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Resumo: Vivendo no Brasil por aproximadamente vinte anos, Elizabeth Bishop (1911-
1979) usa o espaço ficcional como espelhamento do espaço externo, promovendo uma 
distorção do real. O estudo da escritura do livro Brazil, publicado em 1962, é capaz de 
revelar a escritora como alguém que transita entre fronteiras, observando como a 
viagem e o encontro com o Outro são reelaborados no espaço lúdico da criação, o que 
pode revelar identificações construídas ficcionalmente. 
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Introdução 

 

Os processos de globalização, ao colocar toda uma conjuntura mundial em 

intercambio, são capazes de fazer com que as culturas não sejam fixadas a um território. 

Essa circularidade e mobilidade agregada pela cultura acontece através de processos de 

migração e de exportação, tanto de produtos utilitários quanto artísticos. A escritora 

norte-americana Elizabeth Bishop (1911-1979), uma viajante por excelência, fixou-se 

no Brasil intermitentemente por vinte anos, entre as décadas de 1950 e 1970. Tendo 

como fontes inspiradoras muitas das experiências vivenciadas neste território, a autora é 

capaz de criar um espaço ficcional que espelha o espaço externo, passível de uma 

distorção do real, imagem que pode proporcionar a um indivíduo sem raízes, pelo 

menos por algum tempo, o sentimento de pertença. Ganhadora de diversos prêmios, seu 

prestígio e escrita singular fizeram com que, no início da década de sessenta fosse 

convidada pela revista Time Life para escrever um livro de viagens, com o objetivo de 

cobrir em 151 páginas aspectos da política, história, geografia, cultura, povo e artes do 

Brasil. 

                                                        
1 Mestranda em Estudos de Linguagens da Universidade do Estado da Bahia – UNEB. Email: 
lis_barbosa@yahoo.com. 



O que significava a aceitação de tal proposta para uma escritora que era 

conhecida notadamente por sua arte de escrever poesias? Sabia, de antemão, que não 

ficaria muito satisfeita em trabalhar ao lado dos editores da Time Life, que se imporiam 

como co-autores da obra encomendada. Porém, a possibilidade de viajar para os Estados 

Unidos por conta da editora e a quantia a ela oferecida foram atrativos que lhe 

pareceram irrecusáveis. Ao buscar a mobilidade espacial, podemos acionar as imagens 

de enraizamento e errância propostas por Zilá Bernd. Caracterizando estas duas 

categorias como emblemáticas do viajante, a autora seleciona duas grandes imagens que 

povoam o imaginário ocidental: Ulysses, como um ser enraizado, apresenta-se como um 

viajante que busca o retorno ao lar; Jasão, como um ser errante, tem como ato 

fundamental o próprio deslocamento, o estar em trânsito. Podendo ser associada às duas 

imagens acima, Bishop mostrou-se dotada de uma postura como a de Jasão até sua 

chegada no Brasil, momento em que finalmente, se sente em casa. Mostrando uma 

identidade cambiante entre rizomática (como o rizoma que se abre ao outro, um tipo de 

raiz que se ramifica, mas não constitui obstáculo para o crescimento de outras plantas ao 

seu redor) e de raiz única (que busca o enraizamento e a imobilidade), Bishop ainda 

pode ser associada ao terceiro tipo de navegador proposto por Bernd (2002, p. 41), que é 

o barqueiro, aquele que transita e facilita a comunicação entre fronteiras. Ao escrever 

suas poesias sobre o espaço brasileiro e principalmente o livro de viagens Brazil, a 

autora faz a cultura brasileira circular, ao passo em que vai reconstruindo sua própria 

identidade a partir da imagem do outro. Ainda Zilá Bernd esclarece que as identidades 

nunca se apresentarão acabadas ou prontas, pois estão inscritas numa dinâmica de 

diferentes identificações. (BERND: 2002, 9. 37-8) 

 
 

 

1 O livro Brazil: da produção à recepção 

  

A partir da articulação da produção do livro Brazil com as relações de poder que 

envolveram o processo de escritura desta obra, e uma análise de como o Outro é 

representado, objetiva-se discutir acerca do papel intelectual ocupado por Elizabeth 

Bishop no Brasil, buscando observar se na trajetória da autora há alguma possibilidade 

de articulação de seu trabalho à vida social. Neste caso, poder-se-ia recorrer mais uma 

vez à imagem do barqueiro, proposta por Zilá Bernd. Faz-se necessário então que este 



trabalho siga uma linha de cunho biográfico, pois este tipo de crítica permitirá que 

sejam analisados não apenas a produção ficcional da autora, mas também suas 

correspondências, depoimentos, ensaios e crítica. Segundo Eneida Maria de Souza 

(2002), este procedimento faz deslocar a literatura como lugar privilegiado de análise, 

possibilitando expandir um feixe de relações culturais, permitindo a construção de 

“pontes metafóricas entre o fato e a ficção” (SOUZA: 2002, p. 111). Tratando-se de 

uma intelectual americana em terras brasileiras, propõe-se observar em que medida o 

discurso adotado por Bishop repete os antigos estereótipos coloniais, ou se esta autora 

consegue ter uma visão de Brasil liberta de preconceitos. Se confirmássemos este 

segundo caso, concluir-se-ia que a autora foi coerente quando disse que, pela primeira 

vez, teria experimentado a sensação de estar em seu próprio lar.  

Tendo sua escrita modificada e adaptada aos moldes editoriais da revista Time-

Life, Elizabeth Bishop, escritora acostumada a produzir em sua “torre de marfim”, não 

pôde se adaptar a esse novo modo de criação. Logo se arrependera de ter aceitado a 

proposta, pois era seu nome e sua imagem de artista que estavam em jogo. Conhecida 

por sua arte de fazer poesias, Elizabeth Bishop se viu desta vez na condição de escritora 

de revista, veículo pertencente aos meios de comunicação de massa. A partir da 

modernidade, faz-se necessário um novo modo de criação, possibilitando que o 

nascimento da arte seja coletivo. É essa nova relação com a arte que caracteriza o livro 

Brazil, estando envolvidos tanto a escritora e os editores, como fotógrafos, 

distribuidores, enfim, todo o tipo de intermediários que trabalharam para que este livro 

chegasse às mãos do público. Os intermediários, profissionais lembrados por Nestor 

Garcia Canclini em seu livro Culturas híbridas, atuam no mercado de forma a facilitar a 

circulação da obra. Quando o mercado investe no campo artístico, a arte passa a 

concorrer com outras mercadorias, disputando espaços com objetos utilitários, que num 

passado não muito longínquo seria classificado como ‘desprovidos de aura’ no sentido 

benjaminiano. Para que haja uma eficácia mercadológica, um novo ator entra no cenário 

cultural: a indústria cultural, que ao realizar seu trabalho nos bastidores da produção 

cultural, figura como meio que viabiliza a produção, divulgação e recepção da literatura. 

Ao transformar-se em objeto de compra e venda, a obra de arte requer um novo modo 

de consumo, o que leva a uma redefinição nas relações entre a literatura, o leitor, o autor 

e a própria crítica, obedecendo à lógica do mercado editorial.  

Na contemporaneidade, este tipo de obra estaria ligada ao campo do turismo, 

área que tem como um de seus objetivos manter o mundo mais interconectado através 



dos deslocamentos que o processo de globalização possibilita. O sentimento de que o 

mundo é menor dá-se a partir do fenômeno de compressão tempo-espaço, que segundo 

Stuart Hall (2006) são também as coordenadas básicas de todos os sistemas de 

representação, o que envolve processos de identificação localizados num espaço e num 

tempo simbólicos. Pode-se dizer então que essas representações encontradas no livro 

Brazil formaram-se através das geografias imaginárias da autora, para quem a 

construção do significado de brasilidade se fundamentou em um cotejo com imagens 

trazidas em sua bagagem; assim, pode-se inferir que as novas imagens com as quais se 

deparou foram submetidas a um sistema de valoração que tinha, no outro prato da 

balança, imagens pertencentes a outros sistemas culturais. Em algumas passagens do 

livro Brazil encontram-se comparações entre o que é brasileiro e estrangeiro, 

construções que acessam a cultura européia e norte-americana para a formação de 

sentido para o leitor estrangeiro, como no seguinte trecho sobre a criação de miniaturas 

pelas mulheres cearenses:  "In one town in the state of Ceará, particularly, the women 

make miniature pots and dishes, furniture and toy animals, often surprisingly like the 

Greek and Roman toys that survive in museums2” (BISHOP: 1967, p. 84). A 

possibilidade de acessar culturas diversas e aproximá-las por semelhança ou diferença é 

viabilizada pela difusão do consumismo apontada por Stuart Hall (2006), que inserido 

no mundo real ou do sonho, faz com que experimentemos o efeito de supermercado 

cultural. 

 

 

2 A recepção do popular em Graceful and popular skills 

 

Sabe-se que o livro Brazil, obra renegada por Bishop, sofre um processo de 

mutação da escritura original. A partir do contato com seus manuscritos, encontra-se a 

proposta inicial para o capítulo seis, que tratando das artes populares brasileiras, é 

intitulado pela autora The unselfconscious arts. Percebe-se que, ao contrário da visão 

mais preconceituosa dos editores, para quem a arte popular é habilidade (Graceful and 

popular skills), Bishop aborda as duas formas - erudita e popular - como equiparadas 

num mesmo nível ao se referir a ambas como arte. Essas modificações reveladas pelos 

                                                        
2 Trad.: Em uma cidade do estado do Ceará, particularmente, as mulheres fazem miniatures de potes e 
pratos, mobílias e animais de brinquedo, e com freqüência são surpreendentemente como os brinquedos 
gregos e romanos que sobrevivem nos museus. 



documentos de processo3 mostram uma atuação e enunciação em movimento. A análise 

desta produção levará em conta o que sugere Eneida Souza, “o trabalho anterior da 

escrita como bricolagem, em que cruzam as informações e a vivência pessoal daquele 

que se introduz como sujeito, ainda que fragmentado do discurso” (2002. p. 85). 

Nesta escritura, as artes populares ganham centralidade e importância, o que 

requer que acionemos os estudos contemporâneos de Nestor Canclini, autor que 

problematiza a conceituação de popular como sendo o excluído, 

 
aqueles que não têm patrimônio ou não conseguem que ele seja reconhecido e 
conservado; os artesãos que não chegam a ser artistas, a individualizar-se, nem a 
participar do mercado de bens simbólicos ‘legítimos’; os expectadores que ficam 
de fora das universidades e dos museus, ‘incapazes’ de ler e olhar a alta cultura 
porque desconhecem a história dos saberes e estilos. (CANCLINI: 2003, p. 205). 
 

Através desta abordagem, Canclini (2008) busca identificar o que seria o popular 

na perspectiva da produção e do consumo. Quando o processo de globalização vai 

estabelecendo uma padronagem uniforme de produtos e serviços e o mercado intervém 

em todas as produções capazes de gerar lucratividade, o popular passa a estar em 

evidência, através de operações científicas e políticas, das quais o autor alerta que é 

preciso se desfazer, tais como o folclore, as indústrias culturais e o populismo político. 

A representação que Elizabeth Bishop faz do popular está ainda atrelada ao pré-

moderno e subsidiário. Num trecho do capítulo seis, afirma: 

 
But the poor people of Brazil, the rural people of the coast or the interior, have 
almost no cash income and can buy almost nothing. They still make many of the 
things they wear or use, and these articles are often of very high artistic value. 
Since the poor man also has no entertainment (or had not until the advent of the 
radio) he produces his own: songs, ballads, dances and traditional, sometimes 
elaborate folk plays, which appear according to the saint’s days and the seasons4 
(BISHOP: 1967, 83). 

 
O popular aparece aqui relacionado à pobreza. Bishop aprecia a capacidade de 

criação a partir da total falta de recursos, uma arte que surge da necessidade de 

sobrevivência. No entanto, sabe-se que os relatos da autora para o livro Brazil estão a 

                                                        
3 Termo usado pela crítica genética para aludir a todo o rastro deixado pela criação. 
4 Mas as pessoas pobres do Brasil, as pessoas da zona rural costeira ou do interior não têm quase 
nenhuma renda e não pode comprar quase nada. Eles ainda fazem muitas das coisas que vestem ou usam, 
e esses artigos são geralmente de um valor artístico muito alto. Desde que o pobre também não tem 
nenhum entretenimento, (ou não tinha até o advento do radio) ele produz seu próprio entretenimento: 
músicas, baladas, danças e jogos populares tradicionais e às vezes elaborados, os quais aparecem de 
acordo com o dia do santo e a estação. 



serviço de uma elite internacional que buscava naquele momento as expressões híbridas 

e não mais as exóticas, a exemplo da cultura popular que passa a funcionar como 

elemento simbólico de distinção. Serge Gruzinskyi diz que  

 

por trás de seu caráter aproximativo, esse discurso, que vai se banalizando não é 
tão neutro nem tão espontâneo como parece. Nele é possível enxergar a 
linguagem de identificação das novas elites internacionais, que, desenraizadas, 
cosmopolitas e ecléticas, apelam para todo o tipo de empréstimo às ‘culturas do 
mundo’. Tal linguagem corresponderia a um fenômeno social e a uma tomada de 
consciência desses ambientes acostumados a consumir tudo o que o globo lhes 
oferece, e para os quais o híbrido parece estar desbancando o exótico. Uma nova 
maneira [...] de se distanciar do meio de origem e de se distinguir do resto da 
população” (GRUZINSKI: 2001, p. 40). 

 
Elizabeth Bishop mostra-se, em vários momentos, interessada na cultura 

produzida pelo povo. Demonstrando preocupação com os contatos globais que uma 

cidade pequena possa estabelecer e interesse pela preservação da tradicionalidade (como 

relatou em uma carta ao amigo Robert Lowell), deixa expresso o seu sentimento em 

relação à transformação de culturas locais:  

 
a extinção de culturas locais é a meu ver uma das maiores tragédias do nosso 
século – e creio que isso está acontecendo no mundo todo – pelo menos no 
Brasil está. Antigamente havia cidades pequenas ribeirinhas que eram 
verdadeiros centros; nelas havia professores de música, de dança, de línguas – 
faziam-se móveis lindos e igrejas magníficas. E agora são todas cidades mortas, 
aonde chegam caminhões desconjuntados trazendo leite em pó, bijuterias 

japonesas e a revista Time (grifo nosso). (BISHOP: 1995, p. 446). 
 

O que Bishop ainda não podia perceber é que os processos globais fazem romper 

o isolamento das comunidades locais e que as bordas das novas diferenças já não 

podem ser simplesmente soldadas, porque além do processo de balcanização sofrido 

pela cultura e da erosão da memória, existe ainda o que é caracterizado por Beatriz 

Sarlo como um ácido mais corrosivo - os meios de comunicação de massa (SARLO: 

2000). Há então uma circularidade das culturas, que podem ser tanto veiculadas através 

dos media quando levados no imaginário do imigrante. Assim, perdendo o seu caráter 

territorial, as comunidades deslocam-se, misturam-se, produzindo e identificando-se 

com o novo.  

 Para Glauber Rocha, a arte de um país subdesenvolvido só pode interessar a um 

estrangeiro “na medida [em] que satisfaz sua nostalgia do primitivismo” (ROCHA: 

1997, 594). Este primitivismo, disfarçado pelo signo da hibridez, vai ganhando novas 



feições ao entrar em contato com o mundo globalizado. Misturar e transformar é para a 

cultura popular uma questão de permanência. Néstor Canclini (2008) vai lembrar que os 

movimentos globais são responsáveis por um trânsito da primeira origem da palavra 

popular – que se pautava nas culturas tradicionais e locais – para uma reformulação 

mais contemporânea, que leva em conta os modos de recepção, fazendo surgir a noção 

de popularidade, ou seja, aquilo que seduz multidões. Na contemporaneidade, pensa-se 

na preservação e no incentivo das culturas locais, porém deve-se entender que, como 

parte de um planeta globalizado, elas também entram, na medida que lhes cabe, nos 

processos de interações globais. Trata-se de expressões versáteis que sobrevivem 

através da negociação que se instaura no choque de modelos distintos, sendo capazes de 

gerar novas ambigüidades. A cultura popular, com sua natureza dinâmica, só poderia 

carregar a marca da mestiçagem, como foi reconhecido por Bishop ao contemplá-la: 

 

the richness and variety of these native arts owe much to the fact that, like the 
Brazilian people themselves, they are culturally mixed (grifo nosso): they were 
inherited from the Portuguese and Moors and influences by the Indians and by 
African slaves. Occasionally now, in the southern part of the country, influences 
of German, Italian, Japanese and Polish immigrants can be noticed as well5 
(BISHOP: 1967, 83-84) 

 

Ao reconhecer a riqueza e variedade da cultura popular brasileira, a autora de 

certa forma antecipa o conceito de mistura cultural. Para Gruzinski, “Misturar, mesclar, 

amalgamar, cruzar, interpenetrar, superpor, justapor, interpor, imbricar, colar, fundir 

etc., são muitas as palavras que se aplicam à mestiçagem” (2001, p. 42). A mestiçagem 

é então capaz de gerar novos modos de pensamento que habitam os locais denominados 

por Homi Bhabha (2007) de espaços in between – lugares onde as diferenças culturais 

podem ser articuladas. É o espaço de fronteira que tem como características a 

porosidade, a permeabilidade e a flexibilidade, fazendo surgir elementos que oscilam 

em busca de novas configurações (GRUZINSKI: 2001). 

O carnaval brasileiro, passando por reconfigurações, é relatado por Bishop como 

uma manifestação que está sendo destruída por conta da influência que sofre dos 

acontecimentos globais. 

 

                                                        
5 A riqueza e a variedade dessas artes nativas deve-se ao fato que, como os próprios brasileiros, elas 
serem culturalmente misturadas: elas foram herdadas dos portugueses e mouros, e influenciada pelos 
indígenas e pelos escravos africanos. Ocasionalmente agora, na parte sul do país, influências de 
imigrantes alemães, italianos, japoneses e poloneses podem ser notadas também. 



carnival is one of the greatest folk spectacles left on earth. Or perhaps one 
should say that it was, because in the big cities, at least, Carnival unfortunately 
is rapidly being spoiled. Commercialism and a false idea of what appeals to the 
tourist are partly to blame. Hollywood has had its dire effect, too. For example, a 
few years ago Carnival seemed to have turned into a movie nightmare. A 
Biblical epic had recently been popular, and thousands of Davids and 
Bathshebas samba-ed in the streets in monotonous and unoriginal getups6 
(BISHOP: 1967, p. 88). 
  

Os setores populares, como representado na citação acima, buscam a 

modernidade, misturando-a com suas tradições. Há então um movimento constante de 

reestruturação dos pares moderno/tradicional e culto/popular. Nestor Garcia Canclini 

(2003), ao tratar sobre as manifestações da cultura popular urbana, ressalta que sua 

produtividade está imbricada na busca pelo moderno. A cultura popular no passado era 

concebida a partir de seu caráter local, de sua associação com o nacional e o subalterno, 

ficando sempre à margem do que era considerado erudito. Há, no entanto, um momento 

em que o popular é posto em cena, passando a interessar tanto ao campo científico 

quanto ao político. O popular se torna, cada vez mais, uma teatralização construída em 

contraposição a algo que pertence a uma tradição atemporal, como Bishop pretendeu 

demonstrar quando rememorou os formatos mais antigos do carnaval. Os estudos de 

cultura, ao enfocar a expressão cultural mestiça que nasce do encontro da diferença, dá 

nova visibilidade às expressões populares. Segundo Heloisa Buarque de Holanda, há 

uma visibilidade maior para as expressões literárias nos chamados campos emergentes: 

literatura oral, cordel, africana e a produzida por mulheres (HOLANDA: 2004, p. 35), 

ou seja, volta-se para as áreas marginais, mas também para os meios massivos de 

comunicação, já que o popular, ganhando uma nova conceituação nos tempos atuais, 

deve ser percebido a partir de sua recepção, e não mais da ótica da produção. O carnaval 

só pode continuar sendo tratado como festa popular brasileira porque sua recepção é 

popular. Nesse contexto não funcionaria mais as categorias centro e periferia, como nos 

lembra Chartier, pois esta festa popular, ocupando espaços centrais de poder, domina, 

por um período considerável, a atenção tanto do povo como da elite em espaços reais e 

virtuais. Elementos díspares são incorporados obedecendo à mesma lógica que Martín-

                                                        
6 O carnaval é um dos maiores espetáculos populares que restaram sobre a terra. Ou talvez deveria dizer 
que ele foi, porque nas grandes cidades, pelo menos, o carnaval infelizmente está sendo estragado. O 
comercialismo e a falsa idéia que se passa ao turista está prestes a ser condenada. Hollywood tem causado 
seu efeito terrível, também.  Por exemplo, há poucos anos o carnaval parecia ter se transformado em um 
filme de terror: recentemente um épico bíblico ficou popular [no cinema] e milhares de Davids e Betsabás 
sambavam nas ruas em trajes monótonos e sem originalidade. 



Barbero diz ser captada pelo circo: a lógica dos contrastes, que ao incluir personagens 

bíblicos a uma festa profana – por influência do cinema hollywoodiano – faz, na 

realidade, uma seleção crítica - uma assimilação do estrangeiro sem haver a 

descaracterização do carnaval. Porque, como bem lembrou Leyla Perrone-Moisés,  

 

o que devemos recusar da Europa e dos Estados Unidos não são suas culturas, 

mas a imagem que eles querem ter da nossa: aquela imagem folclórica, o 

espetáculo de uma pobreza pitoresca para ser visitada por turistas, ou de um ‘real 

maravilhoso’ que só é maravilhoso para quem não vive sempre nele (2007, p. 

25-6).  

 

 

3 Representação do brasileiro e construção de uma identidade diaspórica 

 

Como afirma Homi Bhabha (2007), a identidade colonial surge através do 

contato entre colonizador e colonizado, sendo impregnado de sentimentos ambivalentes, 

pois a imagem estereotipada carrega em si tanto o desprezo quanto o desejo, negação e 

identificação com o outro. As identificações aparecem como produções de imagens de 

identidades ao passo que há uma transformação do sujeito ao assumir estas imagens. O 

sujeito colonial figura como um ‘desajustado’ aos olhos do estrangeiro que se coloca 

numa posição de superioridade. Porém o colonizador deseja ver-se a partir do lugar do 

colonizado, porque é através do olhar do outro que sua superioridade é assegurada, o 

que aponta uma duplicidade. O discurso colonial em Bhabha produz conhecimentos 

sobre os dois sujeitos coloniais, pois colonizador e colonizado estariam enredados nesta 

ambivalência, um misto de temor e desejo, agressividade e narcisismo. Os estereótipos 

teriam então sua eficácia através de um outro conceito usado pelo autor, o da fixação. 

Nesta perspectiva, o outro se apresenta como imutável e conhecido, imobilizado nas 

redes do estereótipo, que regido pela ansiedade e contradição, constitui-se um artifício 

para controlar o ambiente, fazendo com que o colonizador experimente de novo a 

sensação de poder e controle. A ambivalência confere ao estereótipo o poder de 

circulação, pois não podendo ser provado ou demonstrado, é um discurso que deve ser 

repetido continuamente. Sua legitimação dá-se através da repetição.  

Uma das estratégias apontadas por Bhabha inerentes ao estereótipo é o poder de 

mascarar o medo (no caso de Bishop, diríamos que o medo de se tornar nativa) com a 



reafirmação de uma idéia sobre o outro que justifique seu sentimento de superioridade. 

Elizabeth Bishop utiliza-se da estratégia de comparação, estabelecendo um ponto de 

contato entre o que é brasileiro e estrangeiro (essencialmente o norte-americano ou o 

europeu), como um parâmetro para medir o que aqui é produzido. Trata-se de uma 

percepção de Brasil impregnada de suas experiências de viagem, diáspora e 

deslocamentos. Neste contexto, a noção de local não pode ser fixa, pois a migração e a 

viagem colocam em questão essas noções. É a partir da perspectiva do deslocamento 

que temos que reler a obra de Bishop, que vai sendo constituída por essa conjuntura 

global recente, o que, segundo Renato Ortiz, “implica também um novo modo de ser, 

uma sensibilidade, um modo de perceber o tempo e espaço, o luxo e o consumo” (2002, 

p. 224). A autora vive na condição de viajante até chegar ao Brasil e sentir-se em casa. 

No entanto, sua permanência neste país é intermitente, ao passo que vive a buscar, 

também, outros espaços reais e ficcionais. Percebendo que não há fixidez em sua 

identidade, viveu a solidão de um andarilho, buscando fugir de um passado que ela não 

encarava, e necessitando, a todo o tempo, viver a experiência da ruptura de laços 

geográficos e emocionais. Ao buscar semelhanças entre a diáspora e o exílio, Hamid 

Naficy afirma que 

 
diaspora, like exile, often begins with trauma, rupture, and coercion, and it 
involves the scattering of populations to places outside their homeland. 
Sometimes, however, the scattering is caused by a desire for increased trade, for 
work, or for colonial and imperial pursuits. Consequently, diasporic movements 
can be classified according to their motivating factors. Robin Cohen (1997) 
suggested the following classifications and examples: victim/refugee diasporas 
(exemplified by the Jews, Africans, and Armenians); labor/service diasporas 
(Indians); trade/business diasporas (Chinese and Lebanese); imperial/colonial 
diasporas (British, Russian); and cultural/hybrid diasporas (Caribbeans). Like 
the exiles, people in diaspora have an identity in their homeland before their 
departure, and their diasporic identity is constructed in resonance with this prior 
identity. 7(NACIFY: 2001, p. 14). 

                                                        
7 Trad: a diáspora, assim como o exílio, começa geralmente por um processo traumático de ruptura e 
coerção e envolve a dispersão das populações para locais fora da sua terra natal. Por vezes, porém, a 
dispersão resulta de uma procura de mais oportunidades comerciais, de trabalho ou de objetivos coloniais 
e imperiais. Conseqüentemente os movimentos diaspóricos podem ser classificados de acordo com seus 
fatores motivadores. Robin Cohen (1997) sugeriu as classificações e exemplos seguintes: diásporas de 
vítimas/refugiados (exemplificado pelos judeus, africanos e armenianos); diásporas laborais/de serviços 
(indianos); diásporas comerciais/empresariais (chineses e libaneses); diásporas imperiais/coloniais 
(britânicos, russos); e diásporas culturais/híbridas (caribenhos). Como nos exílios, as pessoas na diáspora 
têm uma identidade em sua terra natal antes da partida, e sua identidade diaspórica é construída em 
ressonância com essa identidade primeira. 



Podendo a identidade do ser diaspórico ser dividida em duas fases, uma anterior 

à saída da terra de origem e outra posterior à sua chegada no novo espaço, pode-se 

pensar as razões pelas quais Bishop escolhe tornar-se uma viajante, o que nos leva, 

inevitavelmente, a pensar em objetivos imperiais e coloniais. O fato de sentir-se 

deslocada em sua própria terra faz com que procure um local no qual possa 

experimentar (no seu caso, pela primeira vez) a sensação de estar em casa, ficando mais 

confortável num ambiente em que o Outro é, a seus olhos, um desajustado.  

Seu tonto, seu incapaz, 
gosto de você demais, 
eu acho. Mas isso é gostar? 
Tiro o chapéu – metafórico 
e sem tinta – pra você. 
De novo, prometo tentar. (BISHOP: 1999, p. 212). 

Este sentimento ambivalente pode vir da superioridade que o estrangeiro de um 

país desenvolvido se coloca em relação ao ser colonial. O que Nacify aplica para os 

filmes, pode ser percebido na trajetória de Elizabeth Bishop, porque o ser diaspórico 

cross many deterritorializing and reterritorializing journeys, which take several 
forms, including home-seeking journeys, journeys of homelessness, and 
homecoming journeys. However, these journeys are not just physical and 
territorial but are also deeply psychological and philosophical. Among the most 
important are the journeys of identity, in the course of which old identities are 
sometimes shed and new ones refashioned8. (NACIFY: 2001, p. 5-6). 

 
Ao buscar uma identidade, Elizabeth Bishop vai ao encontro do outro, 

percebendo a heterogeneidade brasileira e constituindo ficcionalmente as suas 

identificações a partir da imagem do brasileiro, nutrindo sentimentos ambivalentes em 

relação a este povo e cultura, ora rejeitando, ora sentindo-se por ele atraída. Como bem 

lembrou Fausto Colombo (1991), o conhecimento interior só é possível através da 

memória. Desde que o sujeito vem se dissolvendo em linguagem, fica no lugar de sua 

centralidade uma nova originalidade do mundo e de suas estruturas. O sujeito ganha 

então uma nova identidade, que se caracteriza por ser fictícia e fragmentária. 

 
                                                        
8 Trad: atravessa muitas fronteiras e passa por muitas viagens de desterritorialização e de 
reterritorialização, que tomam várias formas, incluindo viagens à procura de um lar, viagens de 
desalojamento e viagens de regresso ao lar. Estas viagens, contudo, não são apenas físicas e territoriais, 
mas são também profundamente psicológicas e filosóficas. Entre as mais importantes, encontram-se as 
viagens de identidade, durante as quais por vezes se perdem antigas identidades e reconstroem-se outras 
novas… A identidade não é uma essência fixa, mas um processo de formação em curso, ou mesmo uma 
performance da identidade. 



A existência-para-nós dos outros seres está relacionada ao nosso encontrar-nos 
com eles, e que as sucessivas aparições do mesmo ser são conduzidas a formas e 
dimensões diferentes pela perspectividade mutável do nosso olhar, que propicia, 
de contínuo, lados e caracteres antes inobservados. (COLOMBO: 1991, p 113). 
 

Para que este sujeito fragmentado se experimente por inteiro, é necessário que 

seja capaz de acessar o imaginário, criando uma ficção de identidade, através da crença 

de que existe um fio condutor que serve como ligação entre as várias experiências de 

sua vida. Este elo que une as identificações de Bishop parece ter sido a comparação e o 

espelhamento: ora a cultura brasileira é comparada à estrangeira - o modelo a ser 

seguido -, ora se vê espelhada no brasileiro – a ‘outridade’ capaz de fazer com que a 

escritora experimente a sensação de inteireza. A identidade, recortada em fragmentos, 

faz com que o ser humano experimente a sensação de caos e desordem. Mark Conard, 

ao retomar a filosofia nietzschiana, fala de uma realidade em fluxo, como sendo “o 

único modo de o mundo inteiro funcionar, o modo como a realidade é construída. O 

mundo é um fluxo caótico e sem sentido” (CONARD: 2004, p. 71). Nesta concepção, 

pode-se analisar a trajetória artística de Bishop no Brasil ocupando as posições de 

artista, espectador e obra de arte, assim como propõe Nietzsche, porque, como fica 

visível em suas vivências, a existência permanece suportável pela possibilidade que o 

indivíduo tem de se transformar num fenômeno estético.  É desse ângulo que devemos 

observar o percurso de Elizabeth Bishop no Brasil. Propondo a criação de algo que faça 

sentido, Nietzsche tem como ideal o indivíduo artístico, que como Bishop, sabe 

transformar sua vida em uma obra de arte. Uma arte que leva em conta o jogo dialético 

que envolve o fragmento e a inteireza, o local e o global, o enraizamento e a errância, o 

eu e o outro. 

 

 

4 Arte: artifício para jogar?  

  

A releitura do livro Brazil é uma tentativa de buscar pistas para corroborar uma 

das hipóteses deste trabalho de pesquisa, de que o espaço literário era usado como um 

meio de construir imagens, jogar com elas, imprimindo-lhes uma visão de Brasil que 

Bishop tinha ‘medo’, receio ou vergonha de assumir, e talvez por isso tenha renegado 

esta obra. Talvez por estar ali, numa linguagem com um estilo mais jornalístico, 



portanto mais direta, a real visão que tinha do país que lhe abrigara, do local onde 

encontrara um lar, afeto e um estúdio para se dedicar a sua poesia, tudo proporcionado 

por Lota de Macedo Soares, sua companheira brasileira. 

Ao escrever o livro Brazil, Bishop com certeza não havia mudado seu estilo de 

escrita. Continuava usando os mesmos mecanismos de literariedade, mesmo sendo um 

trabalho contratado para uma série da Time-life em que os livros sobre os diversos 

países deveriam seguir o mesmo padrão. Percebendo o campo cultural – como aponta 

Canclini (1998) – como um laboratório, um lugar que possibilita o jogo e o ensaio, ao 

escrever o livro Brazil, a autora teve que deixar de lado toda a possibilidade de 

experimentação que o campo da arte lhe permitia para usar uma linguagem mais 

jornalística. Teve que ficar mais limitada à informação a ser transmitida, obedecendo às 

regras contratuais. Mas parece que a literariedade falava mais alto dentro de si, que pôde 

conferir certa suavidade à escrita do livro; pôde também inserir em seu texto 

representações da cultura brasileira que remetem ao risível, mesmo que, como a própria 

Bishop dizia, esta obra tenha passado pelo “moedor de carnes” da Time Life. Como uma 

escritora que era sobretudo uma viajante e que buscava uma relação intensa com o 

mundo globalizado, percebe-se em sua trajetória os três traços das práticas culturais 

modernas apontados por Canclini: a ironia, a distância crítica e a reelaboração lúdica.  

O espaço poético talvez fosse para Bishop um lugar confortável de onde podia 

lançar suas idéias sobre o Brasil, porque ali o signo poético tem “independência como 

objeto de valor em si” (EAGLETON, 2003, 135), possibilitando o jogo com o espaço e 

cultura brasileiros em um campo artístico (já que é dotado de liberdade de criação). 

Porém, o livro Brazil, que tem como sua principal função informar sobre esta terra, traz 

em suas numerosas páginas, de forma mais transparente, as idéias que a autora tinha 

sobre o país, as quais, muitas vezes, preferiu não tornar públicas. Talvez por isso tenha 

se envergonhado dessa obra. Ao observar como foi a relação de Elizabeth Bishop com o 

local que escolheu viver e que muitas vezes chamou de lar é que sua escritura pode 

indicar como a viagem e o encontro com o brasileiro são reelaborados no espaço lúdico 

da criação, revelando os pensamentos e sentimentos que tinha em relação à este país. 
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