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OS ESPAÇOS GLOBALIZADOS DO POPULAR - O CONSUMO DO 
REGIONAL E OS VALORES DO EXOTISMO 

 
 

Isabela Frade - PPGARTES/UERJ 
 
 
RESUMO: No interior do sistema político de signos, todos equivalentes em sua função 
de validação da mercadoria, estabelece-se uma região própria, pertinente ao consumo 
hegemônico do outro e ao domínio dos seus sistemas de produção e circulação como 
coisa externa, periférica, ao que se fixa e subjuga pela forma do exotismo. Ao 
pensarmos essa condição das trocas entre o local e global, mergulhamos no universo 
da feira de artesanato urbana carioca “Feira Hippie” fazendo o reconhecimento dos 
seus ideários de liberdade e movimento, fundadores do movimento desbunde nos 
anos 60 e 70. Revisitamos o espaço e consideramos os discursos dos artesãos e nos 
perguntamos sobre o mercado da artesania brasileira e seu papel no imaginário 
identificador da brasilidade.  
 

Palavras-chave: cultura popular, consumo massivo, exotismo. 

 

ABSTRACT: Within the political system of signs, all equivalent in their validation 
function of the merchandise, sets up its own, relevant to the hegemonic consumption 
and other domains of their systems of production and circulation as something 
external, peripheral region, which fixed and subdues the form of exoticism. In thinking 
of this condition for the exchanges between local and global, we were dived into the 
world of urban craft fair carioca "Hippie Fair" reconnoitring their ideals of freedom and 
movement, founded by the knockout movement “Drop Out” in the 60s and 70s We 
revisit the space and consider the speeches of artisans and wonder about the Brazilian 
handicraft market and its role in the handle imaginary Brazilianness.  
 
Key words: popular culture, massive consumption, exoticism. 

 

 

Porque as diversidades em si não se equivalem; são, justamente, diversas. 

Renato Ortiz 

 

O cardápio global – a degustação do exótico 

No âmbito de um sistema político de signos, apontava Baudrillard nos anos 80, 

estabelece-se uma região própria, pertinente ao consumo hegemônico e ao 

domínio dos seus modos de produção e circulação e outra externa, periférica; 

corriqueiramente identificada por um in e um out. Estar in significava pertencer 
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a um extrato privilegiado, operando com conforto os seus mesmos modos de 

ser em pensar. Baudrillard seria radical nessa perspectiva de detecção do 

sentido de prestação social que movimenta o consumo dos signos, 

comportando, nesse entendimento, o conceito de classe social e 

estabelecendo, a cada segmento, um modelo próprio de identificação que 

valora e distribui, a partir desses mesmos valores, o que cabe a cada forma de 

pertença. O setor dominante, segundo o pensador, deve buscar um moto 

perpétuo de sua atualização, uma vez que inaugura, a cada momento, o 

privilégio da novidade. Quem estava out ficaria à margem desse extrato 

dominante – e uns mais que outros sentiriam o desconforto dessa exclusão.  

De certo modo, Baudrillard, ao rever o pensamento de Ortega y Gasset sobre a 

organização massiva da cultura, inaugurava um pensamento sobre as 

orientações globalizantes, ao reunir em um absoluto todas as manifestações e 

submetê-las a um único juízo. A pluralidade era negada para identificar os 

aspectos de distinção social presentes nas formas eleitas. Argumentamos a 

partir de observada distribuição desigual das sensibilidades, que certos modos 

de resistência cabem dentro de uma forma regulatória das identidades e do 

reconhecimento das origens e dos destinos. Poderíamos falar de um único 

regime – este que tenta se estabelecer – como uma espécie de verdade, um 

princípio de valor e de orientação que deseja organizar as formas no mundo 

como se tudo fosse calcado em um único ou mesmo princípio. Trata-se da 

cultura ocidental ou humanista que, no seu papel civilizador, nega os valores 

selvagensi e provincianos e se posiciona como cosmopolitismo universalizante. 

É a partir de seus estamentos que se desdobra a corrente de pensamento que 

julga o ser humano em unicidade: A Ética, A Cultura, A Arte, A Filosofia e 

assim por diante. Para estes, o mundo começa na Grécia e segue esse 

desdobramento de um modo humano a ser impingido aos demais, porque 

considerado como superior e verdadeiro. E que, nessa rejeição, se impõe de 

modo violento. Quando não se reconhece em uma fala, em uma expressão, a 

ela rejeita e reage com opressão; desejando-a morta por considerá-la como 

barbárie. Porém, em seu detrimento, no curso normal da vida, as formas 
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culturais seguem seu percurso normal de entretenimento com o meio, com as 

necessidades e urgências, com os clamores do desejo e perfaz caminhos 

próprios, compondo um mundo rico e vasto de manifestações. Nesse sentido, 

não existe um único princípio, mas vários. A cada nicho humano, a cada canto 

do mundo, uma forma de vida viceja e se constitui como modelo de 

entendimento e de beleza, elaborando seus próprios códigos e modos de 

cognição. Tem a ver com a experiência destes que o compartilham e que 

depuram os modos de ser nesse lugar comum que é a cultura.  

Estabelecer domínios e suas hierarquias é prosseguir nesse deslocamento. 

Identificar valores discriminadores e categorias que explicitam uma ordem 

social é participar do processo depurador da cultura, que nos orienta. A cultura 

ocidental, no entanto, como forma dominante, vem buscando colonizar a todos 

e se impor como modelo unificador – ambição de ser o verdadeiro no humano. 

E suas vitórias nos levariam a crer, caso não fosse negada mesmo desde o 

seu interior, em uma condição unificadora. Sabemos de suas violentas guerras 

nesse processo de conquista. Mas essa é uma forma reduzida de poder –

nesse modo hierárquico, tem sempre um que é o melhor e muitos, ou melhor, 

todos os demais, que são destituídos e tornados subalternos –, numa forma 

piramidal de assunção de poder. Projetam a alçada individual através da 

negação da vida participativa e seu horizonte comunitário. Em um espaço de 

domínio da cultura humanista, será o indivíduo o fim maior da sua produção. A 

sua finalidade máxima, o ser universal, é um sujeito isolado, destacado em sua 

afirmação de singular potência. 

Porém, na composição criativa da vida social, as formas divergentes implicam 

a natural dissonância com o regime hegemônico. E este, no seu interior, vibra 

de modo multiplicador. Não fosse a diversidade o próprio do humano, suas 

particulares formas de associação não exibiriam os vigores que observamos no 

mundo contemporâneo. Nesse momento, refletimos sobre as formas de arte 

não hegemônicas e nos perguntamos sobre o estatuto da “arte popular”. É 

interessante comentar que esse conceito é apenas um recurso ao pensamento 
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e que não o defendemos de modo exclusivo ou absoluto. É um meio à reflexão, 

pois a problemática que envolve essa terminologia é rica e fecunda o nosso 

pensamento. Mas não postulamos a esse estamento verdade nem 

estabelecemos fronteiras rígidas entre um e outro nicho cultural. Muito ao 

contrário, o que as manifestações que observamos e, por estratégia, 

identificamos como populares, praticam, é a circulação social ampla e a 

representação em sistemas de códigos abertos.  

Segundo esse abrangente reverberar, as artes populares seguem gerando 

movimentos próprios, pois que os artistas populares não se identificam com 

essa relação dentro/fora do sistema hegemônico, com criativa produção nessa 

mesma condição de uma presumida exterioridade. Geram, por sua vez, seus 

próprios sistemas regulatórios, que definem também um dentro e um fora, em 

ritmo e tempo próprio que significa uma liberdade ao cânone das elites e seus 

especialistas; desconhecendo-o ou desconsiderando-o, podendo mesmo 

escolher a permanência e o cultivo do tradicional. Seus estetas são também 

rigorosos, mas a postura no acolhimento é inversa, abrindo espaço para uma 

abertura radical. Misturam-se nos espaços comuns e com eles se confundem.  

Entre muitos movimentos, o consumo da cultura pode ser percebido em duas 

polaridades: em um dos sentidos se preconiza como livre compartilhamento do 

desejo e, de outro, pela sua instrumentalização como elemento diferenciador. 

Mas não em um único modo, repercutindo e ressoando, a cada vórtice da 

cultura, a diferentes formas expressivas. A cada sistema estético corresponde 

um complexo de padrões e modelos de excelência. Esse entendimento requer 

ir além do que entende a perspectiva rancieriana (Ranciére, 2006) e questiona 

o modo absoluto e regulatório de um único modelo para cada época ou 

sociedade que este filósofo estabelece através da imagem conceitual de um 

“regime estético”, admitindo que possam coexistir, na sociabilidade complexa, 

muitos diferentes regimes, articulados em afinidades e/ou dissonâncias. 

Podemos, mesmo não concordando inteiramente com este autorii, e tornando 

plural o seu inteligir, perceber caminhos cognitivos diferentes nos que 
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compõem a sociabilidade globalizada. No entanto, é necessário perguntar-se 

sobre essa adesão a um modelo universal. E observar quando implicam nessa 

condição o ajuste de seus valores ao estatuto unificado da mercadoria. É sua 

condição mais frequente se apresentar como parte de uma feira, um livre 

mercado.. 

Retomando Baudrillard, nos perguntamos, ainda a buscar compreender o modo 

totalizador de seu pensamento, se esse o exercitava sobre o modo como a 

instrumentalização da cultura é perpassada pela lógica da mercantilização 

regulamentadora dos acordos multinacionais. Esta polaridade 

compartimentalizadora era utilizada com recurso ao exame crítico do consumo 

cultural; visto em suas formas de trânsito dominadas pelo traço único a detectar 

o mercado de bens simbólicos da nascente globalização; Baudrillard seguia a 

buscar a sua parte perversa. Para usar uma expressão do autor, a sua parte 

maldita. 

Ao acirrar essas oposições e, ao mesmo tempo, as confundindo, em um 

paradoxo modelo de identificação, a vias de circulação globalizantes quebram 

os vínculos entre os sujeitos, dividindo-os em âmbitos cada vez mais 

compartimentados e afastando-os, na gênese do exotismo e na constituição de 

uma hierarquia diferenciadora, ao mesmo tempo que costura e amarra seus 

véus humanistas. Ao contrário do virulento imperialismo moderno, essa 

globalização vigora por um sistema de sedução: é se identificando com o moto 

da liberdade e pervertendo-o, apelando para a adesão voluntária. Seduzidos, 

os indivíduos seguem aderindo ao seu modelo de conduta e se adequando aos 

seus modelos, aproximando-se a esse centro regulador. Aprisionam-se nas 

cadeias de sentido de modo indelével. Todas as amarras são muito sutis e 

ativadas pelo desejo próprio de ajuste.  Mas o todo do poder não subsiste na 

dominação: deve continuamente rever suas estratégias pois, à sua vez, é 

também contido e tomado como alimento a outros sentidos, sendo  

continuamente revertido em elemento criador. No processo contínuo de 
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circulação das culturas, quem devora é também devorado. A antropofagia 

como o elemento básico do humano.  

Os motores dessa programação mercadológica vigoram a partir dos poderes 

instituídos e seus programas de desenvolvimento. Ao fazerem seus planos de 

internacionalização do comércio ou do turismo, extraem de toda a produção o 

sentido local e a exotizam, ferindo o seu caráter próprio, alienando-o de suas 

mesmas motivações, pois é sobre a tradução cultural que se produzem os 

mesmos sentidos, as mesmas programações e se propaga o consumo 

periférico da cultura. É sobre a indústria do turismo que as formas alienantes 

vem se vigorando, no passeio epidérmico e apolítico sobre as formas 

produzidas, como se elas não representassem vida, memória e laços 

profundos entre as pessoas. O mais interessante sobre isso é que essa é uma 

noção mesclada com o próprio desejo legítimo de conhecer o outro, de 

estabelecer vínculos sensíveis e conhecer novas formas de vida. Ou seja, o 

maleficio é investido por uma forma saudável e positiva de circulação e 

expansão do que podemos chamar de humanizaçãoiii. Se dá em um processo 

ambíguo, que necessitamos olhar para pensar em como purgar – mas seria 

isso mesmo possível? Ou mesmo desejável? – ou pelo menor tratar de uma 

certa verificação a essas força homogeneizante e desvitalizante, que opera 

como grande compressor do comportamento hodierno. 

Deixemos claro que não se trata de opor-se à globalização, mas examinar o 

princípio do exotismo ao qual ela parece ainda estar subjugada em seus modos 

mais corriqueiros. Essa capa que se constrói sobre as produções culturais da 

alteridade funcionam com abrasivos que corroem seus aspectos de diferença, 

anulando-os, tornando-os dóceis ao sentido do consumo em formas alienantes, 

transformados pela cooptação que fazem do outro na tipificação da diferença. 

Retiram-no de seu contexto e o localizam em outro patamar de referência, 

quando quase sempre isso se dá como funções totalizadoras nesse consumo 

cultural. O exotismo e o consumo do outro são dispostos como forma de torná-

lo subalterno.  
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O fetichismo, sintoma que torna visível a aderência emocional na reificação do 

desejo é, segundo a perspectiva marxista, o modo operativo na capitalização 

progressiva. E seguimos à constituição de uma esfera irrigada pelo consumo 

multicultural que se capilariz a, aliada ao grau de sedução da diferença (Frade, 

2002). Essa ambivalência pode ser pensada pela contraditória cidadania 

advinda do pacto global que, segundo Bhabha (2013), origina uma sensação 

de que “se está no meio das coisas” ao se realizar atividades de reflexão e 

juízo, eleição e decisão.  

O popular, em que se configura o espaço para além do dominante na cultura, 

se organiza como alternativa e resistência. Com a pecha de ingênuas, 

primitivas, rudes ou brutas, as práticas populares seguem um caminho 

continuamente recortado por interpenetrações das camadas dominantes: aqui 

se fazem notar as formas assistencialistas – particulares ou oficiais - que se 

debruçaram com piedade para um acolhimento do que consideraram “pobre” e 

“desvalido”, em atitude protecionista; as investidas acadêmicas que 

observaram seus contornos exóticos (Cavalcanti, 2013) em exercícios 

cognitivos desafiantes; o sistema de arte que descobriu uma oportuna via de 

alívio ao viciado circuito. Ainda assim, apesar de todas as formas de “incentivo” 

e “salvaguarda” do estado e de muitos mecenas, essa força dos coletivos 

maiores, informais e abertos, prossegue no seu vigoroso modo de existir: 

traduzindo a vida em palavra, sonoridade, cor e movimento no jogo com a 

linguagem.  

A hipótese indiretamente testada nesse ensaio é a de que a cultura popular é 

matriz viva na cultura: negaremos o arcaico – de forma relativa-, e nos 

inclinaremos a pensar que as derivações – hibridismos, sincretismos e todos os 

modos de apropriação acontecem nesse campo fecundo: a cultura como forma 

compartilhada de viver o mundo, de tocá-lo, de celebrá-lo. É sobre a condição 

matricial que os sistemas de cooptação irão se projetar: o consumo do popular 

é meio para se afirmar o universalismo globalizante. Em seu cerne, cumpre o 

desígnio massificante: como garantir a certeza do mercado?  
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Não há ingenuidade nisso. Somos todos cúmplices na simulação de 

pertencimento na nova condição homogeneizante. Nesse processo maquínico 

desejante – e assim implicamos a reversão libertária de Deleuze e Guatarri 

(2014) e pensamos nessa máquina como um dispositivo controlado e 

manipulado pelo mercador - são colhidas as forças populares e remanejadas à 

estereotipia dos produtos de consumo, pois é necessário que sejam 

reconhecidas para que sejam consumidas. Deste modo, se perdem as 

possibilidades de viver a diferença, e os maiores prejudicados são os que 

fazem a viagem ao mundo do exotismo. Perdem o sabor – o sentido do 

diferente é ambiguamente dissolvido e seus contornos não expressam o seu 

conteúdo, esvaziados de sentido.  

Consumar a cultura significa, então, estar em continuo movimento, em criação 

constante. Por isso a pujança e a vitalidade, antídoto para evitar a conquista da 

predação alienante. Paradoxalmente, é a partir dos limites que a reversão 

ocorre, e não se trata de evitar a mudança, mas de aceitá-la e, ainda, de 

provocá-la.  Essa contradição negociada entre pertença e diferença, entre 

legitimidade e estereotipia, é o jogo da liberdade criativa de coletividades 

múltiplas e a voracidade do consumo massivo, exercício político necessário 

para o espaço da cidadania transnacional que se efetiva pela crescente 

globalização dos mercados. Na praça planetária, se constitui a feira de arte 

popular onde os regionalismos se representam em commodities adequadas 

aos novos cidadãos.  
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Fig. 1: Exotismo à brasileira. Baianas em trajes típicos 

servem culinária regional na Feira Hippie de Ipanema. A 

feira apresenta produção artesanal de várias regiões do 

país, especialmente as nordestinas, mas essa é a sua única 

forma de culinária.A gastronomia baiana é o nossoítem 

primeiro no cardápio global? 

Fonte: <http://thonilitsz.arq.br/making-off-da-materia-tem-

uma-sala-na-rua/#.U8Uf4PldVqU> 

 

Uma feira exótica – o hipismo e a cooptação da contracultura 

Pensar sobre a situação do turismo estrangeiro no Brasil é entender a imagem 

que produzimos sobre nós mesmos a partir do exterior, ou seja, o que 

mostramos para atrair e seduzir. Ainda as imagens da mulata, do futebol e do 

samba seguem sendo as imagens mais veiculadas, ao lado das formas 

multicoloridas de uma natureza exuberante. Tucanos, araras, jaguaranas, 

flores, a paisagem amazônica e carioca pintada em cores fortes, objetos 

indígenas, orixás e tantas outras imagens que revestem os costumeiros objetos 

turísticos, as “lembrancinhas”: chaveiros, camisetas, bolsas, pulseiras, colares, 

objetos de decoração.  
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Fig. 2: Fulguração tropical em realismo. Fotografia de Ana 

Branco. Fonte: <http://thonilitsz.arq.br/making-off-da-

materia-tem-uma-sala-na-rua/#.U8Uf4PldVqU> 

 

Em Renato Ortiz encontramos um pensamento que vem se desenvolvendo 

sobre a cultura globalizada desde 1994, quando da publicação de 

Mundialização e Cultura, em que reporta a multiplicidade de modos para a 

condição produtora na apreensão da complexidade deste contexto. A esta, 

Ortiz decide denominar mundializada por reconhecer a liberdade presente nos 

sistemas econômicos globalizantes. Omundialismo não se identifica à 

uniformidade, afirmaria Ortiz.  

Quer dizer, podem ocorrer muitas coisas com as identidades 
locais: podem tomar parte da diversidade nacional, podem 
contrapor-se às diversidades nacionais, e também podem se 
imbuir de elementos de transnacionalidade para afirmar seu 
sentido local. Não há uma única alternativa. Na situação de 
globalização, a produção de identidades culturais se dá em um 
contexto aberto, com possibilidades múltiplas. Podem ocorrer 
muitas coisas; depende do lugar onde essas identidades estão 
sendo reproduzidas. (Ortiz, 2007)iv 

O que a expressão mundializada provoca é a referência a uma “visão de 

mundo”, um campo de autonomia nessa profusão de trocas (1994). Essa 

perspectiva implica em negação da uniformidade, aos temidos poderes de 

equalização, de diluição das diferenças. Ortiz quer pensar em um espaço 
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cultural compartilhado onde os trâmites se dão a partir de escolhas pessoais 

em âmbitos locais, com possibilidade de criações estéticas e produção de 

identidades singulares.  

Se admitimos o modo mundializado como expressão criativa de uma cultura 

popular transnacional, este também pode revelar um seu contrário, um outro 

domínio constituído pela negação deste espaço identitário comum. A Feira 

Hippie – assim como as demais feirinhas de artesanato espalhadas pelo 

mundo que querem demarcar o espaço da diferença, no que se comprova pelo 

consumo de elementos locais “típicos”. Na feira turística esse sistema 

homogeneizador se revela, assim que nos traímos pelo desejo de uma 

experiência diferenciadora de forma ambígua, uma vez que é ali onde se 

encontra o sintoma geral do consumo turístico: a busca pelo exótico revestido 

de figurações estereotipadas. 

Em seu oposto, encontraríamos os shoppings centers, que funcionam como 

forma replicante do consumo globalizado dos bens da moda e da tecnologia 

digital. Pascal Gielen (2009), em seu estudo sobre “arte globalizada “trata 

dessa condição de transparência requerida pelo consumidor em perambulação 

no shopping, sujeito que precisa reconhecer-se seja lá onde estiverem. 

Sintoma da ansiedade derivada da inundação de sensações que se reverte em 

busca de uniformidade. Referindo-se ao estado de não-lugar, postulado de 

Marc Augé, para os espaços a-significantes do mundo contemporâneo, Gielen 

destaca o regular modo de anulação dos sentidos – nos shoppings, não temos 

cheiro, tato, nem som – aqueles se reduzem aos modos visuais uniformizados. 

Na feira, em oposição, os sentidos são extrapolados em todas as suas 

modulações. A comida baiana, com sua vendedora em trajes típicos, odora por 

toda a praça. A emulação dos elementos táteis, proposição central do 

artesanato urbano (Frade, 2002) exprime-se em todo tipo de nuance, 

envolvendo principalmente a experiência com os materiais brutos ou naturais. 

Segue-se aos brilhos dos metais entre dourado e prata, a fosca maciez dos 
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couros curtidos ou não, o cheiro da palha, do algodão e as lisuras do acrílico e 

seus traços psicodélicos.  

O processo de mundialização exprime-se sobre identidades negociadas local e 

nacionalmente. Mas a globalização - se consideramos que esse processo de 

aproximação progressiva que nos leva à dimensão transnacional na 

negociação das diferenças - comporta uma dimensão acachapante, se 

apresenta em seu modelo dual, o seu contrário, o do reconhecimento do 

mesmo, se fazendo expressão de uma ordem hierárquica e se manifestando 

em todo e qualquer lugar e da mesma maneirav.A Feira Hippie seria esse 

espaço da representação nacional para o consumo ligeiro, trazendo à tona as 

figurações exóticas presente nos discursos propagandísticos. O que se requer 

à alma nacional é a redução a esse glossário do colorido e sensualidade 

pujantes.  

O discurso dos produtores se revela nessa mesma direção, ao afirmar que o 

que fazem é apenas sobreviver – “mas eu vivo mesmo é da minha arte, que 

poucos valorizam”, dizia Paulo Melo, pintor carioca já falecido e que era 

reconhecido por suas pinturas de baianas. Uma observação mais detalhada 

aos que querem se apresentar como artistas nos leva a discriminar dois modos 

de trabalho: um para os de fora e outro para o de dentro, no que informam ser 

“a minha arte”. Para esse parco reconhecimento, uma vez que se mistura ao 

vulgo “artesanato”, permanece a satisfação pessoal.  
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Fig.3: Caricaturista Pamê identificando 

o consumidor. Fonte: blog do autor em 

http://arteriopame.blogspot.com.br/sear

ch/label/Caricaturas%20e%20charges> 

 

Reflexões conclusivas 

Baudrillard recuara no tempo para atender a uma tácita referência à análise 

crítica de Ortega y Gasset, quando este visita à América no primeiro quarto do 

século XX. Gasset atacava o consumo conspícuo ao pensar sobre o 

esvaziamento da cultura pelo crescente processo de descolamento do real e 

privilégio dos signos de distinção social, então movido pela crítica ao 

silenciamento  contínuo das massas em sua desvinculação com as condições 

reais da produção cultural. Assim, perguntamo-nos sobre as atuais 

configurações de uma cultura a estender-se em dimensões globais de forma 
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crescente ao olhar os pequenos produtores da feira artesanal. A Feira Hippie 

de Ipanema revela em seus traços uma proposta contracultural cooptada, uma 

vez que a cultura do Desbunde e do “Drop Out” cultivada nos anos 70 reverteu-

se a uma opção mercadológica de garantia de venda ao mercado global. 

Aderiu a esse movimento de forma periférica, satélite distante que, ao circundar 

o complexo de uma cultura popular mundializada, requeriu, para manter-se 

ativa, a representações do exótico.  Sendo assim, é, uma expressão ativa de 

uma globalização transnacional redutora. 

Observar as modalidades tradutórias de algumas de suas obras artesanais 

revela esses traços de um halo redutor das diferenças, adaptadas aos modos 

da moda e da validação da viagem ao exterior, contendo em seus objetos, o 

caráter de “lembrancinhas”. Descartam-se de seus sonhos de liberdade e 

seguem a redução pela excentricidade. Há que se reportar a essa 

desqualificação sem desconsiderar as constantes adaptações ao desejo do 

consumo que motivam o turismo no estrangeiro. Reconhecida como patrimônio 

cultural carioca, os herdeiros dos cantores e artesãos hippies dos anos 70 

atuam na condição de representar o autêntico; no entanto, fabricam as formas 

representativas da tipificação do autóctone, no próprio sonho pela diferença 

desfrutável, que mobilizam os seus produtores para o diálogo com o público. 

Destacar as pequenas sutilezas da produção cultural no espaço de troca 

advindo do trânsito cultural pode identificar esse campo periférico do contato 

com as diferenças onde os sentidos são despossuídos de seu vigor e tratados 

de forma homogênea. Ao contrário do que pode ocorrer em determinados 

espaços da cultura, onde pequenos deslocamentos significam espaços 

construtores da emancipação, essas sutis referências explicitam o mesmo, 

implicando em formas esvaziadas e estereotipadas. Bhabha reflete sobre a 

delicada apreensão das subversões creditando ao olhar sensível do 

pesquisador a apreensão desses possíveis modos de liberação:vi “Eu tenho 

acreditado que ‘pequenas diferenças’ e leves alterações e deslocamentos são 

quase sempre os elementos mais significativos em um processo de subversão 



 
 

 

2533 

 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  
15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

ou transformação.” (1995, s/p.). Ao mesmo, tempo, argumentamos, estão 

também nas sutilezas, os movimentos da fixidez e da subalternidade. A cultura 

é um trabalho da delicadeza.  

 

 

Fig4. A favela é protagonista no imaginário sobre a 

sociabilidade carioca. O aglomerado de casas trabalhado 

como conjunto homogêneo explicita o superficial das 

visualidades estrangeiras. Fonte: Fotografia de 

Anjcitirada em março de 2011. 

https://www.flickr.com/photos/anutele/with/5562252399 

 

 

Notas 

                                                           
1 Aqui nos referimos ao termo de Lévy-Strauss, na obra o Pensamento Selvagem, estendendo-o a todos 
os povos que não se formaram no berço greco-romano ou que com ele não tiveram contato profundo. 
2 Aqui cabe a argumentação de Siskek(2008) sobre a torção criativa no pensamento de autores, que o 
autor denomina “leitura errônea produtiva”.  
3Cabe a distinção entre humanismo e humanização, o primeiro se referindo ao projeto universalizante 

colonizador e o segundo, ao seu inverso, a livre associação pelo interesse ao diferente, respeitando-o. 
4Traduçãolivre de trecho da entrevista de Graciela Rodriguéz-Milhomens na Revista Magis: “Es decir, que 
pueden ocurrir muchas cosas con las identidades locales: pueden formar parte de la diversidad nacional, 
pueden contraponerse a las diversidades nacionales, y también pueden llenarse de elementos de 
trasnacionalidad para afirmar su sentido local. No hay una alternativa. En la situación de globalización, la 
producción de identidades culturales se da en un contexto abierto, con posibilidades múltiples. Pueden 
ocurrir muchas cosas; depende del lugar donde esas identidades están siendo reproducidas.”  
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5 Neste caso seria interessante inquirir o espaço da arte contemporânea e seu lugar de equivalências. As 
disputas entre obras que demarcam e respeitam as diferenças se alinham ao lado de outras que negam 
as culturas em suas particularidades e afirmam que a arte é uma e a mesma coisa. 
6Tradução livre dodepoimento de HomiBhabhanarevistaArtForumaoentrevistador W. J. T. Mitchell: “I have 
always believed that "small differences" and slight alterations and displacements are often the most 
significant elements in a process of subversion or transformation.”  

 

 

Referências 

BHABHA, Homi. Translator translated.Entrevista.In ArtForum.V. 33, n.7, março de 
1995. Online<https://prelectur.stanford.edu/lecturers/bhabha/interview.html> Acesso 
em 20 de junho de 2014. 

____________. Nuevas minorias, nuevos derechos – notas sobre cosmopolitismos 
vernáculos. Buenos Aires: Siglo Veintiuno, 2013. 

BAUDRILLARD, Jean. Para uma economia política dos signos. São Paulo: Martins 
Fontes, 1986. 

FRADE, Isabela. A ressonância marajoara. Tese de doutorado. São Paulo: ECA USP, 
2002. 

GIELEN, Pascal. The murmuring of the artistic multitude.Amsterdam: Antennae, 2009. 

ORTIZ, Renato. Mundialização e Cultura. São Paulo: Editora Brasiliense, 1994. 

_____________. Alimento mis demonios para pensar. Entrevista. Revista Magis da 
Universidade de Guadalajara online. Dez de 2007. 
<http://www.magis.iteso.mx/content/alimento-mis-demonios-para-pensar-entrevista-
con-renato-ortiz> Acesso em 30 de junho de 2014. 

ZIZEK, Slavoj. Orgãos sem corpos. Rio de Janeiro: Cia. De Freud, 2008. 

 

 

Isabela Frade  

Arte educadora e investigadora do Departamento de Ensino da Arte e Cultura Popular 
do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Docente do 
mestrado e doutorado em Arte e Cultura Contemporânea da UERJ. Procientista pela 
FAPERJ e líder do Observatório de Comunicação Estética GP -CNPQ. 
isabelafrade@gmail.com 

 

 


