração de 
histórias de exploração e o desenvolvimento de estratégia de 
resistência.(...) Tais culturas de contra-modernidade pós-colonial podem 
ser contingentes à modernidade, descontínuas ou em desacordo com ela, 
resistentes a suas opressivas tecnologias assimilacionistas; porém, elas, 
elas também põem em campo o hibridismo cultural de suas condições 
fronteiriças para “traduzir”, e portanto reinscrever, o imaginário social tanto 
da metrópole como da modernidade. (Bhabha, 2007, p. 26) 

 
Assim sendo, pensar a cultura e, por conseguinte, as noções de povo e 

identidade, como espaço de fronteira é salutar na medida em que a ponta para o 

deslocamento dos espaços de enunciação (Mignolo, 1996), bem como por colocar 

em confronto cultural colonizador e colonizador. Todavia, esse enfrentamento não 

deve ser visto como rejeição das influências multas resultantes do 

encontro/confronto estabelecido entre ambas as culturas pelo viés da colonização. 

Pensadas a partir de uma postura crítica, a assunção das influências se constituem 

em estratégia de resistência desconstrutora da ideia de dependência cultural 

(Santiago, 1978) que tem como um de seus desdobramentos a hierarquização das 

culturas em superior e inferior, sendo esta última classificação atribuída aos povos 

colonizados. 

Essa mudança é, não só geográfica, mas, sobretudo semântica, principalmente se 

levarmos em consideração o que nos sugere Bhabha (2007) ao propor que as 

culturas híbridas são diferentes das culturas que vêem a si mesmas como 

monolíticas, estáveis e homogêneas, segundo ele, o intuito do projeto pós-colonial, 

ao tentar reconstituir o discurso da diferença cultural, não se limita a realizar a 

substituição dos conteúdos e símbolos culturais, a fim de estabelecer as diferença, a 

perspectiva pós-colonial propõe a releitura, ou em nossos termos a (des) leitura, da 

diferença cultural, o que tem como uma de suas consequências a ressignificação do 

conceito de cultura. Como argumenta Bhabha (op. cit. p. 64), 

O conceito de diferença cultural concentra-se no problema da 
ambivalência da autoridade cultural: a tentativa de dominar em nome de 
uma supremacia cultural que é ela mesma produzida apenas no momento 
da diferenciação. E é a própria autoridade da cultura como conhecimento 
da verdade referencial que está em questão no conceito e no momento da 
enunciação. 



É sabido que no ocidente a cultura é concebida, tradicionalmente, a partir do viés 

canônico, não será necessário reafirmar que tal perspectiva não atende ao interesse 

pós-colonial. Tomando posição diametralmente oposta à visão canônica que 

concebe a cultura como essencialista e estática, o projeto pós-colonial insere a 

noção de cultura como processo resultante da hibridação sendo, portanto, um 

processo dinâmico, produtivo e provocador de novas fusões e transformações dos 

sujeitos nela envolvidos. Desse ponto de vista, não cabe a defesa de uma identidade 

cultural originária que tem como uma de suas consequências a noção de povo 

unitário. 

Falando a esse respeito, Bhabha (2007, p. 65) nos lembra que tanto o texto, quanto 

o sistema de significado no qual aquele está inserido podem ser concebidos como 

auto-suficientes, uma vez que o ato de enunciação cultural - o lugar do enunciado – 

é atravessado pela différance (Derrida) da escrita. Esta percepção aponta para 

aquilo que a visão historicista luta para esconder, a saber, o fato de que o sentido é 

construído, ou, noutros termos, a constatação, por parte da perspectiva pós-colonial, 

de que os símbolos não são resultantes de um processo natural (isado), mas que 

são frutos da representação. Assim sendo, como o próprio autor assegura o sentido 

nunca é simplesmente mimético e transparente. O que nos permite afirmar que a 

identidade não deve ser concebida como homogênea, unificada e autêntica, e que, 

por conseguinte, o passado não deve será visto como um acontecimento fundador, 

que se perpetua ao longo do tempo na memória do povo. 

É apenas quando compreendemos que todas as afirmações e sistemas 
culturais que são construídos nesse espaço ambivalente e contraditório da 
enunciação que começamos a compreender porque as reivindicações 
hierárquicas de originalidade ou “pureza” inerentes às culturas são 
insustentáveis, mesmo antes de recorrermos a instâncias históricas 
empíricas que demonstram seu hibridismo (Bhabha, 2007, p. 67). 

 
Sendo assim, entendemos ser interessante uma maior aproximação do conceito de 

hibridismo proposto por Homi Bhabha de modo a retomar e aprofundar as noções de 

povo e identidade, enfocados a partir do lócus de sua enunciação. Para nos auxiliar 

nessa empreitada nos apropriaremos da leitura realiza por Lynn Mario T. Menezes 

de Souza (2004) em seu texto Hibridismo e tradução cultural em Bhabha. 

Situando Bhabha na geografia da diáspora, e tendo como referência seus textos 

teóricos, Souza inicia propondo uma leitura do crítico indiano a partir do seu locus de 

enunciação, a saber, a sociedade indiana, que fora colonizada pela Inglaterra. Neste 



contexto, marcado pela ironia e ambigüidade, Bhabha sustenta que as relações 

sociais – hierárquicas - transitavam entre os sentimentos de superioridade e de 

inferioridade. Pois, se de um lado, a elite social indiana ostentava uma posição 

acima dos demais colonizados, por outro lado, essa mesma elite via-se inferiorizada 

diante do colonizador. Neste contexto, o hibridismo emerge por meio de sua 

duplicidade e ambigüidade, condicionando assim a coexistência de sistemas de 

valores díspares, o que favorece a relativização e o questionamento de um pelo 

outro. 

Interessado em revelar o caráter híbrido das formações culturais e identitárias, 

Bhabha aborda a questão do hibridismo tendo como viés a linguagem e a 

identidade. Daí que, adotando uma perspectiva desconstrucionista, põe em xeque  

as narrativas que tinham como pressupostos a fidelidade e autenticidade ao 

construir uma figura do sujeito, seja ele colonizado ou colonizador. 

Para ele, era preciso questionar o processo de representação do sujeito, a fim de 

descobrir o que estava em jogo, se eram as linguagens utilizadas ou o entendimento 

que se tinha do sujeito – isto é, a questão da construção da identidade – Essa sua 

postura é compreensível se levarmos em consideração que Bhabha “valoriza o 

hibridismo como elemento constituinte da linguagem, e, portanto da representação” 

(Santos, 2004, p. 114), o que equivale a dizer que é impossível uma descrição fiel e 

autêntica desse sujeito. 

A concordar com esse raciocínio, podemos afirmar que toda representação é  

hibrida, dado que marcada pelo jogo de diferenças que, constituído pela fusão de 

dois discursos, impossibilita a busca pela originalidade. 

Dando seguimento a essa postura, o autor destaca as duas metodologias, a partir 

das quais, as literaturas coloniais analisam a relação entre colonizado e colonizador, 

a saber, a análise de imagens - “vista como reflexo ou expressão de um conteúdo (o 

referente) previamente conhecido e fixo” – e a análise ideológica, cujo “conceito- 

chave é a clausura ideológica, o processo pelo qual uma dado texto reprime ou 

desloca uma contradição” ideológica” (SANTOS, 2004,p.115 e 116). 

Seguindo nessa perspectiva, Bhabha, opondo-se a um conceito mimético de 

literatura, propõe a literatura como prática ou processo discursivo. Essa mudança de 

enfoque é salutar, na medida em que possibilita a percepção de um terceiro espaço 

- onde se percebe a distância entre ver e interpretar – o interstício, enquanto espaço 

entre o significante  e o significado,  é produtivo na medida em que é nele que o 



hibridismo se torna visível, uma vez que é ai que reside o lócus de enunciação do 

sujeito usuário da linguagem, ou seja, seu contexto sociohistórico e ideológico. 

Ainda segundo Lynn Mario de Souza, para Bhabha a mímica é a estratégia usada 

tanto pelo colonizado, quanto pelo colonizador, a fim de construir a imagem do 

sujeito, cuja finalidade é “apropriar-se e apoderar-se do Outro (idem, p 121). Daí 

que, desde uma perspectiva híbrida, a identidade sempre aponta para uma imagem, 

uma máscara, um mito fundacional. Daí que, a partir do viés psicanalítico, Bhabha 

desenvolve seu argumento tendo como ponto de partida o conceito de fetiche, dado 

que este coaduna com a ideia de totalidade - em relação à identidade – ao tempo 

que serve de negativa à diferença, à ausência, o que, por conseguinte oportuniza o 

surgimento do estereótipo, cujo objetivo é, não só eliminar a multiplicidade, como 

também garantir a perpetuação da ideia de pureza cultural. 

A fim de finalizar esta exposição das ideias de Homi Bhabha, falemos, ainda, sobre  

o conceito de cultura defendido por esse autor. Dado que aborda a questão da 

cultura a partir da perspectiva pós-colonial, Bhabha opera uma mudança significativa 

no conceito de cultura, assim a cultura passa a ser concebida como “verbo” e não 

mais como “substantivo”. Conceber a cultura como “verbo” é produtivo na medida 

em que possibilita pensá-la em seu caráter híbrido, dinâmico e transnacional. 

Ademais, essa perspectiva aponta aquilo que a cultura como “substantivo” busca 

escamotear, a saber, o intercâmbio cultural entre as nações o que tem como 

conseqüência a assunção da cultura em seu caráter transnacional e tradutório. 

Portanto, é transnacional “porque carrega as marcas das diversas experiências e 

memórias de deslocamentos de origem. É tradutória porque exige uma 

ressignificação dos símbolos culturais tradicionais” (Santos, 2004, p. 125). 

Sendo assim, destacar o caráter híbrido das formações culturais, implica em revelar 

que “as culturas são construções e as tradições invenções” ( op, cit. p. 126). Daí 

que, para Bhabha, o significado não é imanente, mas resulta do processo de 

interpretação, o que, por conseguinte põe em xeque a ideia de transparência e 

homogeneidade no trato com a linguagem, ao tempo que aponta para o necessário 

trabalho de historicização e contextualização dos discursos no momento de sua 

enunciação. 

A coadunar com esta perspectiva, da ideia de cultura nacional como processo 

resultante do poder de enunciação, é interessante destacar os cinco elementos 



principais, propostos por Hall (2005), a fim de demonstrar como é construída a 

narrativa da cultura nacional. 

Em primeiro lugar, há a narrativa da nação, que tem seu registro construído por meio 

das histórias e literaturas nacionais, bem como da mídia e da cultura popular.Estas 

cumprem o papel de fornecer os elementos imaginários que cimentam a unidade 

nacional - estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e 

rituais nacionais – simbolizando ou representando o sentido da nação. È esta 

narrativa, que dá significado e conecta as experiências individuais a um destino 

nacional que ultrapassa o tempo de nossas vidas. Como argumenta Bill Schwarz: 

Essas coisas formam a trama que nos prende invisivelmente ao passado. 
Do mesmo modo que o nacionalismo inglês é negado, assim também é 
sua turbulenta e contestada história. O que ganhamos ao invés disso... é 
uma ênfase na tradição e na herança, acima de tudo na continuidade, de 
forma que nossa cultura política presente é vista como o florescimento de 
uma longa e orgânica evolução (Schwarz, 1986, p. 155). 

 

Em segundo lugar, destaca-se as origens, a tradição e a intemporalidade. 

Independente do acontecimentos históricos, a identidade mantém-se “pura", dado 

que os elementos forjadores do caráter nacional mantém-se “imutável”, eterno. Em 

terceiro lugar, a cultura nacional é construída a partir da invenção da tradição 

(Hobsbawm e Ranger, 1983, p. 1), segundo estes autores, 

Tradições que parecem ou alegam ser antigas são muitas vezes de origem bastante 

recente e algumas vezes inventadas... Tradição inventada significa um conjunto de 

práticas..., de natureza ritual ou simbólica, que buscam inculcar certos valores e 

normas de comportamentos através da repetição, a qual, automaticamente, implica 

continuidade com um passado histórico adequado.. 

O quarto elemento, apontado por Hall, que contribui para a narrativa da cultura 

nacional é o mito fundacional. Dado que a origem da nação, do povo e do caráter 

nacional não podem ser determinados com precisão, os mitos fundacionais 

funcionam como justificadores do passado, não o passado do tempo “real” , mas o 

de um tempo “místico”. Além disso, os mitos de origem oportunizam aos povos 

colonizados “conceberem e expressarem seu ressentimento e sua satisfação em 

termos inteligíveis” (Hobsbawm e Ranger, 1993, p. 1). Seguindo nessa linha de 

raciocínio, Hall (2005, p. 55) argumenta que os mitos de origem “fornecem uma 

narrativa através da qual uma história ou uma contranarrativa, que precede às 



rupturas da colonização, pode ser construída (...) Novas nações são, então, 

fundadas sobre esses mitos”. 

A identidade nacional constitui o quinto elemento presente na narrativa da 

cultura nacional, aquela, então, passa a representar simbolicamente a ideia de um 

povo ou folk puro, original. Entretanto, esse povo (folk) “puro”, não detém o poder de 

decisão nas relações políticas nacionais. Sendo assim, o povo, atrelado de maneira 

primordial á uma identidade nacional unificada, se constitui numa tentativa, por parte 

dos grupos dominantes, de estabilizar os conflitos vigentes na realidade do 

desenvolvimento nacional. 

O que temos afirmado até aqui, é que na modernidade as noções de 

identidade, nação e povo já não podem ser tautologicamente atreladas ao 

nacionalismo historicista. A fim de concluir essa seção, passaremos a abordar a 

respeito da identidade nacional brasileira tendo como viés a literatura, nossa 

intenção é tomar parte no espaço de discussão do tema em tela – que vai muito 

além dos limites desse trabalho - apontando a impossibilidade de uma cultura 

brasileira unificada, devido seu caráter híbrido. 

É sabido que a literatura, como manifestação cultural, desempenha um papel 

determinante na formação da identidade nacional brasileira. Entretanto, esse fato 

não deve servir de justificativa às tentativas de definição do caráter nacional como 

seguro e estável, o que permite falar de uma suposta “essência” brasileira, nos 

moldes do que é proposto pela ideologia nacionalista, a saber, “um só povo uma só 

nação”. 

Frente à historiografia da literatura brasileira, forçoso é reconhecer que a 
classificação predominante decorre do conceito de nacional, fator que 
advém de suas condições de aparecimento, sobretudo as de ordem 
ideológica. A história da literatura brasileira nasceu com o país a que 
referia. O gênero da historiografia toma forma nas primeiras décadas do 
século XIX, e sua aplicação à arte da palavra ainda se fazia de modo 
incipiente, quando o Brasil proclamou, em alto e bom som, a separação 
política de Portugal, constituindo governo e Estado independentes. Entre 
as mediadas a serem tomadas pela elite dirigente, provavelmente 
constava a de elaborar uma narrativa para o passado da literatura do país 
que começava a existir. (Zilberman in: Jobim, 1999: 25) 

 
Sendo assim, é possível inferir que a literatura brasileira, na medida em que 

inventava a si mesma, narrava a nação imaginada pela elite dirigente. Tratando a 

esse respeito, Luiz Costa Lima (2005, p.15), afirma que no Brasil criava-se uma 

“cultura da exterioridade”. Segundo este autor, “não havia sentido falar em 

sentimento de identidade nacional antes da independência”. Oliveira Lima (1908, p. 



55-56), já dava conta dessa condição, ao apontar que é somente após a vinda de D. 

João ao Rio de Janeiro, em 1808, que a ideia de nação começará a ser esboçada, 

antes disso, afirma o autor “o Brasil nada mais era que uma unidade geográfica 

formada províncias no fundo estranha uma às outras”. Acrescenta ainda o autor que 

a noção de pertencimento a um Estado, era um sentimento inexistente entre os 

habitantes das províncias: “A confiança respondia à confiança nas relações do 

indivíduo para o indivíduo, não nas relações do indivíduo para o Estado” (p. 98); a 

colônia se resumia à divisão entre dois Estados, a saber, o do Maranhão e o do 

Brasil, com a vinda da monarquia “é que as inconveniências daquela divisão 

apareceram e se experimentou a necessidade de apertar os laços que deviam 

prender a um centro único todos esparsos núcleos de povoamento e de 

desenvolvimento” (p. 107). 

Aprofundando esta perspectiva, Costa Lima (op. cit. p. 13) considera que não era 

possível falar em sentimento de nação, se por este termo entendermos um território 

contínuo coberto por uma população humana, que fala a mesma língua e 

compartilham valores convergentes internalizados. No Brasil, não era essa a 

realidade, se considerarmos que “a realidade de nações havia se resumido às tribos 

indígenas, dizimadas quando da colonização (grifo), ou reduzidas, quando não 

fossem salvas por serem ignoradas, a grupo dispersos” (p.14). 

Diante desse contexto, coube à literatura o papel de formação da identidade 

nacional2, assim, a classe dirigente elegendo um corpus de obras e autores - o 

cânone literário à época - empenhados em configurar uma narrativa da nação 

brasileira, busca não só a unificação do território como construir uma narrativa da 

nação, por meio do enaltecimento do passado, capaz de fazer frente às nações do 

continente europeu. Pensada a partir desta perspectiva dualista, a literatura 

inevitavelmente ira se desenvolver de modo a reproduzir o pensamento  

eurocêntrico. Vejamos como as palavras de Joaquim Nabuco expressam este ponto 

de vista, 

o sentimento em nós é brasileiro; a imaginação é européia. As paisagens 
todas do Novo Mundo, a floresta Amazônica ou os pampas argentinos não 
valem para mim um trecho da via Áppia, uma volta da estrada de Salermo 
e Amálfi, um pedaço do cais do Sena à sombra do velho Louvre. (apud 
RIBEIRO, 1984, p. 51) 

 

2 
Vale ressalvar que no século XIX a expressão “identidade nacional” não era utilizada uma vez que o 

termo identidade conotava similaridade e não diferença ou autenticidade : “se aplica à situação dos estudos sobre 

a brasilidade da literatura nacional, que se distingue da portuguesa, por estar ausente à identidade (grifo) entre 

elas” (cf.: Zilberman in: Jobim, 1999: 29) 



 
 

Todavia, ainda era preciso resolver a questão territorial, haja vista que essa era uma 

das condições exigidas, naquele contexto, para a configuração da nação. Portanto, a 

inexistência da unidade territorial, populacional e lingüística, criava mais um dilema, 

dado o seu paradoxo, daí ser possível se falar, no momento da Independência, de 

“um estado-nação... sem nação”. 

 
Em vez de o Estado conformar sua atuação e usos e costumes, a 
situação de fato o obrigava a não interferir nos poderes já 
estabelecidos dos donos da terra. Não estranha pois o esforço da 
primeira geração da intelligentsia brasileira em procurar forjar um 
sentimento de nacionalidade; muito menos surpreende que ela 
elegesse a literatura como o veículo adequado para o que carecia o 
país recém-independente (COSTA LIMA, op. cit. p.14). 

 

Daí que, na tentativa de estabelecimento do cânon literário nacional, os 

historiadores buscaram demarcar as características das obras consideradas 

nacionalistas, a fim de separá-las daquelas que não eram. Assim, a partir do século 

XIX, a questão da “cor local”, passou a ser critério para se avaliar o quanto um 

escritor e sua obra expressavam o caráter nacional. Entretanto, vale lembra, que os 

critérios do que se considerava a “cor local”, nem sempre ficou muito claro, daí não 

ser surpresa alguma que os critérios adotados nada mais eram que a expressão dos 

critérios vontade pessoais do historiador da literatura. 

Tratando dessa questão, Costa Lima (2005) afirma que o primeiro traço 

internalizado como expressão da identidade nacional brasileira, foi a assunção da 

natureza tropical como valor. Essa, em pouco tempo, seria substituída pela pelo 

contraponto entre postura metropolitana e autenticidade estabelecida das práticas 

locais. Falando também a esse, Silviano Santiago (1996, p.36), acrescenta que 

“vocabulário típico do país, assunto local e o influxo indígena são os três pontos de 

exteriorização literária nativista”. 

Haja vista a escrita dos livros e poemas de escritores românticos como José 

de Alencar Gonçalves de Magalhães e Gonçalves dias que, tendo na natureza  

nativa e no índio sua inspiração maior, tinham como propósito, por meio de seus 

escritos, a invenção (ou reinvenção) da identidade nacional, como também a criação 

de uma literatura de “cor local”, para usarmos o termo corrente. No âmbito da 

literatura, o século XX brasileiro terá seu início marcado pelo acirramento da busca 



por uma literatura autêntica, o que fará surgir, como uma de sua consequências, o 

ufanismo nacionalista. 

Detenhamos-nos um pouco nas “origens” desse ufanismo, a fim de concluirmos 

apontando o hibridismo como herança da(s) cultura(s) brasileira. Pois bem, 

localizamos esta origem no poema Caramuru, carta-registro do nascimento da 

Bahia,escrito pelo frei Santa Rita Durão, publicado em Lisboa em 1781 e que foi 

retomado meio século depois pelo movimento romântico nacionalista brasileiro. O 

poema Caramuru narra a história (lenda?) do aventureiro Diogo Álvares Correia, que 

naufraga na costa da Bahia, no século XVI, sendo recolhido por índios. Escrito em 

1781, a obra de Durão significa, no campo literário, a tentativa épica de dar 

dignidade à tradição, engrandecer os povoadores, justificar a colonização. 

Comentando a este respeito Antonio Candido aponta que, 

 
Durão celebra-a [a colonização] quando o domínio 
português no Brasil começava a dar os primeiros sinais 
de declínio, e o próprio sistema colonial entrava em 
contradição com as realidades locais.3 

 

Se atentarmos para o fato, tão bem tratado por Antonio Candido4, de que o 

poema Caramuru pode ser divido em duas partes sendo a segunda parte o tema 

do indianismo, encontraremos ai o interesse dos Românticos em tomá-lo como 

discurso fundante do movimento, para os fins desta análise, interessa perceber 

que o mito de origem da Cultura brasileira encontrará no poema Caramuru sua 

inspiração. 

Quanto à literatura, nos informa Cândido, o movimento genealógico começa com 

os pródromos do Romantismo; mas é anterior no que se refere à visão histórica 

do país. Sob este aspecto, o século XVIII pode ser considerado decisivo, sem 

prejuízo de esboços prévios.5 Sendo assim, o movimento genealógico teve em 

Caramuru, no campo literário, a tentativa épica de dar dignidade à tradição, 

 
 
 
 
 

3 
Antonio Candido, Literatura e Sociedade, p. 183. 

4 
Neste texto, nosso interesse é tão somente pontuar a relação entre o poema de Durão e o Romantismo 

brasileiro, a fim de destacar o nativismo. Para uma leitura mais aprofundada a respeito do elogio à colonização 

presente no poema Caramuru, sugerimos consultar a obra Literatura e Sociedade, do referido crítico. 
5 
Obra citada, p. 180 



engrandecer os povoadores e justificar a política colonial, no que não estava só, 

pois como nos lembra Alfredo Bosi,6 

Entre nós, os louvores aos donos de engenho aos 
bandeirantes, aos capitães e governadores gerais, enfim, 
à Coroa com seu séqüito de Fâmulos e burocratas são o 
argumento pífio mas inesgotável das academias baianas 
dos Esquecidos e dos Renascidos, além de tema dileto 
dos linhagistas de São Paulo e de Pernambuco, foco de 
nossa prosápia desde o século XVIII. E são o motivo 
condutor de textos épicos redigidos em tempos diversos. 

 
 

A lista posta por Bosi na citação supracitada é extensa, e dentre as obras citadas, 

evidentemente, encontra-se Caramuru, aqui, nos interessa extrair o fato de que o 

mito de origem é o paraíso perdido no qual os Românticos vão se refugiar. Como 

já dito aqui, o poema Caramuru foi escrito numa época em que o domínio 

português se encontrava em declínio, ainda segundo Candido, 

A classe dominante adquiriu progressivamente 
consciência disso e passou a discernir com nitidez que 
havia uma tradição histórica brasileira, justificando a 
individualidade política do país. É o momento de 
passagem da consciência de uma tradição para o seu 
aproveitamento em sentido nacional pela classe 
dominante, que nela encontraria, inclusive, justificativa 
para a independência.7 

 
Entretanto, para a aristocracia brasileira o problema para instituir uma tradição era 

a formação cultural híbrida, o que demandava discutir sobre questões como, por 

exemplo, mestiçagem e sincretismo religioso. Uma vez que a tradição local 

celebrava a pujança da terra, o heroísmo dos homens, os seus títulos à 

preeminência, a limpeza de suas estirpes, estava posto, assim, um paradoxo dado 

a pluralidade étnica que constituía a gênese do país. Assim, como solução a este 

dilema cria-se o mito da nobreza indígena, que redimiria as manchas da 

mestiçagem. 

Paradoxalmente, a necessidade de constituir uma nação que desse vida e 
concretude ao aparato burocrático-coercitivo do Estado promoveu uma 
cultura para inglês ver. É a partir do reconhecimento externo que se 
pretende estabelecer uma imagem interna para o país, i.e., um sentimento 
de identidade. Como a carência era do próprio sentimento de 
nacionalidade, e nada do que o homem aqui fizera no passado era 
bastante glorioso, o caminho adequado consistia em enfatizar a 
peculiaridade da natureza (Lima, 2006, pp. 15-16). 

 
 
 

6 
Alfredo Bosi, A Dialética da Colonização, p.36. Companhia das Letras, 2005. 

7 
Obra citada, p.183. 



Sendo assim, o poema Caramuru, tomado como modelo para a primeira geração 

romântica no Brasil, irá possibilitar o surgimento do indianismo romântico como o 

específico brasileiro, isto é, a consciência viva que permite que um povo tenha 

elementos simbólicos sobre os quais possa perceber-se ligado a um território, um 

lugar no qual possa experienciar seu conjunto de crenças, valores, pautas e fatos 

coletivos, vivência esta que se pode definir como cultura , uma vez que é por  

meio destas práticas e trocas materiais e simbólicas que se definem e se 

identificam enquanto sujeitos históricos. 

Se levarmos em consideração que à época do surgimento do romantismo, no 

Brasil, o mundo passava por revoluções políticas e culturais que iriam resultar no 

surgimento dos Estados-Nação, a volta ao específico brasileiro pelo viés do 

indianismo revelará a atualidade do romantismo, mesmo agora, quando a 

globalização ao tempo em que parece desagregar os territórios e culturas 

oportuniza um recrudescimento na luta em defesas dos territórios. Vista pela 

perspectiva dos interesses territoriais a globalização pode ser definida como a luta 

pelo específico local, ainda que do ponto der vista do capital financeiro, o 

processo desconheça fronteiras de qualquer tipo. 

A tentativa de construção de um mito de origem para a cultura brasileira, atrelada 

a uma identidade nacional plena e unificada, não servirá de motivação apenas 

aos românticos. Também os modernistas paulistas se pautarão por este ideário, 

tendo na arte o viés adequado às suas propostas de disseminação do 

nacionalismo, os artistas modernos (re) inventaram as artes brasileiras tendo nos 

manifestos o veículo de divulgação de seu programa estético, político, e porque 

não dizer, filosófico. Desse modo, o que se viu surgir foi uma “cultura da 

exterioridade que, por conseguinte criou uma literatura de “exportação”  que, 

assim como a literatura romântica, buscava fazer frente às literatura européias. 

Em ambos os movimentos, supracitados, o que se percebe são tentativas de 

construção de uma narrativa da nação que pudesse dá conta de representar tanto 

o povo, quanto a identidade de modo coeso, tentando escamotear aquilo que 

Bhabha (2007, p. 199) define como “as estratégias complexas de identificação e 

de interpelação discursiva que funcionam em nome “do povo” ou “da nação” e os 

tornam sujeitos imanentes e objetos de uma série de narrativas sociais e 

literárias”. Essa percepção é importante, na medida em que nos permite pensar a 



nação, nos termos propostos pelas ideias de Anderson,a saber, como uma 

comunidade imaginada. 
 

porque nem mesmo os membros das menores nações jamais conheceram 
a maioria de seus compatriotas, nem os encontrarão, nem sequer ouvirão 
falar deles, embora na mente de cada um esteja viva a imagem de sua 
comunhão (...) De fato todas as comunidades maiores do que as primitivas 
aldeias de contato face a face ( e talvez, até mesmo estas) são 
imaginadas. As comunidades não devem ser distinguidas por sua 
falsidade/autenticidade, mas pelo estilo em que são imaginadas 
(Anderson,2008, pp. 14-15). 

 
 

Assim, pois, nosso interesse recai sobre a possibilidade (e necessidade) de 

pensar a identidade nacional como um construto discursivo, portanto, uma 

“identidade imaginada”, que na (re) invenção de suas tradições e mitos, rejeita 

qualquer proposta que tenha como resultado uma identidade unificada atrelada a um 

sujeito essencialista. Essa perspectiva desestabiliza o conceito de povo proposto 

pelo viés nacionalista e historicista, ao tempo que ressignificando esse termo, 

comunga com as ideias de Bhabha (op. cit. p. 211) que considera o povo como a 

articulação de uma duplicação da interpelação nacional,  um  movimento 

ambivalente entre o discurso da pedagogia e do performático. 

 
O povo não mais estará contido naquele discurso nacional da teleologia do 
progresso, do anonimato de indivíduos, da horizontalidade espacial da 
comunidade, do tempo homogêneo das narrativas sociais, da visibilidade 
historicista da modernidade, em que o presente de cada nível [do social] 
coincide com o presente de todos os outros, de forma que o presente é 
uma parte essencial que torna a essência visível” (idem, p 214.). 

 
Daí que, conforme sugere Bhabha (p. 242), ser preciso adotar uma perspectiva pós- 

colonial, dado que esta rejeita a dialética da exclusão, uma vez que essa recusa e 

nega a outridade (alteridade), cujo domínio das identificações psíquicas e sociais é 

construído na relação com o outro. Assim sendo, pensar a cultura nacional nesses 

termos implica em considerar o hibridismo como herança, não só no caso específico 

da cultura brasileira, mas de todas as culturas modernas. 

Ao fim deste texto, ainda que não tenhamos aprofundado muito a análise, dado as 

finalidades e limites deste trabalho, ao menos conseguimos sugerir uma análise que 

confronta os discursos do colonizador e do colonizado, tendo como ponto de partida 

e objeto de análise duas obras – Iararana e Viva o povo brasileiro - que certamente, 

nos oportunizam pensar as relações existentes entre Brasil e Portugal, tanto no que 

diz respeito ao aspecto cultura, artístico e literário das obras bem como pelo viés 



das relações econômicas, considerando que as culturas de ambos os países estão 

entrelaçadas pelo processo de colonização. 

Portanto, as ideias presentes nas duas obras, guardadas as devidas proporções, 

revela o pensamento crítico pós-colonial, mostrando-se, assim, contemporâneas 

de seu tempo e, dado o tema que abordam cada uma a seu modo, 

problematizando a relação cultural entre colonizador e colonizado, possibilitam 

pensar alternativas de superação do viés binário e teleológico que por muito 

tempo permeia esta relação, de onde se perceber o significado universal que 

permeia as obras, fazendo destes, dois clássicos contemporâneos. 

CONCLUSÃO 
 

Tendo proposto investigar a respeito dos mitos fundacionais e as estratégias 

narrativas nas duas obras tomadas para análise, nosso objetivo foi não só tomar 

parte no debate a respeito das questões culturais e artísticas no âmbito da literatura 

brasileira, como também contribuir crítica e teoricamente na disseminação da 

perspectiva pós-colonial como suporte teórico aos estudos literários. 

Essa contribuição se torna plausível se consideramos seu importante e decisivo 

questionamento dos pressupostos políticos e ideológicos que sustentam os 

discursos a respeito das nações modernas. Bem como, o olhar lançado sobre a 

narrativa histórica que tem por embasamento o viés historicista nacionalista. Esse 

ponto de vista é importante, na medida em que possibilitar uma revisão – não 

saudosista – dos pressupostos que sustentam o discurso teleológico colonial, em 

sua tentativa de representação da diferença a partir de binarismos conceituais. 

No tocante às estratégias narrativas presentes tanto no poema Iararana, quanto no 

romance Viva o povo brasileiro, as mesmas desempenham importante papel no 

processo de questionamento e, por conseguinte, desestabilização, por meio do 

deslocamento, dos sentidos plasmados na narrativa colonial. Assim, portanto, esse 

deslocamento semântico e geográfico se constitui em mais um elemento de 

resistência frente à hegemonia discurso ocidental, na medida em que, trazendo para 

o âmago do debate o loci enunciativo, oportuniza aos povos colonizados a 

construção de estratégias emancipatórias diante da dominação cultural do ocidente. 

Nesse sentido, o emprego do conceito de pós-colonial como articulador teórico da 

pesquisa realizada mostrou-se seminal na medida em que nos possibilitou a 

articulação da análise a partir de um conjunto de práticas teóricas que têm em 



comum as heranças coloniais da história moderna europeia. Atentos às polêmicas 

que giram em torno do termo pós-colonial, o tomamos não no sentido de um vir 

depois, mas como um conceito que nos possibilita pensar novas estratégias 

discursivas para questionar os pressupostos que subjazem à empresa colonial. 

Assim, podemos apontar como resultado o surgimento de novas perspectivas 

epistemo/hermenêuticas que demandam novos olhares - teórico e intelectual -  

diante do fenômeno em questão. 

Assim sendo, a reflexão a respeito dos mitos fundacionais da cultura brasileira, 

tendo como ponto de partida as estratégias narrativas presentes nas obras literárias 

Iararana e Viva o povo brasileiro, foi salutar na medida em que foi  possível  

perceber nestas estratégias o viés pós-colonial de crítica e revisão, não saudosista, 

do processo de construção dos mitos nacionais. Nesse sentido, podemos afirmar 

que o conceito de (Des) leituras se inseriu de modo seminal na lavra dos discursos 

pós-coloniais, na medida em que nos possibilitou a problematização da narrativa 

colonial. Acrescente-se a esse fato, um outro, a saber, que o conceito de (Des) 

leitura joga com os sentidos historicamente instituídos pela história oficial, operando 

a desconstrução e desestabilização dos discursos hegemônicos. 

Acrescente-se ainda que o jogo estabelecido pelo processo de (Des) leitura foi posto 

em prática por meio da aproximação do discurso histórico e da narrativa literária. 

Para tanto, as narrativas literárias das obras estudadas se constituíram em (des) 

leituras do discurso oficial na medida em que reinventaram a história oficial a 

respeito do mito de origem da cultura brasileira. Nesse processo a análise em torno 

do lócus enunciativo mostrou-se produtiva tanto no que diz respeito à inversão 

semântica realizada no processo de representação o que implica em se considerar a 

assunção da diferença como critério para a construção do sujeito e, por conseguinte 

da assunção da identidade. Ainda como resultado desse processo, acrescente-se 

que a importância do lócus enunciativo pós-colonial reside também no fato de este 

se constituir m mais uma estratégia de emancipação e resistência ao discurso 

hegemônico e teleológico ocidental. 

Outro ponto deste trabalho que em muito contribui para o alcance dos resultados 

esperados, encontra-se na relação estabelecida entre nação, memória e identidade, 

esse embricamento mostrou-se salutar, pois, foi a ponte estabelecida para que 

pudéssemos analisar a problemática dos mitos fundacionais o que, inevitavelmente 

nos oportunizou refletir e, acreditamos, acrescentar algo ao debate a respeito do 



dilema de origem da nação e, por conseguinte, acerca da cultura e do povo 

brasileiro. 

Dai que o conceito de Nação mostrou-se seminal por ter nos oportunizado perceber 

o entrelaçamento existente entre Memória e Poder, o que contribui para forjarmos o 

conceito de nação desse a perspectiva de uma gama de discurso e narrativas que 

nos fez conceber a nação como uma comunidade imaginada. Essa percepção é 

importante uma vez que nos abriu caminhos por meio dos quais pudemos traçar o 

percurso do mito de origem e problematizar as noções de povo e identidade, como 

consequência chegamos à conclusão que ambas as noções se constituem em 

estratégias de resistência uma vez assumido seu caráter híbrido. 

Além do mais, conceber a cultura brasileira em sua herança hibrida é mais uma 

estratégia de desconstrução do discurso hegemônico cultural das nações modernas 

que, pautados nos princípios do historicismo nacionalista, negam aos povos 

colonizados a assunção de sua diferença. 

Chegar ao fim, não é finalizar, indica apenas que esse trabalho terminou uma etapa. 

Já agora, no momento em que redijo essas palavras “finais”, a ideia de um texto 

concluso, não encontra lugar no âmbito desta pesquisa. Pensando em termos de 

uma “obra aberta”, o que conseguimos, até aqui, nos serve de estimulo para 

prosseguir este percurso.Mas se é certo que não chegamos a um fim, ao menos 

consideramos ter encontrado um começo. 
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