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Resumo: 

Este trabalho é parte de pesquisa strictu sensu realizada junto ao Laboratório de Estudos 

em Comunicação Comunitária da UFRJ e procura avaliar o romance literário regional 

de Dalcídio Jurandir como ferramenta comunicacional para registro alternativo e mais 

orgânico da história cultural do Marajó, Arquipélago localizado ao norte do Estado do 

Pará, na Amazônia brasileira. Diante desta análise, apresentamos uma proposta de 

leitura crítica dos meios de comunicação hegemônicos e das narrativas estetizantes 

produzidas ali como verdade dada. 
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I – Introdução. 

O Arquipélago do Marajó, localizado ao norte do Estado do Pará, reúne vasta 

diversidade de culturas, formas de vida e organização social ao longo de doze 

municípios entrecortados por rios (dentre eles o grandioso Rio Amazonas) pelo oceano 

Atlântico, e pela Baía de Marajó. 

O acesso ao Arquipélago se dá, principalmente, por via fluvial, em uma 

viagem que sai de navio das docas de Belém2 e dura cerca de três horas e meia até o 

município de Salvaterra, onde é possível tomar transporte terrestre (ônibus, vans) até as 

cidades próximas, na maioria dos casos ainda é preciso atravessar pequenos rios em 

balsas. 

O isolamento geográfico encontra equivalência na distância simbólica e 

cultural dos municípios marajoaras em relação a Belém e ao restante do país. Ao longo 
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2 As docas ou porto de Belém estão localizadas na região central da cidade, às margens da Baía de 
Guajará, de onde saem produtos de exportação local, embarcações de carga, de passageiros e chegam 
contêineres do Brasil e do exterior. 



das últimas décadas, configurou-se nas narrativas midiáticas e urbanas um recorte 

denominado “cultura marajoara”, que engloba determinados símbolos da prática local, 

produtos típicos, usos da linguagem e condutas.  

A apropriação desse pacote cultural, por parte das narrativas midiáticas e 

turísticas, tem raízes na história da ocupação do Marajó, marcada pela imposição de 

uma ordem social capitalista, que encontrou obstáculos na forma de vida comunitária e 

alheia ao sistema de acumulação privada. O sincretismo religioso e cultural forçado 

levou à formação de uma cultura do coronelismo e do latifúndio. Após a inserção do 

Brasil no sistema globalizado de mercados – sem uma prévia inclusão dos territórios e 

culturas interioranos – o Marajó, assim como diversos recantos do país, sofreu as 

conseqüências sociais e culturais de um projeto de ressignificação excludente e 

estetizante, que passa pelo principal viés desta nova ordem simbólica de ordenação 

social: a intercessão entre comunicação e cultura. 

Dessa forma, neste trabalho o romance é utilizado como documento testemunhal 

do processo de recontagem histórica, cujo objetivo é propiciar o olhar crítico sobre as 

construções de narrativas estereotipadas por parte do aparelho midiático hegemônico 

acerca da “cultura marajoara”. 

O livro “Marajó” de Dalcídio Jurandir (1978), um dos mais importantes 

escritores amazônicos, é a base para a reflexão sobre a cultura e a sociedade marajoaras. 

Adotamos aqui também textos de pesquisadores como Edward Said (1995), Kwame 

Appiah (1997), e Homi Bhabha (1998). 

 

II – O Marajó de Dalcídio Jurandir: a literatura como registro histórico. 

 

A ocupação do Marajó e a formação da chamada “cultura marajoara” ganhou 

importante registro através da obra literária, por meio de poesias, biografias, canções 

populares, eruditas e, em especial, pelos romances de Dalcídio Jurandir, jornalista, 

escritor, poeta, crítico literário e ativista político paraense. Nascido em Ponta de Pedras, 

no Marajó, em 1909 (cenário do romance “Marajó”, que publicaria em 1947), filho de 

paraenses, o pai descendente de portugueses e a mãe filha de escravo, uma formação 

familiar comum na região; Dalcídio viveu no Arquipélago até os treze anos de idade, 

quando mudou-se para Belém, porém, desde 1928, o escritor já almejava a mudança 

para o Rio de Janeiro, sede da Academia Brasileira de Letras; de 1925 datam suas 

primeiras atividades como jornalista e revisor. Em 1939, assume cargo público no 



Marajó, atuando como Inspetor Escolar em Oeiras e Salvaterra, onde finaliza seu 

primeiro romance, “Chove nos Campos de Cachoeira”, vencedor do Prêmio Dom 

Casmurro, no Rio de Janeiro, e publicado em 1941 pela Editora Vecchi. Neste mesmo 

ano, Jurandir passa a residir no Rio, onde publica, cinco anos mais tarde, “Marajó” – 

que havia sido escrito e premiado deste os tempos de Salvaterra. Com muita 

dificuldade, o escritor se estabeleceu como romancista e jornalista no Rio de Janeiro. 

Em 1952, em meio às tensões do pós-guerra, Dalcídio visita a União Soviética junto à 

delegação de escritores brasileiros comunistas, dentre os quais, Graciliano Ramos e 

Moacir Werneck de Castro; sua atividade política se reflete na abordagem crítica dos 

romances marajoaras (NUNES, PEREIRA e PEREIRA, 2006, p. 22-69). 

Os romances marajoaras de Jurandir revelam aspectos marcantes da ordem 

social estabelecida na região, da história constitutiva das cidades, culturas e da política 

locais. Para tanto, apoiamo-nos na prática de diversos autores das ciências sociais que 

tomam a literatura de ficção, biográfica ou de romance como registro histórico de 

determinado recorte temporal, espacial e cultural. Edward Said aborda os discursos 

estereotipados sobre os povos africanos, orientais, caribenhos, identificando em diversas 

obras literárias e narrativas da imprensa referências à descrição destas culturas como 

“outras”, bárbaras, primitivas. Said considera a literatura de romance como “objeto 

estético cujas ligações com as sociedades em expansão da Inglaterra e da França são 

particularmente interessantes como tema de estudo” (1995, p. 12), a literatura para o 

autor funciona como método etnológico e cultural, observando o papel documental da 

narrativa de ficção na história mundial. “O poder de narrar, ou de impedir que se 

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

e constitui uma das principais conexões entre ambos” (1995, p. 13); daí a impressão do 

autor em relação à construção de um referencial ocidental de cultura, impresso em 

grandes obras da literatura européia. Said afirma que: 

Ignorar ou minimizar a experiência sobreposta de ocidentais e orientais, a 
interdependência de terrenos culturais onde colonizador e colonizado coexistiram e 
combateram um ao outro por meio de projeções, assim como de geografias, narrativas 
e histórias rivais, é perder de vista o que há de essencial no mundo dos últimos cem 
anos (1995, p. 22). 

 

Homi Bhabha também faz uso do romance para delinear um pensamento teórico 

acerca da visão etnocêntrica da cultura. “A História de Meu Filho” (1990) da sul-

africana Nadine Gordimer, serve ao autor para propor o questionamento sobre a 

referência de “centro” cultural, o que Bhabha classifica como a “perda do absoluto”. No 



romance de Gordimer, o autor destaca o “movimento de afastamento de um mundo 

concebido em termos binários, de uma noção das aspirações do povo esboçada apenas 

em preto e branco” (2002, p. 37). Ao cunhar a noção de “entre-lugar”, Bhabha recorre a 

diversos romancistas africanos, como Richard Rive, Bessie Head, John Coetzee; 

asiáticos, como Salman Rushdie e Rabindranath Tagore; além da escritora negra 

americana Toni Morrison, em seu Beloved; Henry James, com Portrait of a Lady, de 

1881; e a inglesa Carole Pateman, com The Disorder of Women. Autores mundialmente 

conhecidos como W. H. Auden e Goethe também são utilizados por Bhabha (Idem, p. 

24-32). 

O ganês Kwame Appiah identifica na literatura o movimento de construção da 

tradição nacional em diversos países africanos, permeada pelo conflito entre as línguas 

nativas e as línguas coloniais européias; o escritor de romances e contos queniano 

Ngugi wa Thiong’o é uma das referências utilizadas por Appiah por ter adotado a língua 

materna – o gikuyu – em sua obra e causado polêmica junto aos defensores da língua 

colonial como libertária e progressista; da mesma forma os escritores e ativistas Aimé 

Césaire (martinicano) e Léopold Sedar Senghor (senegalês) são mencionados na 

construção da idéia de pan-africanismo no período pós-guerra (1997, p. 20-23). 

Diversos outros romances são pontuados no texto de Appiah como documentos ou 

marcos do discurso pan-africanista, tais como Family and Color in Jamaica, de 

Fernando Henríquez; Soul on Ice, de Eldridge Cleaver; L’Enfant Noir, de Câmara Laye; 

além da autobiografia Aké, do nigeriano Wole Soyinka (Idem, p. 24-25). Na verdade, 

tanto Bhabha quanto Appiah debruçam-se na literatura local para identificar os 

processos culturais a que se dedicam, as construções históricas e formas de 

contraposição à verdade hegemônica por meio das letras. 

O romance “Marajó” de Dalcídio Jurandir (publicado originalmente em 1947, 

pela José Olympio Editora) retrata a estrutura social predominante na região do Marajó, 

que se formou e sedimentou ao longo do processo histórico de ocupação do 

Arquipélago. Na época de seu lançamento, o texto despertou em importantes literatos 

brasileiros, o valor documental e político do romance. A biografia do escritor 

organizada por Benedito Nunes, Ruy Pereira e Soraia Pereira em 2006 coleciona artigos 

de jornais do Pará, do Rio Grande do Norte e do Rio de Janeiro, nos quais destacam-se 

comentários de Câmara Cascudo acerca do caráter etnográfico de “Marajó”: 

O documento humano não foi empurrado e comprimido para caber dentro de uma tese, 
mas vive, livre e natural na plenitude de uma veracidade verificável e credível... 



Marajó é um volume feito com a verdade cotidiana, com a paisagem exata, com as 
fisionomias possíveis da existência. É o seu melhor elogio para um etnógrafo 
(CASCUDO, Luís da Câmara [1948] apud NUNES; PEREIRA e PEREIRA, 2006, p. 
118-119). 

 

No jornal “O Estado do Pará”, de 11 de abril de 1948, o escritor Bruno de 

Menezes enfatiza: 

Dalcídio Jurandir, porém, continua a se afirmar o romancista que recompõe esse 
mundo marajoara, para mostrar aos sociólogos, na sua bruteza e no seu pauperismo, 
homens, mulheres e crianças, nem mesmo irmanados aos animais, aos bichos ferozes, 
porque a sua condição é tão ínfima, que aqueles valem mais do que estes. 
Parece estranhável que os painéis e o socialismo regional de Marajó, como alguns 
desejam entender, revelam o que de trágico se opera no rudimentarismo da natureza 
amazônica e na humanidade submissa a interesses individualistas, que enche de 
horror, de cinismo, de conflitos morais, de impunidade, de conformismo, a região 
esquecida, que o escritor focaliza... Voltei da viagem que fiz em Marajó com a 
sensação da mais profunda realidade dominando-me os nervos (MENEZES, Bruno de 
[1948] apud NUNES; PEREIRA e PEREIRA, 2006, p. 119-120). 

 

 Moacir Werneck destacava, em 1947, o potencial humanista da narrativa de 

Jurandir em “Marajó”, seu poder de desconstrução do exótico sobre as coisas da 

Amazônia: 

(...) não é a sensação do exótico, nem essa espécie de pavor infantil que nasce da idéia 
dos grandes rios negros ou lodosos, dos animais estranhos que vivem em matos 
diferentes dos nossos, É, sim, o encontro do homem, desentranhado do cartão-postal 
amazônico que temos visto até agora, e que o autor nos lança em rosto com uma 
violência dramática... É sintomático que nos tenha vindo das vastidões amazônicas, 
onde a presença do meio é incontrastável, uma síntese tão poderosa e tão carregada de 
sentido humano como esta de Dalcídio Jurandir (CASTRO, Moacir Werneck [1947] 
apud NUNES; PEREIRA e PEREIRA, 2006, p. 121). 

 

 Nelson Werneck Sodré comentava em 1947 a importância literária de “Marajó” 

com destaque à sua “força descritiva” da realidade social brasileira. Em tom de protesto, 

Werneck Sodré questiona a crítica literária da época pelo formalismo que teria levado 

ao descaso, por parte de alguns, com o recém-lançado romance de Jurandir, afirma: “o 

homem teme a verdade – e teme-a tanto mais ela está em choque com aquilo que é 

dominante, ou generalizado, ou ao menos privativo dos bem-aventurados” (SODRÉ, 

Nelson Werneck [1947] apud NUNES; PEREIRA e PEREIRA, 2006, p. 122). O 

escritor ainda destaca: 

Porque Marajó é, sem dúvida, um excelente romance, e mais do que isso, um 
excelente romance brasileiro. Não vamos debater aqui, a propósito desse romance, o 
largo e controverso problema literário do regional e do universal. O que está fora de 
dúvida é que, nas páginas que Dalcídio Jurandir escreveu, o que existe, presente em 
todas elas, impregnando-as a fundo, é a terra e a gente de Marajó. Há romances que 
pertencem à literatura brasileira apenas por terem sido escritos em português. Se 



tivessem sido escritos em chinês, pertenceriam à literatura chinesa. O que distingue 
uma literatura, entretanto, não é apenas a língua, mas aquilo que as suas obras 
traduzem, e de que o idioma é mero instrumento, a vida,.a terra, a gente, os seus 
problemas, os seus dramas, as suas crenças, os seus sonhos, e os seus tormentos. 
Marajó, em qualquer língua, é literatura brasileira. Mas é apenas pela sua fidelidade ao 
ambiente que merece apreço; mas pela sua força descritiva, plena de verdade e de 
beleza... (SODRÉ, Nelson Werneck [1947] apud NUNES; PEREIRA e PEREIRA, 
2006, p. 123-124). 

 

A força descritiva a que se refere Werneck Sodré marca o “coronelismo”, como 

ficou conhecido o modelo de hierarquização e poder político na região, apoiado no 

estabelecimento deliberado de verdade e controle social a poucas figuras, quase sempre 

latifundiários ou políticos. A distribuição de grandes quantidades de terra a 

determinadas famílias da burguesia rural data, como já explicitamos anteriormente, da 

expulsão dos jesuítas do Pará, em 1755 (LOUREIRO, 2001, p. 34); em “Marajó”, 

Jurandir enfatiza a origem política hereditária do título de Coronel na região, o 

personagem Coutinho, principal coronel da trama, herdou o título e a propriedade de 

terras do sogro (1978, p. 32). A atribuição de poder ao fazendeiro, ligada à posse de 

terra, riquezas e capacidade de manobra política, formou uma escala de mando 

coercitivo que descia do proprietário e seus familiares ao chamado vaqueiro, 

comerciantes locais, empregados públicos, população da sede do município, até as 

comunidades rurais, escravizadas ou exploradas pelo trabalho no campo. Miranda Neto 

apresenta uma análise sobre a estrutura social e as relações de trabalho estabelecidas 

tradicionalmente no Marajó, identificando, na figura do vaqueiro, um elo entre a casa-

grande e a população de trabalhadores (2005, p. 84); no romance de Jurandir, 

identificamos a posição superior do vaqueiro em relação à população: “E, meu filho, 

não se meta com os vaqueiros. Sabe a responsabilidade. Vem do princípio do mundo. A 

humanidade é ruim, meu filho” (JURANDIR, 1978, p. 222). O romancista enfatiza a 

relação de posse entre coronéis e o lugar: “O mato, a gente com a sua miséria, a 

bicharada, tudo isso pertencia ao Coronel Coutinho, Senhor seu Pai” (Idem, p. 68); 

porém, havia ainda certa gratidão e respeito por parte da população, em troca de favores 

dos coronéis. O apadrinhamento paternalista exercido pelos patrões atribuía uma 

sensação de segurança e prestígio social ao afilhado, controle e compadrio caminhavam 

lado a lado na região (MIRANDA NETO, 2005, p. 83). Jurandir aponta claramente a 

principal fonte de riqueza dos coronéis. 

[Coronel Coutinho] continuou com as fazendas no Arari e duas casas de negócios: a 
loja da vila e a Intendência, que não lhe davam, na verdade, grandes lucros, 
conservava-as, como objetos de estimação, dizia. Seu melhor empenho era ter gado, 



numeroso, à solta nos vastos campos. Ganhar com o menor esforço possível, aumentar 
suas terras e seus rebanhos era, afinal, uma modesta preocupação que não ofendia a 
Deus nem ao próximo... Marajó para Coronel Coutinho e alguns fazendeiros grandes 
era um mundo à parte, privado, lhes pertencia totalmente (JURANDIR, 1978, p. 32). 

 

Em “Marajó”, Jurandir retrata o quadro sociocultural próprio da região através 

do protagonista, o jovem Missunga, filho de coronel, vindo da faculdade de Direito em 

Belém e viajado pelo Rio de Janeiro e pela Europa, uma trajetória muito comum na 

época e considerada por historiadores (SALLES, 1994; VERÍSSIMO, 1970; LEAL, 

2008) como um dos determinantes no processo de europeização da cultura e da política 

no Pará. Na passagem do século XIX para o XX, Belém passou por um impulso 

urbanístico pautado na tradição neoclássica européia por conta da economia extrativista 

e exportadora da borracha, que trouxe à cidade um tráfego intenso de cultura do Velho 

Continente, seja através dos filhos das classes abastadas que iam estudar na Europa, ou 

através dos próprios senhores do látex e governantes que traziam óperas, artistas e 

urbanistas europeus para a construção de uma “Paris n’América” em plena bacia 

amazônica (SALLES, 1994, p. 88-126). No terceiro capítulo de “Marajó” ressentia-se 

Missunga: 

- De 1900 a 1914, os pais mandavam os filhos para Oxford. Paris, Lisboa, Londres 
eram, nesse tempo, dez vezes mais perto de Belém que o Rio. Que importava ignorar o 
Pão de Açúcar se conheciam o Quartier Latin e o Moulin Rouge, o British Museum e 
o foot-ball? (JURANDIR, 1978, p. 33-34). 

 

A relação do jovem se dá no conflito entre a obrigação tentadora de herdar o 

poder simbólico do pai e o envolvimento emocional com as pessoas, o tempo e as coisas 

de Marajó. Nas andanças de Missunga pela cidade de Ponta de Pedras e arredores, 

presenciamos um importante relato documental da vida social na região. 

A origem multicultural da população marajoara é mencionada no romance de 

Jurandir ao retratar a jornada de imigrantes nordestinos, fugitivos das secas, 

comerciantes estrangeiros, como o sírio Calilo e o armênio Manoel Rodrigues, e, mais 

adiante, a retirada da população desterrada pelo conflito sangrento no vilarejo fictício de 

Felicidade (JURANDIR, 1978, p. 73, 79, 158) e a chegada dos colonos japoneses à 

Ponta de Pedras, com quem Coronel Coutinho negociou suas terras em meio a segredos 

(Idem, p. 157) – a respeito da imigração japonesa, Homma destaca o cuidado dos 

imigrantes verificado nos estudos e negociações em torno das possibilidades de 

produção agrícola na Amazônia, empenhados desde a chegada dos primeiros japoneses 

em São Paulo, a partir de 1915 (2003, p. 86); em 1938, nove anos após a chegada dos 



imigrantes na Amazônia, verifica-se o estabelecimento de plantios experimentais de juta 

no Marajó, devido às condições naturais favoráveis no município de Breves (2007, p. 

43). Outro fator que ilumina a origem plural da cultura marajoara é a mistura de crenças 

e práticas religiosas, que agrupavam dogmas cristãos e espíritas, rituais indígenas, 

práticas africanas, além de sinais das crenças orientais, trazidas por imigrantes árabes e 

judeus. Jurandir relata a devoção de populares por uma cabeça de santo, que no 

Candomblé possui valor sagrado; o ritual que agrupava festejos populares com danças, 

música, farta comilança e cachaça, e práticas religiosas como a ladainha (praticada por 

senhoras rezadeiras, muitas vezes em latim, um influência direta da presença jesuíta na 

região) (1978, p. 89; 164-166). A pajelança, prática mística inspirada na cultura 

indígena também figura no texto em meio a cachimbos, maracás (instrumento de 

percussão indígena utilizado nos rituais religiosos), defumação e feitiçaria na barraca da 

Madrinha Leonardina (Idem, p. 211-213). Um parto complicado é rodeado, no livro, por 

parteiras, pajé e santos católicos (Idem, p. 90); mais adiante, neste trabalho, 

observaremos a utilização de narrativa muito semelhante por parte de jovens 

marajoaras, participantes de oficina de rádio comunitária em 2006. 

Outro aspecto marcante é a reivindicação de uma origem européia “pura” por 

parte das elites locais, mais um resquício da colonização cultural. Coronel Coutinho 

sustenta com orgulho sua ascendência nobre: 

- Meu pai – dizia Coronel – Foi homem na monarquia. Meu avô português da gema. 
Não da leva dos emigrantes dos Açores, na maior parte, moedeiros falsos e facínoras. 
Mau avô veio com a tradição do Rei e da Corte. Um alfacinha. Eu também leio, seu 
Lafaiete. Tenho todo o Rocha Pombo nesta estante. Para que é que assino jornais, 
revistas, compro livros e senhores livros? Meu avô domou índios. Índios não 
prestavam? Corrija-se! Lutou com os cabanos, essa página negra da história 
paraense... (JURANDIR, 1978, p. 133). 

 

 Diante da hegemonia europeizante, encontramos no texto de Jurandir o desdém 

dos coronéis em relação à organização política dos trabalhadores rurais, fato que 

demonstra a falta de força política das associações e colônias de pescadores e a forma 

como eram estereotipados os nativos: “Vaqueiro nasceu vaqueiro morre vaqueiro” 

(JURANDIR, 1978, p. 198). A postura política do autor o levava a iluminar a questão 

trabalhista na época. Coronel Coutinho: 

- Mas que sociedade têm os pescadores, meu filho? O que é que você anda sonhando. 
Onde se viu sociedade de pescadores... Você quer falar na colônia dos pescadores? 
Você sabe o que quer dizer uma colônia de pescadores o Arari? Brigas e roubalheiras. 
Só tem serviço pra tirar dinheiro do pescador. A história do Milico na presidência da 
colônia do Arari é uma delícia. Aquele sim soube ser protetor dos pescadores. Meteu 



todo o cobre no bolso e deu uma banana. E você deve saber que índio não tem instinto 
gregário ainda, vaqueiro é ainda índio, caboclo disfarçado em semi-civilizado, 
analfabeto, manhoso e proto para cravar a garra (JURANDIR, 1978, p. 199). 

 

 Ao afirmar a falta de “instinto gregário” do índio (o termo aqui designe 

genericamente todo o nativo da região, e não especificamente o indígena), o romancista 

sublinha a hierarquização cultural estabelecida na época – e que ainda persiste, como 

observamos ao longo deste trabalho – que tinha como centro referencial a economia 

privada capitalista. O estado de “índio” ou “caboclo” designa aí um estado inferior de 

cultura. Em “Marajó” encontramos um documento histórico e atual da estrutura social e 

política daquele território, mas também, um retrato cultural que reúne aspectos 

lingüísticos, comportamentais, artísticos e simbólicos do homem marajoara. 

 

III – Leitura crítica e cultura popular: recontar a história criticamente. 

 

É o aprofundamento da perspectiva histórica proposto em “Marajó” que 

possibilitará traçar um caminho para a leitura crítica dos produtos midiáticos e suas 

construções estereotipadas da cultura; ou seja, adquirir um olhar consciente sobre a 

sociedade em que estamos inseridos, suas motivações sócio-políticas e suas origens 

históricas (GABBAY, 2009). Esclarecer-se então significa tomar consciência e romper 

com construções duras e dualistas sobre a realidade e a cultura; exercer uma cidadania 

ativa passa pela aquisição deste olhar crítico auto-consciente, por meio da superação 

dialética do senso comum, “negando-se a sua compreensão mistificada da realidade, 

mas conservando-se os seus estados criadores, críticos e progressistas” (COUTINHO, 

2005, p. 97). 

Um possível método da Leitura Crítica partiria do princípio do olhar duplo, da 

capacidade de externalizar-se. Não são poucos os autores que exercitam, em diversas 

áreas, a capacidade do olhar externo. Adorno já preconizava: “só é capaz de 

acompanhar a dinâmica própria do objeto aquele que não estiver completamente 

envolvido por ele” (2002, p. 100), e propunha a “crítica dialética” como aquela capaz de 

compreender a cultura posicionada no interior do todo, da dinâmica social. Mais 

recentemente, Homi Bhabha propôs a noção do “além”, o interstício entre “passado e 

presente, interior e exterior, inclusão e exclusão” e, mais ainda, o “afastamento” que 

torna o sujeito capaz de transitar entre diversas divisões e limites das identidades 

convencionais, podendo posicionar-se nos “entre-lugares” para configurar novas 



identidades individuais ou coletivas, o que Bhabha também atribui como uma 

“articulação das diferenças culturais”; ou, ainda mais, a capacidade de ir e enxergar 

“além” do presente como centro único da existência, ou como um mero tempo 

seqüencial do passado, possibilitando a revelação de diferenças sociais em uma nova 

perspectiva (BHABHA, 2002, p. 19-20). 

O duplo olhar, de dentro e de fora da história, é também encontrado na 

perspectiva teatral de importantes dramaturgos europeus que, ao desafiarem o cânone da 

arte clássica formal, voltaram-se para a busca de culturas alternativas do ponto de vista 

eurocêntrico, para exercitarem justamente a crítica às amarras da tradição, tais como o 

polonês Jerzy Grotowski e o francês Antonin Artaud; este, desenvolveu em seu “O 

Teatro e seu Duplo” um interessante ensaio sobre a cultura e arte, onde rompe com as 

verdades estabelecidas pela tradição européia, e oferece uma idéia de cultura viva, 

orgânica, capaz de romper os limites petrificados da arte canônica através de sua 

duplicação, sua continuação para além da linguagem ressecada; o autor nos propõe 

“romper a linguagem para tocar na vida” (2006, p. 6-8). Em meados da década de 1930, 

Artaud deixou a França rumo às montanhas mexicanas em busca de uma experiência 

mais próxima à organização tribal e à mitologia original dos ameríndios; uma forma de 

contrapor-se ao cânone europeu do teatro clássico e textual. O conceito de crueldade em 

Artaud apresenta a idéia da arte como um meio para provocar associações de 

pensamento, conectar artistas e público através da ação e despertar a reflexão sobre a 

vida real, orgânica, cotidiana, compartilhar sensações, o que é possível no teatro 

artaudiano através da ritualidade. (ARTAUD, In: WILLER, 1983, p. 1983). A recusa à 

estética “pura” da cultura clássica ou hegemônica é um importante exercício de duplicar 

ou externar o olhar sobre as verdades dadas, de experimentar um germe de crítica. O 

compartilhamento de sensações através do ritual é uma forma de vinculação social 

associada ao olhar crítico que busca raízes em um aspecto ancestral e, portanto, 

eficiente, da cultura popular brasileira, especialmente nas regiões de maior herança afro-

indígena: a ritualidade, que significa a capacidade de refletir sobre a memória e 

comunicar através da representação e do jogo; que para Huizinga (2007, p. 18) é uma 

re-apresentação de um acontecimento histórico, de uma sensação de identificação com 

este acontecimento, o “ato ritual”; o efeito produzido aqui não é de mera figuração ou 

imitação, mas sim de efetiva participação, envolvimento no “ato ritual”, ou seja, a 

capacidade histórica de nossa cultura popular de provocar a vinculação através da 

memória, a associação comunitária capaz de olhar o mundo mercadológico e midiático 



com olhares externos e, formulando uma análise crítica sobre ele, afirmar sua cultura, 

suas vontades e necessidades políticas e sociais. 

Se a cultura será a ferramenta deste projeto de leitura crítica e fala politizada, 

vale relembrar o pensamento de Adorno sobre o conflito entre cultura popular e cultura 

erudita; o autor reflete acerca da crítica cultural como processo de legitimação de um 

padrão cultural voltado à lógica do mercado. 

A crítica cultural reivindica para si uma objetividade, ou seja, o crítico cultural 

objetiva a cultura através de seu julgo, atribuindo-lhe escalas de valor simbólico e 

mercadológico. “Aceitar a cultura como um todo já é retirar-lhe o fermento de sua 

própria verdade: a negação” da objetividade, a relação dialética com a memória e com a 

cotidianeidade (ADORNO, 2002, p. 87-99). Porém, é preciso contrapor ao pensamento 

frankfurtiano noções mais recentes que tendem a superar a distinção rígida entre cultura 

erudita e cultura popular, esta, situada em relação dialética com a chamada cultura 

industrial, de massa ou da mídia (HALL, 2003, p. 257; KELLNER, 2001, p. 52-54). 

Por outro lado, o estabelecimento da cultura universal e da verdade 

hegemônica é, para Bourdieu (1976, p. 91), um projeto educativo longo, que se dá em 

torno da transmissão de um “capital cultural” para aqueles quem não desenvolvem a 

“competência específica” de apreciação da cultura universal ligitimada desde o berço. 

Assim, a instituição escolar é, para o autor, um instrumento de pedagogia desta cultura 

legítima das classes altes, mas, ao mesmo tempo, um equipamento de distinção entre o 

conhecimento nato e o re-conhecimento ensinado da alta cultura (BOURDIEU, 1976, p. 

95); tal processo chamado “ideologia do gosto natural” serve à naturalização da 

estratégia de diferenciação social pelo gosto (Idem, p. 97). 

A partir daí, a idéia de cultura popular, definida como aquele estrato cultural 

marginal em relação às regras e formas clássicas, serve como mais um elemento de 

diferenciação ao ratificar o desapossamento cultural, “no sentido que desapossa as 

classes populares da capacidade de formular seus próprios fins e necessidades”, uma 

vez que a cultura popular será voltada à tentativa de “adaptação à [sua] posição ocupada 

na estrutura social” (Idem, p. 100 e 106). Para Bourdieu, a própria denominação de 

“cultura popular” já reforça sua posição marginal em relação à cultura dominante, seu 

caráter diminuto e estigmatizado pela hegemonia. A verdadeira contracultura deveria 

residir no campo da luta política e construir-se numa esfera de existência separada e 

autônoma em relação à cultura dominante. 



É nesse ponto que invocamos o pensamento de Martín Barbero (BARBERO, 

2003, p. 43) sobre povo e cultura popular como uma forma de sistematizar uma 

proposta de fala coletiva, popular, politizada e autônoma. O autor define os conceitos de 

povo e cultura popular a partir das óticas anarquista e marxista, estabelecendo, ao 

mesmo tempo, um contraste com a percepção romantizada do popular como primitivo 

ou “camadas inferiores dos povos civilizados”, um estágio atrasado de 

desenvolvimento, mas pitoresco, contemplável. Eis um dos argumentos mais 

corriqueiros para o estabelecimento do discurso colonialista. 

A politização da noção de povo e cultura popular operada pelas correntes 

anarquista e marxista a partir da segunda metade do século XIX, trouxe de volta a 

preocupação em historicizar a questão da diferença social e cultural, ou seja, descobrir, 

por intermédio da memória coletiva, a origem dos conflitos e segregações, e, por outro 

lado, ver na cultura popular “não uma ‘alma’ atemporal, mas as pegadas corporais da 

história atravessando e fendendo o enganosamente tranqüilo gerar-se da tradição” 

(Idem, p. 44). Barbero enfatiza que a raiz de pensamento anarquista libertário vê no 

resgate da “memória do povo” um processo contínuo e cotidiano de atualização da luta 

de classes, ou no nosso caso, da luta pela fala coletiva; “e através da memória das lutas 

os anarquistas se ligam à cultura popular” (Idem, p. 45-46). 

Ora, partindo dessa reflexão sobre memória e cultura popular, podemos sugerir 

que a inspiração para novos projetos de leitura crítica e comunicação contra-

hegemônica estão justamente no retorno à história do Brasil, mas não naquela 

canonizada pela narrativa colonial, e sim na memória coletiva, nos relatos e documentos 

das lutas étnicas travadas desde a chegada dos primeiros colonizadores, das duras 

batalhadas indígenas no Norte, no século XVI, que poucos livros de História escolares 

descrevem. Está, por exemplo, na recente emergência da cultura baiana nas grandes 

mídias, sua gradual afirmação como parte inseparável da cultura brasileira, um 

rompimento simbólico com o esforço secular de europeização da nossa memória 

cultural. Mas é preciso estar em Salvador, nas periferias da cidade para sentir a 

produção orgânica e espontânea dessa fala popular, sua atualização constante a partir do 

legado histórico, sua intenção política. Da mesma forma que é preciso estar em São 

Luiz no Maranhão, ou em Recife em Pernambuco, para observar a fluência cotidiana de 

uma produção cultural viva. 

O romance de Dalcídio Juandir apresenta este relato alternativo e local da 

história e da cultura do Marajó. Sua origem marajoara e seu olhar perspectívico sobre 



seu tempo e lugar, associados a sua experiência concreta no cotidiano marajoara, 

proporcionaram a elaboração de um documento histórico orgânico registrado de forma 

poética, lúdica, mas – e talvez pó isso mesmo – político. Nesse sentido, compreendemos 

que a cultura popular marajoara deve transcender as amarras simbólicas de seus 

próprios cânones, cristalizados pelo mercado turístico e ecológico (a saber, a cerâmica, 

a música, dança e a culinária), tomando-os como chão, ponto de vista e partida para uma 

fala cultural orgânica e integrada com as questões comunitárias; falas que provoquem a 

associação, a vinculação entre os indivíduos, conscientes de sua condição sócio-política 

e inspirados nas lutas passadas para intervir no cenário presente. É preciso produzir, 

experimentar, mas também circular, estar em constante troca através dos meios de 

comunicação, mas especialmente, dos novos meios, tomá-los como extensão da fala e 

não como a fala em si. 

Podemos encontrar no trabalho de Jurandir a relação dialética e politizada 

entre cultura e arte, que se estabelece sobre as articulações entre memória e crítica. 

Compreender a arte e a cultura popular como meio, como mídias alternativas, nos 

remete ao conceito de mídia radical proposto pelo pesquisador norte-americano John 

Downing (2001) para designar diferentes formas de expressão popular com a finalidade 

comum de abordar e colocar em questão produções culturais normalmente excluídas dos 

meios tradicionais de difusão e comunicação. 

A mídia radical é um meio construído a partir do cotidiano dos próprios 

artistas, comunicadores ou ativistas que integram o grupo cultural excluído, daí seu 

caráter orgânico e dinâmico. Porém, a mídia radical não está limitada aos meios de 

comunicação tradicionais, podendo se apresentar através de diferentes modalidades 

além do rádio, televisão e impressos. Por meio da noção de mídia radical, acreditamos 

que a vinculação social, quando amparada no interesse coletivo, associada a uma prática 

de conscientização histórica e exercício crítico, deverá formar o terreno propício à ação 

comunicacional atuante, daí a importância da cultura popular que, em contato dialético 

com a memória social e com o contexto político, pode se apresentar como produtora de 

uma fala crítica e coletiva, disposta e expandir, através do suporte técnico (por meio do 

romance literário, mas também de blogs, websites, jornais comunitários e de classe, 

rádios comunitárias e alternativas, produções de cinema radical, dentre outros), um 

processo que é, originalmente, uma forma de comunicação orgânica.  

Acreditamos que o distanciamento geográfico e cultural (este provocado e 

reforçado pelas estratégias de distinção social e estetização cultural empreendidas pelos 



conglomerados comerciais midiáticos) de cidades como Soure, no Marajó – apesar do 

grave quadro político relacionado ao monpólio de terras, meios de produção e de 

comunicação formais – colabora também para o resgate da memória cultural, da 

constituição histórica do lugar, das lutas populares e, especialmente, da prática política 

nas bases, da tradicional “praça pública” como lugar de libertação da verdade 

dominante (BAKHTIN, 1996, p. 8). 

A constituição de uma “esfera pública alternativa” (DOWNING, 2001, p. 63-65) 

por meio da cultura como lugar de vinculação social e politização crítica trás mais uma 

vez a tona a questão da perspectiva histórica sobre a sociedade e as representações 

hegemônicas da cultura, uma vez que estas conferem à mídia hegemônica o papel de 

construção e recuperação da memória (PAIVA, 2004, p. 9). Assim, o processo de 

vinculação comunitária está relacionado também ao resgate da memória coletiva, das 

formas originais de associação grupal que repousam na ritualidade dos povos 

amazônicos, mas também na história da constituição da cultura brasileira como um 

todo. Acreditamos que a idéia de Comunidade Gerativa é possível através do 

empreendimento cultural popular, que gera falas autônomas, críticas e capazes de 

exercitar o olhar externo sobre o mundo mercadológico contemporâneo. 
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