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RESUMO 

 

A intensificação do processo de globalização, característica da pós-modernidade, tem 

ocasionado mudanças na maneira como as pessoas constroem suas identidades. O dinamismo 

dos atuais fluxos de informações leva a uma maior troca entre sistemas semióticos que 

previamente ficavam limitados à estrutura nacional. Esses sistemas, em um primeiro 

momento, eram articulados por meio de instituições estatais que promoviam um imaginário 

coletivo de costumes culturais, administrativos e linguísticos que constituíam a identidade 

nacional. Com o advento das tecnologias contemporâneas de transporte e comunicação, essas 

limitações passam a ser desafiadas, uma vez que os indivíduos são expostos a diferentes 

costumes, que extrapolam suas identidades para além do nacional. O inglês assume papel 

central nesse dinamismo, apresentando-se como língua internacional e permeando as 

diferentes esferas de poder, desde sua utilização em órgãos governamentais até sua colocação 

como parte de um “sistema de relay” entre nações não-anglófonas. Aparece também na 

emergência de escritores exofônicos, que contribuem para a literatura anglófona apesar de não 

serem falantes nativos de inglês. Tendo em consideração as históricas assimetrias 

relacionadas à expansão da língua inglesa, tal literatura pode ser encarada como consequência 

de um processo de imperialismo linguístico ou como resistência por parte destes escritores ao 

domínio anglófono sobre o mercado liberal internacional. A essa questão adiciona-se ainda 

interpretações da área de Relações Internacionais e possíveis correlações entre suas teorias e 

as trocas identitárias da atualidade. Sugerimos, portanto, que o hibridismo observado na 

produção literária exofônica possa ser interpretado como parte de um processo global de troca 

semiótica entre culturas, que acaba por introduzir o indivíduo como agente internacional. O 

papel central do indivíduo, aqui proposto, ocasionaria certa perda de influência por parte dos 

Estados, que foram por muitas vertentes teóricas considerados o principal agente das Relações 

Internacionais. Com o objetivo de esclarecer tais correlações, foi realizada uma revisão 

bibliográfica no que concerne os conceitos de identidade cultural, expansão da língua inglesa 

e Teoria das Relações Internacionais. Essa revisão foi seguida por uma análise documental do 

livro The God of Small Things, da escritora exofônica indiana Arundhati Roy, assim como de 

outros documentos relacionados à autora e ao escritor nigeriano Chinua Achebe, de modo a 

exemplificar os temas por eles abordados e como estes contribuem para a adição de vozes 

marginalizadas ao cânone anglófono. 
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ABSTRACT 

 

The intensification of the globalization process is a sign of postmodernity, and it has 

promoted changes in the way people construct their identities. The dynamism of current 

information flows leads to a greater exchange between semiotic systems that were previously 

limited to the national structure. These systems were at first articulated through state 

institutions that promoted a collective imaginary of cultural, administrative and linguistic 

customs that built the national identity. With the advent of contemporary transportation and 

communication technologies, these limitations are challenged, as individuals are exposed to 

different habits that extrapolate their identities beyond the national one. English plays a 

central role in this dynamism, presenting itself as an international language and permeating 

the different power spheres from its use in government agencies to its placement as part of a 

"relay system" among non-English-speaking nations. It also appears in the emergence of 

exophonic writers, who contribute to Anglophone literature even though they are not native 

speakers of English. Taking into account the historical asymmetries related to the expansion 

of the English language, such literature can be seen both as a consequence of a process of 

linguistic imperialism or as resistance by these writers within the Anglophone domain of the 

international liberal market. This issue also includes interpretations stemming from 

International Relations Theory, as well as possible correlations between these theories and the 

current identity exchanges. We suggest, therefore, that the hybridity observed in exophonic 

literary production can be interpreted as part of a global process of semiotic exchange 

between cultures that introduces the individual as an international agent. The central role of 

the individual, here proposed, would cause some loss of influence on the part of the states, 

which were considered by many theoretical strands as the main agent of International 

Relations. In order to clarify such correlations, we carried out a bibliographical review 

regarding the concepts of cultural identity, expansion of the English language and 

International Relations Theory. This review was followed by a documentary analysis of the 

book The God of Small Things, by the Indian exophonic writer Arundhati Roy, as well as of 

other documents related to this same author and to the Nigerian writer Chinua Achebe, in 

order to exemplify the themes addressed by them and how they contribute to the addition of 

marginalized voices to the English-speaking canon. 

 
 

Keywords: Linguistic imperialism; Anglophonic literature; exophony. 
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Capítulo 1 

1. Introdução 

É fácil observar a dinamicidade das línguas no mundo em que vivemos, no qual os 

diferentes meios de comunicação e a consequente globalização abriram caminhos de interação 

que permitem um alto nível de intercâmbio cultural. Embora essa rapidez seja uma 

característica dos tempos modernos, a troca em si não é; o desenvolvimento das línguas é um 

processo contínuo que pode ser traçado ao longo da história. Esse percurso é frequentemente 

marcado por um processo de imposição da língua por instituições estatais (como será 

discutido no Capítulo 3) ou pela adoção pragmática de línguas comuns para facilitar trocas 

comerciais e arranjos administrativos, uma questão melhor abordada por Anderson (2006), 

No que se refere à língua inglesa, deve-se considerar também o seu atual papel 

sociocultural, que se traduz no surgimento de termos como Global English e World English. 

Enquanto o primeiro se refere à “comunicação em inglês entre falantes com diferentes 

idiomas primários1” (Seidlhofer, 2005, p. 339, tradução nossa) e, portanto, seu uso como 

língua franca, este último compreende a linguagem como uma mescla das variantes do inglês 

desenvolvidas ao redor do mundo (Rajagopalan, 2004). É interessante notar a 

complementaridade destes conceitos: o inglês utilizado em todo o mundo (Global English) vai 

além de sua forma inicial, mudando de acordo com as características da cultura e das pessoas 

que o adotaram (World English). 

O inglês, entretanto, não chegou a essa posição sem uma base sociopolítica para 

permitir sua ascensão. Nas Relações Internacionais, essa língua se tornou essencial para a 

comunicação entre diferentes culturas, estando presente nas próprias instituições que 

constituem o cenário de cooperação internacional como o conhecemos hoje. O Imperialismo 

Linguístico de Phillipson (1992) aparece, portanto, como uma ferramenta para a expansão da 

língua e para a manipulação da distribuição de poder em favor dos países anglófonos. A 

despeito disso, não podemos ignorar as teorias de Rajagopalan (2004, 2009) e da comunidade 

de English Language Teaching (ELT) quanto a um rearranjo de poder nesse cenário 

linguístico. 

Neste estudo, abordamos o desenvolvimento do World English e como o surgimento 

de diferentes variantes do inglês ocasiona mudanças no sistema semiótico associado à língua. 

Recorremos a Anderson (2006) para justificar o papel que as línguas possuem na construção 

                                                           
1 Idiomas primários serão posteriormente chamados de línguas nativas no presente trabalho. 
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de identidades comuns entre indivíduos, não só por permitir que estes se relacionem, mas por 

possibilitar a criação de instituições detentoras de poder que, através da língua comum, 

transmitem valores e comportamentos que representariam uma comunidade. Anderson (2006) 

se utiliza dessa perspectiva para explicar, em particular, a construção de identidades nacionais 

na modernidade, propondo que a homogeneização linguística teve forte impacto sobre a 

organização do cenário internacional em um sistema de Estados-Nação. 

Entretanto, diante da intensificação do processo de globalização que ocorreu no final 

do século XX, autores como Crystal (2003) e Pennycook (1994) passam a buscar 

justificativas para a expansão da língua inglesa e realizam críticas às políticas de países 

anglófonos, que promovem a imposição da língua e de sua cultura a nações sob sua 

influência. Esses autores estabelecem uma relação entre domínio – primeiramente militar e 

posteriormente econômico – e a divulgação de determinadas características culturais; essa 

relação, conforme veremos a seguir, deriva da dinamicidade das identidades individuais e de 

como os sujeitos se constroem de acordo com os fatores aos quais são expostos. Através das 

conceituações de Hall (2005), analisamos a “descentração do sujeito” ocasionada pela pós-

modernidade e por todo o dinamismo de interações que lhe é característico. 

Nesse contexto pós-moderno, a língua inglesa assume uma posição central como força 

descentradora por permitir acesso às diferentes identidades nacionais. Esse fato pode ser 

observado nas mais diversas áreas, mas voltamos nosso olhar para o campo literário que, 

como descrito por Anjos (1998, p. 325) em sua análise do livro As Regras da Arte de 

Bourdieu (1996), encara a obra literária “como objeto de análise, como reservatório de 

elementos etnográficos e, por vezes, como uma espécie de laboratório de experimentações 

sociológicas”. Tais obras refletiriam, portanto, a identidade nacional, social e politicamente 

construída, o que significa que a exposição de indivíduos não-nacionais ao sistema semiótico 

nelas contido possibilitaria mudanças identitárias. 

Atribuímos a essa troca a emergência de escritores exofônicos2 que contribuem para a 

literatura anglófona. Foi a existência desses escritores que primeiramente motivou este 

trabalho, pois levantou múltiplas questões sobre os temas ali abordados e com que intenção. 

Por um lado, observam-se países de grande influência global que divulgam seus ideais e 

normatizam seus padrões culturais. Por outro, surge também a possibilidade de reciprocidade 

e de uso dessas ferramentas imperialistas para um movimento contrário a esse fluxo cultural 

                                                           
2 Escritores que escrevem em uma língua que não é sua língua materna. Por exemplo, escritores indianos que 

publicam livros em inglês. 
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homogeneizador. O uso do inglês por esses escritores seria, então, uma consequência ou uma 

resistência ao imperialismo linguístico previamente mencionado? 

Diante de tais transformações sociopolíticas, imaginamos que a questão central do 

trabalho não possa ser respondida com somente uma das alternativas previamente sugeridas. 

Da mesma forma que a cultura não existe num vácuo, o indivíduo não é motivado somente 

por aquilo que cria em sua mente. Um escritor pode escrever em inglês para se beneficiar de 

um sistema anglocêntrico, sem necessariamente compreender que sua existência como uma 

voz negligenciada pode romper barreiras culturais previamente impostas. Um ativista que 

decide abordar temas de sua cultura e se utilizar do inglês para dissemina-los pode não 

perceber que seu conhecimento dessa língua deriva de um histórico de imperialismo. 

O estudo se dispõe, portanto, a encarar a situação como possuinte da mesma 

complexidade e dinamicidade da interação humana. Antecipamos identificar uma mistura de 

novos temas com a submissão a padrões, mas também uma possível quebra de estereótipos. 

Definimos dois autores exofônicos para nossa análise documental: Chinua Achebe (1930 – 

2013), romancista nigeriano conhecido por descrever a realidade africana e os conflitos entre 

o governo colonial britânico e a cultura tribal; e Arundhati Roy (1961 –), escritora e ativista 

indiana, cujo livro The God of Small Things também será objeto de análise. O objetivo aqui 

apresentado não é uma resposta categórica, mas um estudo do impacto que a produção 

cultural – e particularmente a literária – pode ter sobre o cenário internacional, uma vez que 

os indivíduos passam a assumir papel de agentes. 

Com isso em mente, propomos uma breve visão geral das origens da língua inglesa, 

seguida de um estudo de sua expansão e da distribuição de poder resultante. Vamos abordar o 

conceito de Imperialismo Linguístico de Phillipson (1992) e como ele se correlaciona com a 

trajetória do inglês em todo o mundo, tentando fazer comparações entre a teoria de ELT e a 

teoria das Relações Internacionais. Por fim, buscamos ressaltar a relevância de trabalhos 

literários realizados fora dos centros anglófonos de produção cultural, mesmo quando não fora 

de sua zona de influência. 
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Capítulo 2 

2. Identidade na pós-modernidade 

O levantamento da base bibliográfica para essa pesquisa aponta para uma conjuntura 

uníssona de pensamentos advindos de autores diversos. Tais pensamentos em comum 

diferenciam a modernidade da pós-modernidade através de sua relativa estabilidade em 

termos de construções sociais e identitárias. Neste texto, adotamos essa mesma concepção 

teórica, embora também tentemos enfatizar a relativização existente: o sujeito nunca foi 

completamente estável. O sujeito moderno, similarmente à questão linguística que 

exploraremos no próximo capítulo, é de difícil e instável definição, sendo derivado da 

construção da consciência humana e, assim, da interação de diferentes grupos e do acesso a 

diferentes recursos. O que nos resta é explorar esta relatividade, de modo a justificar a 

intensificação dessa instabilidade nas questões identitárias nas últimas décadas. 

“A questão da identidade” possui nuances que devem ser exploradas para que 

possamos compreender como autores exofônicos contemporâneos constroem suas obras. Será 

que os temas por eles abordados derivam de um sentimento inato de nação que os compele a 

voltar para suas culturas originárias, mesmo depois de tanto tempo expostos a culturas 

anglofônicas? Se sim, por que utilizar o inglês e não sua língua materna, que em teoria estaria 

intimamente associada a sua identidade inata? Serão abordadas nos próximos subitens as 

bases teóricas sobre as quais nos repousamos para discutir tais ocorrências. 

 

2.1. O sujeito moderno e a identidade cultural 

Primeiramente, buscamos conceituar alguns dos termos que serão utilizados, sem, 

entretanto, querer trespassar ao campo da filosofia. Com este objetivo recorremos a Lima 

(2017), que resgata pensadores como Descartes, Kant e Nietzsche para melhor determinar o 

que a consciência coletiva contemporânea interpretaria como “sujeito”. Para o autor, “o 

sujeito é a terminologia [...] para fundamentar uma unidade subjacente que determina o real. 

A partir dessa unidade subjacente acreditamos ser capazes de descrever a realidade e atribuir a 

ela valor de verdade” (LIMA, 2017, p. 202). Essa unidade estaria apoiada sobre o raciocínio 

cartesiano do homem como ser pensante, cuja consciência lhe permite a constituição de um 

“eu”. 

O que é o “eu”, senão a identidade cultural do indivíduo? Embora os dois conceitos se 

confundam, seria talvez mais correto dizer que a identidade cultural faz parte do “eu”, sem 
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incorporá-lo por inteiro. O que ocorre é que a imagem evocada pela palavra identidade é mais 

bem descrita pelo processo de identificação e reconhecimento do “eu” em uma coletividade 

do que pelo processo de criação do si implicado pela construção do sujeito. Vemos a 

identidade cultural como uma imagem exterior ao indivíduo, que pode ser tomada por ele para 

a constituição do seu “eu”. 

Essa identificação é criada, como bem coloca Charaudeau (2015), por tudo aquilo que 

“atesta nosso pertencimento a uma categoria de indivíduos, o que permite aos outros 

classificar-nos nesta ou naquela categoria” (p. 15). A identidade cultural, portanto, seria 

definida pelo reconhecimento do “eu” na coletividade constituída pelo “conjunto dos traços 

distintivos espirituais e materiais, intelectuais e afetivos que caracterizam uma sociedade ou 

um grupo social e que abrange, além das artes e das letras, os modos de vida, as maneiras de 

viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as crenças” (UNESCO, 2002), a cultura 

específica de um grupo; comumente, a nação. 

Charaudeau (2015) discute ainda os vários imaginários com os quais um indivíduo 

pode ou não se identificar: questões de espaço, tempo, corpo, crença, etc. “É por um 

entrecruzamento desses diversos imaginários que se constrói a identidade coletiva” 

(CHARAUDEAU, 2015, p. 24). Se o processo de identificação e de constituição do sujeito é 

consciente não cabe aqui questionar; o essencial é compreender quais tipos de influência 

atuam sobre o indivíduo e como essas influências se traduzem em ações. A cultura – e, por 

conseguinte, a identidade cultural – é a “fonte de sentido e experiência para a gente” 

(CASTELLS, 1997, tradução nossa). Fica claro, portanto, o efeito que possuem sobre a visão 

de mundo do indivíduo; como definido por Lima (2017, p. 201), “o sujeito é, então, o 

intérprete que nós modernos pomos por trás da interpretação”. 

Embora não possamos dizer que esta foi a intenção do autor, tal afirmação nos remete 

a um pensamento construtivista, no qual veríamos o sujeito – o “eu” construído – como uma 

lente através da qual o indivíduo observa e recria o mundo; esta abordagem será melhor 

explorada no Capítulo 4 ao falarmos de Wendt (1992). É reminiscente também do conceito 

antropológico de etnocentrismo3, no qual o indivíduo encara as demais culturas através do 

filtro de sua própria suposta superioridade. De fato, Lima (2017) posteriormente discute o que 

chama de “A questão da verdade”, mencionando repetidamente como a cultura afeta tais 

interpretações: “A verdade pode estar inserida no âmbito das atividades culturais e como tal 

                                                           
3 Como descrito por Hammond e Axelrod (2006), o termo foi cunhado por Sumner em 1906 e posteriormente 

utilizado por LeVine e Campbell (1972) para caracterizar atitudes discriminatórias quanto a grupos “de fora”. 

Hammond e Axelrod (2006) dizem que “as atitudes incluem ver o seu próprio grupo (o dentro) como virtuoso e 

superior, seus próprios padrões de valor como universais e os grupos “de fora” como desprezíveis e inferiores”. 
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receber critérios de valores que determinam não apenas a verdade, mas também a falsidade, o 

bem e o mal, o melhor e o pior” (LIMA, 2017, p. 204). 

O real – a verdade de Lima – é colocado na berlinda, pois é revelado como submetido 

a perspectivas que variam de acordo com a influência cultural exercida sobre o sujeito que as 

possui. Brincamos aqui com as tão famosas construções sociais: existem múltiplas verdades, 

criadas a partir de diferentes contextos sociais. É necessário fazer esta diferenciação porque 

ela nos permite identificar como um mesmo tema pode ser interpretado de maneiras diversas. 

No caso, os autores que analisaremos mais para frente resultam de seus contextos sociais, 

assim como as produções culturais que criaram. 

Esta é, em si mesma, uma ótica moderna de sujeito, concepção esta que tem variado 

com o decorrer dos anos. Tomamos emprestada a perspectiva de Hall (2005) quanto ao 

“nascimento e morte do sujeito moderno”, que é interessante por se utilizar da linha 

previamente mencionada de uma modernidade mais estável. O autor defende ter havido uma 

descentração do sujeito, uma vez tenhamos aceitado que esta descentração é comparativa, já 

que o sujeito jamais fora completamente unificado ou coerente em primeiro lugar. Hall (2005) 

estabelece três concepções históricas de sujeito: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico 

(moderno) e o sujeito pós-moderno, sendo este último abordado no subitem 2.3. 

O sujeito do iluminismo é aquele cujo conceito também foi resgatado por Lima 

(2017), um sujeito cartesiano, caracterizado pela sua racionalidade. Esta visão, entretanto, 

limitaria o “eu” à condição de algo intrínseco ao ser humano, à parte do ambiente no qual está 

inserido. Apesar dessa ótica de invulnerabilidade, atualmente podemos identificar 

movimentos da cultura ocidental permissivos a esse pensamento: a Reforma, o Iluminismo e 

as revoluções científicas contribuíram para um maior foco no Homem e na sua identidade 

supostamente inata e individual. 

O sujeito sociológico, por sua vez, provém de avanços na teoria social e nas ciências 

humanas dos séculos XIX e XX, tais como a biologização do ser humano a partir da teoria de 

Darwin; a teoria de socialização, na qual o sujeito não só age sobre o exterior, como 

internaliza esse exterior em si; a descoberta do inconsciente por Freud; o estabelecimento da 

língua como um sistema social preexistente ao indivíduo por Saussure; entre outros. O sujeito 

moderno seria construído pelas suas condições, respondendo conscientemente ou não a 

conjuntos simbólicos exteriores a ele, mas incorporados em seu “eu”. 

É interessante explicitar a quebra que ocorre aqui. A partir do momento em que não há 

uma identidade única e imutável que tem origem junto do ser, temos indivíduos que, apesar de 

se verem como inteiros, na realidade criam suas identidades através da visualização de si nos 
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“outros”; é a metáfora do espelho, usada por muitos autores para assinalar um caráter 

interativo à construção identitária. Hall (2005) ressalta que há, então, uma identificação e não 

uma identidade. Esta perspectiva abre a possibilidade de identidades como algo formado, em 

constante mudança, que se altera de acordo com a cultura consumida. Verificaremos que essa 

linha de pensamento será de fato observada na transição para a pós-modernidade. 

Ainda no quesito do sujeito moderno, entretanto, a metáfora do jogo de espelhos nos 

oferece duas interpretações da constituição do “eu”: o jogo das identidades e o jogo de 

diferenças. É curioso pensar neste primeiro como algo que um dia foi visto como estável ou 

único; segundo Hall (2005), o jogo das identidades se faz através daquilo que um indivíduo 

acredita ser. Esta definição pode parecer pouco limitadora, entretanto, pois uma pessoa pode 

se ver como pertencente a múltiplos grupos: mulher, nativa de um determinado país, 

descendente de determinada ancestralidade. 

Por outro lado, o jogo das diferenças não é mais que a alteridade, a capacidade de 

identificar relações de contraste e distinção. Um indivíduo define aquilo que é por meio 

daquilo que reconhece não ser, constituindo também o “outro”. Hall (2005) diz que a 

mudança do jogo de identidades para o jogo de diferenças deriva das paisagens políticas do 

mundo moderno, que se encontram fraturadas pelas relações de poder entre as identidades. 

Esse reconhecimento deixa de ser automático, porque passa a ser dependente do contexto 

político no qual se insere e da imagem de “outro” que o “eu” não deseja tomar para si. Como 

veremos no subitem 2.2, cada uma dessas imagens acaba por servir a um propósito, seja para 

promover sentimentos de pertencimento ou de exclusão. 

 

2.2. Identidades nacionais e comunidades imaginadas 

Não é nenhuma surpresa que ao falar de identidades culturais o primeiro exemplo que 

surja é o das identidades nacionais. A modernidade colocou o Estado-Nação em primeiro 

plano, tornando-o essencial na organização espacial e social, mas também no 

impulsionamento de ideologias ao redor do globo. Essa visão é corroborada pelo fato de que, 

no decorrer do século XX, com os avanços nos campos da comunicação e com a 

intensificação de ondas migratórias, desenvolveram-se também teorias das Relações 

Internacionais que apontavam o Estado como o principal agente do cenário internacional. 

Antes de entrarmos nessa questão, é preciso compreender como tal associação passou 

a ser feita. Uma das análises mais bem aceitas é a de Benedict Anderson em seu livro 

Comunidades Imaginadas (2006), no qual discute como se desenvolveu “a condição de 
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nação”, mesmo diante das contradições existentes nas comunidades humanas. Autores como 

Hall e Charaudeau se apoiam nos escritos de Anderson, mantendo esta mesma mentalidade da 

nação como uma “comunidade política imaginada – e imaginada como inerentemente limitada 

e soberana” (ANDERSON, 2006, p.6, tradução nossa). A essa visão de comunidade como um 

construto Wallerstein (1991) assinala ainda um caráter de mutabilidade. 

Como indivíduos pertencentes à modernidade é estranho para nós tentar pensar em 

uma realidade anterior à nação, mas talvez seja ainda mais estranho tomar consciência do grau 

de abstração associado ao pertencimento a esta coletividade: os indivíduos de uma nação 

nunca conhecerão a maior parte de seus demais cidadãos e a identidade que compartilham 

pouco tem a ver com suas características individuais. Exploraremos mais à frente algumas das 

condições que colaboraram para a emergência destas identidades, assim como as ferramentas 

atualmente utilizadas para a sua manutenção. 

Da mesma forma como Hall delineou a trajetória do sujeito na modernidade, Anderson 

(2006) busca nos sistemas culturais clássicos as sustentações para mudanças de paradigma 

que permitiram a constituição dessa mentalidade nacional. Ele sinaliza dois sistemas em 

particular como fontes de continuidade e significado para as comunidades da época: as 

comunidades religiosas e os reinos dinásticos. Para o autor, foram as condições socioculturais 

que levaram ao declínio desses sistemas que acabaram por permitir o surgimento da condição 

de nação. 

É interessante para o nosso estudo observar o peso dado por Anderson (2006) à língua. 

Variáveis culturais são frequentemente abordadas por ele como parte de um sistema 

sociopolítico que permite a caracterização de Estados-Nação. No caso das comunidades 

religiosas, ele correlaciona o início da expansão territorial não-europeia com um 

enfraquecimento de uma compreensão de mundo estática. Concomitantemente, o 

desenvolvimento da imprensa e a produção de livros em línguas não-sacras leva ao 

enfraquecimento da imagem idealizada do latim, por exemplo. As comunidades religiosas, até 

então integradas pela sua subjeção a línguas sacras, iniciam um processo de fragmentação em 

línguas territorializadas. 

O sistema instituído pelos reinos dinásticos, por sua vez, possuía características não-

condizentes com a definição de uma identidade cultural estável: legitimidade política 

provinda do direito divino, fronteiras porosas e indistintas, soberanias que se mesclavam, e 

casamentos dinásticos que vinculavam domínios. O senso de comunidade então existente 

derivava não de uma imagem de pertencimento coletivo, mas da submissão à dinastia e dos 

laços sanguíneos que definiam a nobreza. Durante o século XVII, o desenvolvimento do 
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capitalismo de imprensa e o enfraquecimento dessas comunidades religiosas têm efeitos 

negativos sobre a legitimidade dos reinos dinásticos. É o que Balibar (1991) denomina 

estruturas pré-nacionais, que posteriormente possibilitam a imaginação da identidade 

nacional. 

Outra mudança colocada por Anderson (2006) como essencial para a constituição das 

identidades nacionais foi a capacidade de pensar o tempo de uma forma histórica, mensurado 

pelo calendário e pelo relógio. Essa compreensão permite fugir do chamado “tempo 

messiânico”, que vê passado e futuro como simultâneos. Com a instituição do tempo 

cronológico, o indivíduo pode considerar-se como parte de uma continuidade histórica. O 

autor observa que a “ideia de um organismo sociológico que se move de acordo com o 

calendário através de um tempo homogêneo e vazio é um análogo preciso da ideia de nação, 

que também é concebida como uma comunidade sólida se movendo estavelmente através da 

história” (ANDERSON, 2006, p. 26, tradução nossa). 

O capitalismo, e mais particularmente o capitalismo de imprensa, pode ser colocado 

no centro dessas transformações, como uma força motriz para o declínio dos sistemas prévios, 

sem, contudo, intencionalidade. A impressão e venda de livros já então seguia princípios 

ainda em vigor: a busca por mercados e o atendimento de demandas. Tendo saturado o 

mercado do latim – uma língua sacra, elitizada –, iniciou-se a publicação de livros que 

atendiam às massas monoglotas. Isso foi possível não só pelo impacto da Reforma e pela 

mudança na relação da sociedade com o latim, mas também pelo uso de determinados 

vernáculos como instrumentos de centralização administrativa e de burocratização, como 

apontado por Anderson (2006). 

Balibar (1991) coloca essa burocratização como outro fator que auxilia na formação da 

nação. As centralizações administrativa e fiscal e a consequente padronização do sistema legal 

facilitam processos de pacificação interna, mudando a forma como se compreendia 

características como fronteira e território. Isso só foi possível pelas mudanças previamente 

instituídas pelo declínio dos sistemas clássicos. De fato, Anderson (2006) teoriza que a 

responsabilidade pela imaginação das novas identidades nacionais está na interação entre “um 

sistema de produção e de relações de produção (capitalismo), a tecnologia de comunicação 

(imprensa) e a fatalidade da diversidade linguística humana” (ANDERSON, 2006, p.43, 

tradução nossa). 

Dentro dessa interação, o capitalismo de imprensa se apropria de línguas não-sacras 

para a publicação de livros e inadvertidamente cria uma variedade mais fixa desses 

vernáculos. O que ocorre é que diferentes grupos de pessoas possuíam diferentes vernáculos, 
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próximos uns dos outros em diferentes graus; a “fatalidade da diversidade linguística 

humana”. Com a imprensa, esses grupos passam a ter acesso a uma mesma variedade, criando 

o que Anderson (2006) chama de línguas de imprensa. Assim como na questão dos 

vernáculos administrativos, seu uso era para conveniência própria, não havendo indicação da 

existência de impulsos ideológicos ou protonacionalistas. É inegável, entretanto, que a fixação 

desses vernáculos elevou-os ao status de línguas de poder, permitindo que competissem com 

o latim. Criam-se campos unificados de troca dentro dos quais os indivíduos poderiam 

comunicar-se e tornavam-se, assim, conscientes de grupos cada vez maiores de pessoas que 

utilizavam o mesmo vernáculo escrito. 

É interessante mencionar que há outras formas de classificação ou de interpretação do 

desenvolvimento histórico do nacionalismo que não serão aqui exploradas, mas que também 

possuem bons argumentos: o materialismo de Gellner (1983), que coloca esse movimento 

como resultante de um interesse da sociedade moderna na homogeneização cultural; o debate 

marxista, que aponta o nacionalismo exacerbado como ideologia de controle das massas e de 

justificação do racismo; entre outras (JAFFRELOT, 1991). Com o objetivo de seguir uma 

cronologia e tendendo para a ideia do nacionalismo como um processo anterior à 

modernidade, identificamos na obra de Anderson (2006) três ondas nacionalistas: os pioneiros 

criolos; a segunda onda, europeia; e a última onda, anti-imperialista e mais voltada para o 

oriente.  

Nairn (1977, p. 41 apud Anderson, 2006, p. 48) postula que movimentos nacionalistas 

seriam populistas por natureza e que promoveriam a integração de classes mais baixas na 

política. Contra essa teoria, tem-se o fato que os nacionalismos que emergiram da América 

colonial sustentavam o sistema exploratório até então promovido e iam contra as mudanças 

sugeridas pelas metrópoles. O pioneirismo americano pode ser compreendido exatamente pela 

sua condição de colônia: as novas repúblicas derivavam majoritariamente de unidades 

administrativas dos séculos anteriores, dentro das quais havia um grau de homogenia 

linguística, resultante dos esforços colonizadores. Segundo Anderson, a elite americana, 

movida pela fatalidade de seu nascimento além-Europa e sua consequente inferioridade 

perante a metrópole, buscou sua independência não para promoção de uma sociedade mais 

igualitária, mas para a defesa de seus próprios interesses. 

A segunda onda teve uma caracterização bem diferente. “Os novos intelectuais de 

classe média do nacionalismo tinham que convidar as massas a juntarem-se à história; e o 

convite tinha que ser escrito numa língua que elas entendessem” (NAIRN, 1977, p. 340 apud 

ANDERSON, 2006, p. 80, tradução nossa). A organização linguística europeia e sua 
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distribuição de poder mapeavam reinos distintos, o que tornou necessário um esforço para 

partilha de imagens coletivas. Inferimos deste ponto a importância da revolução lexicográfica 

do século XIX na Europa: a tomada das línguas de imprensa como línguas administrativas, o 

avanço do capitalismo de imprensa, e o papel de escolas e universidades na busca por uma 

história compartilhada levaram à convicção de que línguas eram propriedade de determinados 

grupos e que esses grupos mereciam um lugar autônomo. 

Hobsbawm (1977) ressalta, quanto ao nacionalismo europeu do século XIX, um 

caráter não de independência, mas de construção de estados viáveis com um foco mais 

voltado para a unificação. De fato, em sua abordagem histórica, Anderson (2006) se utiliza de 

termos como Anglicização e Russificação ao exemplificar como foram promovidos os 

“nacionalismos oficiais”. Neste momento já se fala em intencionalidade por parte das 

dinastias, que buscavam fundamentação para seu poder, uma vez que sua suposta divindade 

não mais correspondia ao imaginário da população. Essas diferenciações identitárias que 

começam a surgir – o indivíduo criolo e o da metrópole, e depois entre os próprios europeus – 

criam uma distinção possivelmente perigosa entre o “eu” e o “outro”, que em tempos 

contemporâneos têm levantado ondas conservadoras ao redor do mundo. 

Neste sentido, verificamos um grau de divergência nos tons de Charaudeau (2015) e 

Anderson (2006). Enquanto Anderson defende essa busca de uma origem compartilhada, 

característica da segunda onda de nacionalismos, como parte do imaginário criado para 

sustentar identidades modernas, o foco de Charaudeau (2015) fica na crítica a um 

“essencialismo” e particularmente na ideia de uma identidade natural, inata. Ele postula que 

não há nada de natural sobre a imposição de identidades e que essa é, na realidade, 

“conduzida por atores identificáveis” (CHARAUDEAU, 2015, p. 17). Seus dizeres aludem à 

“falsidade” dessas imagens, como se a construção identitária derivasse de mera manipulação, 

negligenciando a agência dos indivíduos na constituição de seus sujeitos. 

A contradição que observamos entre os autores não está na existência de agentes 

promotores das identidades nacionais, mas na intencionalidade deste processo. Anderson 

(2006) não nega que movimentos mais tardios de nacionalismo tenham se utilizado de 

modelos anteriores para promover interesses de classe, mas o autor sugere que uma 

“imaginação inicial” teria surgido do pragmatismo, mais do que de qualquer objetivo de 

unificação política. Ele não equipara “imaginado” com “fabricação” ou “falsidade”. 

Compreendemos dessa conjectura que, ao chamar nação de comunidade imaginada, ele busca 

demonstrar as diferentes imagens compartilhadas – propositalmente ou não – para a criação 

desta identidade. 
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As guerras mundiais marcam o fim da era dinástica e o início da última onda de 

nacionalismos, como denominada por Anderson (2006). De acordo com este autor, os novos 

estados que surgiram nesse período caracterizam-se pelo uso de línguas europeias – legado do 

imperialismo –, pelo populismo do nacionalismo europeu e por um movimento unificador. 

Não foi uma organização facilmente estabelecida; o imperialismo realizara uma divisão 

territorial de fronteiras arbitrárias, dentro das quais elites bilíngues se sobrepunham a 

populações diversas e monoglotas. O tamanho dos impérios globais europeus e as vastas 

populações subjugadas implicavam a insustentabilidade de burocracias puramente 

metropolitanas ou puramente criolas, havendo necessidade de inserção dos nativos nessa 

identidade imaginada. A mídia de massa, o sistema educacional e as regulações 

administrativas são só algumas das ferramentas usadas para a instauração de uma ideologia 

nacionalista nesses ambientes previamente tão heterogêneos. 

Essas ferramentas não são mais que uma forma de internalizar a imagem destas 

comunidades imaginadas, de modo a inseri-las na constituição do “eu” dessas populações. 

Balibar (1991, p. 123, tradução nossa) descreve o sistema que compõe essas imagens como 

um “sistema de limitações”, que permite “[dominar] a luta de classes heterogêneas e faz surgir 

[...] uma burguesia de Estado, tanto capaz de hegemonia política, econômica e cultural, como 

produzida por essa hegemonia”. Anderson (2006) corrobora essa ideia, argumentando sobre o 

papel da educação no nacionalismo e sobre como seu público-alvo era formado por elites 

alfabetizadas, detentoras de poder, em um momento de ascensão das burguesias comerciais e 

industriais. 

Na discussão das comunidades humanas imaginadas, são constantemente 

referenciadas, além da nação, as ideias de raça e etnia. É o que colocamos aqui como as 

primeiras ferramentas ideológicas, classificações criadas com bases supostamente genéticas 

ou sociopolíticas. Segundo Wallerstein (1991, p. 78, tradução nossa), elas são “invenções do 

passado”, que podem ser usadas para justificar estruturas atuais, ou para promover mudanças 

nessas estruturas em nome de uma organização mais legítima. Com efeito, a legitimidade é 

um conceito que permeia toda a construção identitária; se algo possui fundamentos 

biológicos, ou se é mais antigo e, portanto, mais correto, ou se segue tradições vistas como 

intrínsecas àquele grupo. Essa perspectiva joga nosso olhar para a história, corroborando com 

as postulações de Anderson (2006) sobre a importância do tempo cronológico para a 

“condição de nação”. 

Conforme vimos anteriormente, o Estado-Nação e o nacionalismo estão estreitamente 

associados, porque é este segundo que promove coesão dentro do Estado, de modo a garantir 
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sua manutenção. Neste sentido, Balibar (1991) põe em evidência a instituição do Estado 

nacional-social, que poderia intervir na vida privada da população; é o Estado com poder não 

só sobre a economia, mas sobre as estruturas familiares, os sistemas de saúde e a formação 

dos indivíduos. Mesmo diante das classificações historicamente criadas – raça e etnia –, não 

há uma comunidade única que corresponda à nação moderna, havendo necessidade, portanto, 

de integrar a identidade nacional criada à identidade individual de cada sujeito. Como é feita, 

porém, essa integração? Ou, nos utilizando das palavras de Balibar (1991, p. 94, tradução 

nossa), “como os indivíduos são socializados na forma dominante de pertencimento 

nacional”? 

Voltamos para o jogo das identidades e o jogo de diferenças: a projeção interna de 

fronteiras externas cria a imagem de uma coletividade interna ao Estado-Nação, que deve ser 

protegida. Tal criação fica a cargo do Estado, que se utiliza de uma “combinação de força e 

educação” (BALIBAR, 1991, p. 95, tradução nossa). Essa ideia reaparece em Anderson 

(2006) quando o autor menciona o papel de escolas e universidades na difusão da língua 

comum e da ideologia nacionalista. A história como disciplina, por exemplo, ajuda não só a 

estabelecer os modelos iniciais de nacionalismo, como também a criar uma consciência 

coletiva de passado, que não é necessariamente o passado factual, mas uma interpretação 

deste, usada para legitimar estruturas de poder; é uma estratégia que vimos ser utilizada pelo 

nazismo e por demais Estados-Nação totalitários. 

A instituição do Estado nacional-social permite, também, a estatização da sexualidade, 

como discutido por Foucault em seu livro A história da sexualidade (1978). A segunda 

metade do século XIX vê o estabelecimento de políticas de assentamento, associadas à 

família, ao casamento, à educação, à propriedade e à hierarquização social. Há a inserção de 

preocupações raciais e étnicas nas políticas estatais, com o objetivo de proteger a “pureza do 

sangue” e, assim, a imagem projetada do ideal nacional. Embora esta obra de Foucault tenha a 

sexualidade como foco, Boussebaa & Brown (2017, p. 10, tradução nossa) extrapolam suas 

observações de um “poder disciplinar” – presente no Estado nacional-social – para uma esfera 

mais geral: “é produtivo, promovendo comportamentos e modos de vida [...] desejáveis e 

proibindo ou marginalizando outros através de regimes de normalização e vigilância que se 

reforçam mutuamente”. 

Esse ideal, criado e comunicado pelas classes detentoras de poder, apoiava as divisões 

político-sociais da época, comentadas anteriormente. Boussebaa & Brown (2017) adicionam, 

ainda, que as práticas de normalização forçam nos indivíduos uma mentalidade de 

pertencimento ou exclusão, à qual temos nos referido como o “eu” ou o “outro”. De forma 
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análoga, na revisão que realiza dos estudos nacionais, Jaffrelot (1991) debate a transição entre 

comunidades étnicas4 e comunidades nacionais, comentando sobre o processo de 

homogeneização cultural promovido a fim de instituir e manter uma estrutura administrativa. 

Das diferentes teorias abordadas nessa revisão, destacamos essa perspectiva mais 

instrumentalista, que foge de uma visão nacional como intrínseca ao indivíduo. 

Outra perspectiva analisada por Jaffrelot é a de Plamenatz em seu livro Democracia e 

Ilusão (1973), que se aproxima da última onda de nacionalismo apresentada por Anderson 

(2006): o nacionalismo oriental como consequência das novas identidades adquiridas pós-

imperialismo, sendo tanto um mimetismo de nacionalismos anteriores, quanto uma reação à 

cultura ocidental que lhes foi imposta. Essas comunidades acabam por criar identidades 

próprias, com o objetivo de separarem-se do domínio ao qual foram submetidas. Isso implica, 

novamente, um resgate de sua história compartilhada e na difusão de características vistas 

como nacionais, mas sempre sob o monopólio estatal, que é o guardião dessa ancestralidade e 

dos valores que sustentam. 

A vigilância descrita por Boussebaa & Brown (2017) possibilita a autorregularão 

dessas comunidades; uma vez estabelecido o “eu”, tudo que foge à regra se torna uma 

possível ameaça à coletividade interna e deve ser normalizado. Esse processo é promovido 

pela internalização desses valores, seja pela educação formal, pela mídia de massa ou pelo 

“poder disciplinar” de Foucault. Quanto a este último, Sousa & Meneses (2010) dizem que 

“para Foucault, o poder se deslocou do soberano e passou a existir através da norma, e assim, 

deixou de estar centralizado em uma figura e espalhou-se pela sociedade nas instituições” (p. 

23). São essas instituições – o Estado, a escola, a família, a mídia – que classificamos aqui 

como ferramentas de construção identitária. 

Quando Cillia, Reisigl & Wodak (1999) falam dessa identidade em termos de um 

discurso de construção nacional, eles focam exatamente em como a narrativa nacional é 

estabelecida por diferentes instituições através de meios linguísticos e sistemas semióticos. 

Assim como muitos autores já mencionados, eles partem do princípio que não há uma única 

identidade nacional, mas que esta se constitui de acordo com o contexto. É uma concepção 

similar àquela que vimos de constituição do sujeito, diferenciando-se pelo fato que há, em 

momentos diferentes e por atores diferentes, exaltação de imagens identitárias específicas, 

com o objetivo de exercer aquele “poder disciplinar”. Em um âmbito político, temos o 

                                                           
4 Enquanto Hall (2005) define etnia como “um termo que utilizamos para nos referirmos às características 

culturais – língua, religião, costume, tradições, sentimento de ‘lugar’ – que são partilhadas por um povo” (p.62), 

Jaffrelot (1991) comenta a interpretação de Van Den Berghe (1981) de etnia como uma extensão de laços de 

parentesco, instrumentalizados para a criação de uma identidade coletiva. 
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exemplo de candidatos com plataformas nacionalistas, que se utilizam do jogo de identidades 

para angariar popularidade: Donald Trump nos Estados Unidos, Nicolas Sarkozy na França, 

entre tantos outros. 

A exaltação de valores nacionais que aparece nesse contexto político pode ser 

associada ao poder que a Igreja outrora tivera como instituição detentora de superioridade 

moral. Essa equiparação é mencionada por Jaffrelot (1991) em sua revisão, aparecendo 

também na análise de Balibar (1991). O papel da Igreja – particularmente a igreja católica – 

na sociedade ocidental clássica de formação educacional e moral é transferido para o Estado-

Nação. Ao mesmo tempo, a comunidade nacional assim imaginada exige dos indivíduos um 

grau similar de fé, dedicação e autorregulação. Outra associação realizada é a de nação e 

família; a nacionalização da família resultaria não só da relação entre raça, etnia e nação, mas 

também da intervenção estatal no círculo de intimidade familiar através do Estado nacional-

social. As regulamentações impostas sobre o casamento, sobre a educação familiar e religiosa 

etc. tornam a esfera familiar um ambiente de dever cívico. Sobre estas associações, Balibar 

(1991, p. 102, tradução nossa) propõe que: 

A importância contemporânea da escolarização e da unidade familiar não deriva 

unicamente do lugar funcional que ocupam na reprodução da força de trabalho, mas 

do fato de subordiná-la à constituição de uma etnia fictícia, isto é, à articulação de 

uma comunidade linguística e comunidade de raça implícita em políticas 

populacionais. 

 

A interpretação social-identitária aqui tomada, entretanto, não exclui que o 

nacionalismo seja também uma estratégia econômica; ela acompanha a estratégia de reforma 

cultural e sua variante instrumentalista, como sugerido por Jaffrelot (1991). Em retrospecto, 

podemos observar recorrentes motivações econômicas envolvidas nessas estruturas pré-

nacionais, conjuntamente às mudanças socioculturais. Nos aproximamos, assim, das teorias 

de Balibar (1991) e Wallerstein (1991) quanto à organização nacional como derivada do 

sistema de economia-mundo, no qual cada agente se constitui um contra o outro, em caráter 

de instrumento de domínio do centro sobre a periferia. 

Embora Anderson (2006) não abranja em sua análise o âmbito econômico, o autor 

chega a qualificar o nacionalismo como uma estratégia reativa de grupos dominantes à 

ameaça representada pela emergência de outras identidades, o que se assemelha à visão mais 

economicista de Balibar (1991) e Wallerstein (1991) quanto ao domínio de elites dominantes 

sobre a construção identitária. Com o advento da globalização e sua consequente 

dinamicidade de informações, torna-se relevante questionar como o nacionalismo e as 

identidades nacionais são afetados. Autores como Hall (2005) já começam a falar em uma 
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pós-modernidade, que se afasta das identidades até então relativamente estáveis do passado. 

Seguiremos por esta mesma linha de pensamento para analisar a constituição do sujeito pós-

moderno e como este se insere no contexto do Estado-Nação. 

 

2.3. Identidades híbridas: a globalização e a pós-modernidade 

No decorrer do texto, observa-se que não discutimos ainda o conceito de sujeito pós-

moderno, apesar de termos debatido as diferentes formações identitárias e como se relacionam 

ao momento sociocultural no qual se inserem. O motivo para tal adiamento está na 

necessidade de estabelecer as estruturas da modernidade para que agora possamos apresentar 

como foram alteradas pelas transformações das últimas décadas, em particular a globalização. 

A distinção que fazemos entre modernidade e pós-modernidade busca delinear não uma 

transição completa entre dois períodos, mas tendências existentes há séculos que se 

intensificam perante as novas tecnologias. O que nos referimos como “descentração do 

sujeito” acaba por ser uma forma mais recente da ruptura com a ordem clássica que marca o 

que chamamos de modernidade. 

Um exemplo disso está na discussão de Mckinlay (1998) quanto aos pensamentos de 

Lefort e Lyotard, na qual chega à conclusão de que o próprio sistema democrático é em si 

pós-moderno, pois foge à rigidez de modelos anteriores e se abre a novas práticas de 

experimentação. Se o autor está correto em atribuir tal grau de descentração à democracia, é 

difícil dizer. Embora repercussões contemporâneas – o movimento feminista, a luta por 

direitos civis etc. – contribuam para essa visão de um sistema no qual não há uma única 

ideologia dominante, ainda se pode argumentar em favor da perspectiva socioeconômica de 

Balibar & Wallerstein (1991) de uma burguesia com monopólio político e ideológico. Talvez 

a teoria democrática possa se encaixar nesta suposição de dinamicidade, mas na prática 

“instituições democráticas têm sido usadas para mascarar o acesso dos cidadãos ao poder, 

conhecimento e direitos, e para legitimar a acumulação do Estado” (MCKINLAY, 1998, p. 

493, tradução nossa). 

Como vimos anteriormente, a cultura e as produções midiáticas ganham forte ênfase 

na construção identitária e ideológica da modernidade. “A nação não é apenas uma entidade 

política, mas algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não 

são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da ideia da nação tal como 

representada em sua cultura nacional” (HALL, 2005, p. 49). São as ferramentas de construção 

semiótica que sustentam e legitimam esse sistema, em grau maior talvez que a ideia de 
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vigilância e punição de Foucault, já que a internalização dessas imagens coletivas como parte 

do sujeito desencoraja movimentos de resistência. O que ocorre, entretanto, quando a 

intensificação de um fluxo global de informações permite aos indivíduos acesso ao sistema 

semiótico de nações que não as suas? 

Bem, em um primeiro momento, podemos dizer que ocorre o mesmo do início da 

expansão territorial não-europeia: um enfraquecimento de uma compreensão de mundo 

estática. Esse é um processo inerente à própria modernidade; seguindo as perspectivas de 

Balibar (1991), Hall (2005) e Wallerstein (1991), o capitalismo sempre foi um sistema de 

economia mundial, dentro do qual coexistem as tendências à autonomia nacional e à 

globalização. A pós-modernidade reflete o crescimento desta última, em decorrência dos 

avanços tecnológicos que facilitaram a comunicação e o transporte globais, ocasionando uma 

compressão espaço-tempo. As distâncias se tornam mais curtas e as fronteiras parecem perder 

sua inicial influência limitante, diante da criação de espaços coletivos como a internet. 

A globalização atual aparece, portanto, como a força de deslocamento das identidades 

nacionais: 

Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam possibilidades de 

“identidades partilhadas” – como “consumidores” para os mesmos bens, “clientes” 

para os mesmos serviços, “públicos” para as mesmas mensagens e imagens – entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. À 

medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, 

é difícil conservar as identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem 

enfraquecidas através do bombardeamento e da infiltração cultural. (HALL, 2005, p. 

74) 

 

O sujeito pós-moderno, como definido por Hall (2005), é muito mais dinâmico do que 

até o modelo interacional, pois permite uma variedade de identidades, que ocorrem como 

resposta à variação de contextos. O jogo de diferenças se torna necessário por não haver mais 

uma única imagem à qual o indivíduo atribui sua identidade; são as relações de poder que 

circundam uma determinada situação que o definem. É a chamada “descentração do sujeito”, 

resultante de mudanças estruturais da sociedade – majoritariamente da sociedade ocidental – 

do século XX. Nesse sentido, Laclau (1990) discute o caráter deslocador do capitalismo e 

como os questionamentos que dele emergem levam a uma compreensão de mundo menos 

dada e mais construída. 

Apesar de termos tentado estabelecer a pós-modernidade como parte de um processo 

contínuo de transformações, nos voltamos agora para alguns autores que discutem suas 

diferenças do período moderno, arriscando talvez cair numa “condição pós-moderna”. Essa 

visualização deve ser tomada com cautela, porque sabemos que o alcance da globalização 
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varia de país para país, além de depender das relações internas de classe e de como é 

consequentemente distribuído o acesso ao conhecimento. Reproduzimos a preocupação de 

Hall (2010) com a admissão destas transformações, sem querer generalizar suas 

consequências como criadoras de uma mentalidade compartilhada pela humanidade como um 

todo. 

Recorremos a Bauman (2001) para melhor ilustrar essas transformações tanto em sua 

esfera econômica quanto sociocultural. O autor trabalha com a transição da modernidade para 

a pós-modernidade e debate as mudanças ocasionadas pela instauração do que chama de 

capitalismo leve, no qual o poder flui por redes deslocalizadas em um sistema assimétrico. Ele 

reconhece que, no pós-Segunda Guerra e pós-Guerra Fria, o capital deixa de depender do 

trabalho para seu acúmulo, o que resulta numa flexibilidade que, por um lado, permite 

compreensões mais plurais de identidade, mas que, por outro, também se traduz em perda de 

estabilidade. Dentro do capitalismo leve – que é também um capitalismo tardio –, ocorre uma 

reconstituição da sociedade, que agora não é mais limitada a fronteiras nacionais: 

O novo cenário, definido por rápidas e permanentes transformações nas tecnologias 

de produção, na estética das “coisas”/objetos, e na comunicação extensiva e 

intensiva entre sociedades, faz gerar uma ampliação de desejos e expectativas, 

descentrando os núcleos ordenadores e as orientações culturais locais numa 

pluralidade de possibilidades. (SPINELLI JR., 2006, p. 6) 

 

Para Bauman (2001), o Estado deixa de existir como o estabelecedor da ordem, uma 

vez que outros agentes se posicionam no cenário internacional. Com a globalização, o próprio 

indivíduo se torna agente, não mais limitado às estruturas de seu Estado-Nação, um assunto 

também abordado por Hall (2010, p. 488) ao falar do “regresso do sujeito”. Em sua obra de 

2013, Bauman (2001) discute ainda como culturas conflitantes acabam por coexistir nos 

indivíduos contemporâneos, especificamente naqueles que migram para outros países. Numa 

mescla de sua perspectiva inicial de emancipação e individualização com esse estudo mais 

recente de realidades multiculturais, o autor fala de indivíduos “em diáspora” ou “entre 

diásporas”, que são obrigados a aprender a conviver com a diferença. 

A horizontalidade, até então limitada aos indivíduos de uma mesma comunidade 

imaginada, extravasa para as relações culturais. Não há um único fator que possamos apontar 

como ocasionador dessa mudança; é possível que a intensificação da incerteza no capitalismo 

leve tenha desvinculado os indivíduos de suas comunidades e lhes possibilitado maior 

empatia quanto aos “outros”, ou que a maior porosidade de fronteiras tenha incentivado 

interações e trocas semióticas entre diferentes grupos.  Bhabha (1998) aborda a questão da 

identidade no mundo pós-colonial de uma maneira similar: ele enfatiza a criação de 
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identidades híbridas, resultantes dos fluxos de informações e de pessoas que acompanharam 

os avanços tecnológicos do final do século XX. O autor identifica “a necessidade de passar 

além das narrativas de subjetividades originárias e iniciais e de focalizar aqueles momentos ou 

processos que são produzidos na articulação de diferenças culturais” (BHABHA, 1998, p.20). 

Por outro lado, a cultura disseminada, em geral, se associa à sociedade de consumo, 

utilizando-se de valores compartilhados e do ímpeto de pertencimento para promover o lucro. 

O marketing frequentemente alude a determinadas características que devem ser cobiçadas, 

em um fluxo semiótico que ainda se origina principalmente dos Estados Unidos (BHABHA, 

1998). Como discutiremos no próximo capítulo, a expansão cultural estadunidense e britânica 

promove também um imperialismo cultural e social, que incorpora à identidade de sua 

audiência características até então ocidentais. Isso continua a se fazer presente, mesmo na 

pós-modernidade, porque a instituição do capitalismo leve desloca as comunidades do 

passado e o conforto delas derivado para um imediatismo do prazer. Colombo (2012) disserta 

sobre como o consumo alterou a estrutura social contemporânea, dividindo a sociedade entre 

aqueles que possuem poder de compra e os que não o possuem. Essa segunda classe se torna a 

nova margem, excluída do acesso às novas fronteiras da globalização. 

Bauman (2013) aborda essa discussão ao tratar da moda e de como esta busca 

equilibrar a tendência individualista pós-moderna e as relações de classe que se perpetuam. 

Para além disso, ela faz parte de um sistema liberal de exploração mundial de mão-de-obra e 

de homogeneização cultural para alcanço de novos mercados. Pela ótica pessimista da Escola 

de Frankfurt, a indústria cultural instaura uma padronização coercitiva que é inerente à 

modernidade e que oferece “excitantes externos” para a distração da massa, o que se aproxima 

do conceito de Foucault quanto à relação de poder e conhecimento, e deste último como uma 

força manipulatória. Ortiz (2016) associa essa percepção frankfurtiana à sociedade de 

consumo para discutir como a homogeneização cultural cria demandas, através da promoção 

de valores ocidentais – como o livre mercado – em uma magnitude global. 

Quanto à produção cultural, resgatamos a análise de Mckinlay (1998) de como o 

sistema democrático abre espaço para atores além do Estado, permitindo-lhes detenção de 

poder. Fora do controle estatal absoluto, movimentos associados a liberdades privadas 

começam a desenvolver seus próprios imaginários coletivos, que ultrapassam os limites 

nacionais: movimentos LGBT, movimentos feministas etc. Utilizando-nos da perspectiva de 

Laclau (1990) quanto às consequências da emergência do capitalismo, podemos dizer que as 

relações de poder exacerbadas pelo capitalismo leve encontram resistência sob a forma desses 

movimentos. Diante da mudança de valores assim ocasionada, o sistema liberal passa a tomar 
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esses valores para si, a fim de aproveitar-se do poder de compra dessas novas comunidades 

imaginadas; o caso do pink money5, por exemplo. De uma forma ou de outra – e como já 

vimos na questão do capitalismo de imprensa –, o que define a produção cultural é 

frequentemente o que é vendável. 

Isso é relevante por permitir que questionemos até que ponto a sociedade de consumo 

construída na pós-modernidade simplesmente perpetua sistemas de exploração previamente 

criados, apesar do deslocamento de uma elite de monopólio político/social/cultural para um 

monopólio econômico-cultural. Ao mesmo tempo, com a inclusão dos indivíduos como atores 

no cenário internacional, é preciso reconhecer a agência que possuem ao colocarem-se em 

papeis de resistência ou ao identificarem-se como híbridos. Laclau (1990) admite que a força 

deslocadora da pós-modernidade favorece uma maior consciência histórica; uma consciência 

por parte desses atores como capazes de promover transformações por si só. 

Desta forma, a socialização vivida na interculturalidade cria identidades que 

incorporam características além das nacionais, mas também acaba por permitir certo domínio 

econômico-cultural, como decorrente dos Estados-nação que ainda possuem monopólio sobre 

a indústria cultural. Como indicado por Ortiz (2016), essa indústria possui um papel no 

processo de padronização social, respondendo a estruturas a ela preexistentes; no caso, a 

produção cultural reproduziria o sistema de dominação nacionalmente gerado. Apesar de não 

negarmos a existência de tal domínio, partilhamos da perspectiva mais otimista de Kashimoto, 

Marinho e Russef (2002, p. 36) de que, na pós-modernidade: 

Com essa “hominização da vida” [...], tornam-se mais vívidas e intensas as relações 

sociais, não sendo, portanto, ingênua a pretensão de se construir uma sociedade 

verdadeiramente justa e democrática, com o concurso da interculturalidade; para 

tanto, cada povo deverá contribuir com sua identidade para o cadinho da cultura 

universal, frustrando as expectativas autoritárias, sempre redivivas, de inviabilizar as 

idiossincrasias nacionais. 

 

Devemos lembrar que a denominação aqui usada de pós-modernidade diz respeito a 

um momento que inclui movimentos pós-coloniais, crises ideológicas ocasionadas pelo fim da 

Guerra Fria, movimentos construtivistas, entre tantos outros. Mais que isso, é uma 

continuação de tendências descentralizadoras já presentes na modernidade, como a própria 

globalização. A despeito da padronização coercitiva da indústria cultural, seria simplista ver 

estes fluxos como puramente unilaterais, especialmente quando já abordamos a ocorrência de 

movimentos migratórios e como a condição “em diáspora” desses indivíduos possibilita maior 

                                                           
5 Termo utilizado para descrever o poder de compra da comunidade LGBT. A emergência de propagandas com 

representatividade LGBT tem levantado a dúvida de se essas empresas realmente apoiam o movimento ou se 

esta é só uma estratégia de marketing para alcançar novos mercados. 
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hibridismo identitário. Como teorizado por Bhabha (1998), a lógica binária de “eu” e “outros” 

enfraquece, surgindo um entre-lugar6 de criação de significados. 

Em reação a esses movimentos de descentração, iniciativas estatais têm surgido como 

medidas corretivas contra o declínio da ideologia nacional: empreendimentos turísticos que 

buscam no passado a legitimação do presente; campanhas de promoção nacional; movimentos 

nacionalistas que promovem a assimilação ou a exclusão de grupos minoritários. 

Similarmente ao que foi argumentado por Anderson (2006), Pacheco (2004) também 

interpreta esse interesse no local como uma estratégia de reafirmação dos grupos dominantes 

sobre aqueles que se estabelecem no mundo globalizado. A autora fala de uma tendência 

comunitarista, de “fortalecimento de comunidades ‘naturais’” que se constrói “a partir de 

discursos excludentes e preconceituosos” (PACHECO, 2004, p. 8). 

Deste movimento preocupante derivamos certa urgência de produções culturais 

voltadas não para a homogeneização, mas para o reconhecimento das diferenças e para a 

capacidade de sua coexistência em um mesmo indivíduo e em uma mesma comunidade. 

Como sugerido pela ideia do entre-lugar, um mesmo sujeito pode pertencer a múltiplas 

identidades, escolhendo-as de acordo com as relações de poder da sociedade em que se insere. 

Se um indivíduo pode sustentar tal grau de multiplicidade, o Estado-Nação também deveria 

ser capaz de reconhecer e aceitar sua pluralidade sem infringir as identidades individuais de 

seus cidadãos. 

Finalmente, tendo discutido conceitos de identidade, pós-modernidade, cultura e 

hibridismo, e salientado as vivências e experiências que os indivíduos atravessam em sua 

existência, podemos discutir com mais especificidade como a criação dessas identidades se 

adapta a políticas nacionalistas e imperialistas. Neste sentido, daremos sequência ao próximo 

tema, que trata da língua inglesa e seu expansionismo durante os últimos séculos. 

  

                                                           
6 O entre-lugar, para Bhabha (1998), é representado por “momentos ou processos que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais”, um interstício dentro do qual “as experiências subjetivas e coletivas de 

nação, o interesse comunitário ou o valor cultural são negociados” (p.20). 
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Capítulo 3 

3. A expansão do inglês 

Ao discutir a classificação da língua inglesa como uma língua global, Crystal (2003) 

teoriza que qualquer língua poderia ter alcançado este mesmo status, estivesse ela sob as 

mesmas condições de poderio militar/político/econômico que as nações anglófonas. Nos 

utilizamos dessa perspectiva para introduzir a ideia de que a expansão do inglês pelo mundo 

não provém de uma superioridade inerente à língua, ou da facilidade de seu ensino, mas sim 

do poder possuído por seus falantes. Ao mesmo tempo, não se pode negar que os avanços 

tecnológicos do último século criaram condições permissivas à expansão linguística do inglês, 

especialmente quando é analisada a sua trajetória histórica de dominação 

colonial/imperialista. 

Isso obviamente não significa que a população global, como um todo, fala ou tem 

acesso ao inglês. Uma língua global é aquela que “desenvolve um papel especial que é 

reconhecido em todo país” (Crystal, 2003, p. 3, tradução nossa), seja este papel oficial – não 

só entre a população, mas em setores governamentais, midiáticos ou educacionais – ou 

meramente atribuído à presença da língua como prioridade no ensino de língua estrangeira, 

em decorrência da influência que exerce sobre a sociedade de determinado país. Línguas 

como o mandarim no Leste Asiático e o espanhol entre os países do MERCOSUL também 

ganham poder local, apesar de não possuírem o mesmo alcance que o inglês. Crystal (2003) 

sugere que isso se deveria ao crescimento das trocas internacionais, criando comunidades que 

podem até responder a uma língua materna, mas que se veem obrigadas a interagir com outras 

nações e que precisam de um novo meio para fazê-lo. 

Diante da pluralidade linguística de diversas comunidades contemporâneas, é 

compreensível que emerja uma língua franca (língua comum) que facilite sua comunicação. 

Em alguns casos, isso se traduz em uma variedade linguística que combine as línguas dos 

diferentes grupos; em outros, a língua do grupo étnico de mais poder é imposta aos demais. 

Mais frequentemente, entretanto, é adotada uma língua exterior aos grupos, em razão de 

influência religiosa, política ou econômica de um poder estrangeiro (CRYSTAL, 2003). O 

século XX, e desde os anos 50 em particular, trouxe à tona a necessidade de uma língua 

franca de alcance global. Dentro das novas comunidades multinacionais que se instauraram 

depois da Segunda Guerra, Crystal (2003) aponta precisar-se de uma língua comum que 

permitisse a comunicação entre as diferentes autoridades estatais, especialmente porque a 

alternativa – a tradução para todas as demais línguas – era pouco prática e cara. 
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Existem, entretanto, alguns perigos associados à emergência de uma língua global. 

Sistemas linguísticos, como quaisquer outros sistemas socioculturais, carregam relações de 

poder em seu interior. Ao elevar o inglês a um status global, surge também o risco de estar 

atribuindo a seus falantes ainda mais poder do que já possuem. Isso poderia ocorrer não só 

devido ao status hegemônico que o inglês lhes garante, mas também pela forma como a 

própria língua assume um lugar de diferenciação de classes. Quem tem acesso à língua global 

pode usa-la para manipular aqueles que não puderam aprendê-la ou que não possuem um 

domínio tão completo sobre ela. Outras preocupações incluem: a complacência de falantes 

nativos em aprender outras línguas, devido à crença de que a língua global – o inglês, neste 

caso – é superior às demais; e o desaparecimento de línguas locais, em decorrência da força 

dominadora da língua global. Sobre a resposta dos Estados-Nação às transformações 

contemporâneas, Crystal (2003, p. 28, tradução nossa) explica que: 

Nenhum governo ainda achou possível planejar com confiança, em tais 

circunstâncias. Línguas de identidade precisam ser mantidas. O acesso à língua 

global emergente – amplamente percebida como uma língua de oportunidade e 

capacitação – precisa ser garantido. Ambos os princípios exigem recursos massivos.  

 

Como já discutimos no capítulo anterior, as novas interações promovidas pelas 

transformações do último século resultam em uma nova forma de se pensar o Estado-Nação e 

o indivíduo. Para os Estados, seria economicamente prejudicial ignorar as novas tendências 

linguísticas, principalmente naquilo que cabe ao inglês, pois isso iria lhes impor limitações na 

participação de organismos internacionais e no contato comercial. Ao mesmo tempo, a 

flexibilização de fronteiras da pós-modernidade também representa uma ameaça à 

importância das línguas nacionais e, consequentemente, das identidades que lhe são 

associadas. Resta-nos questionar que fatores estiveram envolvidos na expansão da língua 

inglesa e os efeitos de seu status de língua global. Para tal, realizamos também uma breve 

retrospectiva histórica dessa língua. 

 

3.1. A trajetória histórica da língua inglesa 

Em seu livro, Crystal (2003) teoriza que existe uma resposta geo-histórica para a 

proeminência atual do inglês – a expansão territorial associada com tempos coloniais –, assim 

como uma resposta sociocultural para a sua manutenção. Antes de entrarmos nessa questão, 

entretanto, é interessante compreender um pouco do desenvolvimento da língua inglesa antes 

que assumisse os papeis que possui na sociedade contemporânea. Para isso, seguindo a 

abordagem de Baugh & Cable (2002), nos focamos nas Ilhas Britânicas como um ponto de 
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conversão de diferentes culturas. Diversos foram os povos que participaram da formação da 

língua inglesa: os celtas, os romanos, os germânicos, os normandos, entre outros. Como foi 

articulado por Baugh & Cable (2002, p. 1, tradução nossa), dizer que forças políticas, 

econômicas e sociais influenciam uma língua é subestimar seu poder, “estas forças moldam a 

linguagem em todos os aspectos”. Da mesma forma, não podemos esquecer que a língua – 

como todo tipo de produção cultural – não existe em um vácuo e, portanto, exerce influência 

sobre seu ambiente. O desenvolvimento do inglês está marcado não só pelas variáveis 

externas que o construíram, mas pelo seu peso na transformação dos sistemas ao seu redor. 

Apesar de sua importância atual, até o século XIII, o inglês fora relegado às classes 

mais baixas, devido à herança normanda presente entre as classes mais altas e o consequente 

uso do francês na corte. Com o enfraquecimento dos interesses da nobreza inglesa na França, 

o inglês começou a ganhar espaço. Baugh & Cable (2002) apontam a hostilidade estabelecida 

pela Guerra dos Cem Anos (1337 – 1453) e os obstáculos que esta criou ao comércio, 

afetando negativamente o uso da língua francesa na Inglaterra. Isso possibilitou a emergência 

de escritores como Chaucer, que produziam literatura em inglês7. Isso não só indicava um 

novo status para a língua, como também permitia que ganhasse fixidade, o que por sua vez 

contribuiu para a formação de uma comunidade de pessoas englobada pelo inglês. 

Baugh & Cable (2002) discutem como as inovações tecnológicas do século XVI 

contribuíram para mudanças sociais, citando “a imprensa, a rápida expansão da educação 

popular, a comunicação intensificada e os meios de comunicação, o crescimento de 

conhecimento especializado” (p. 187, tradução nossa), entre outras transformações. Essa visão 

se alinha àquilo que já discutimos anteriormente quanto à constituição da nação; são 

ferramentas que não só promovem o nacionalismo, como também fazem parte das inovações 

que possibilitaram o surgimento da condição de nação, conforme descrito por Benedict 

Anderson (2006). Ocorre, a partir delas, a homogeneização linguística e a propagação de 

valores que serão posteriormente vistos como nacionais. É a língua não só como reflexão de 

seu contexto, mas como fator de mudança, moldando-o. 

A resposta geo-histórica de Crystal (2003) se forma verdadeiramente no século XVII, 

com a intensificação da expansão marítima inglesa. É o que Baugh & Cable (2002, p. 273, 

tradução nossa) consideram a “base para a ampla extensão do inglês no mundo, que resultou 

em seu uso em mais de um quarto da superfície da Terra”. Durante os dois séculos seguintes, 

a Inglaterra passou por diversas mudanças socioeconômicas com o conturbado resultado de 

                                                           
7 GREENBLATT, S.; CHRIST, C.T. (Ed.). The Norton anthology of English literature. WW Norton & 

Company, 2012. 
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suas investidas marítimas e da revolução industrial. Ward (1994) defende que havia dois 

diferentes grupos relacionados à economia inglesa neste momento: a oligarquia, mais 

respeitada, que mantinha seus interesses mercantis e seu controle de territórios ultramarinos; e 

a burguesia envolvida com a indústria inglesa. Esta teoria implica uma dissociação entre o 

desenvolvimento econômico interno da Inglaterra e seu domínio sobre outros territórios, uma 

teoria validada por Marshall (1985, p.169, tradução nossa), que sugere que, como conceito 

geral, “a Revolução Industrial explica relativamente pouco sobre a expansão britânica no final 

do século XVIII”. 

Seu crescimento econômico, entretanto, elevou a Inglaterra a um papel de 

proeminência na Europa. Ela se tornou uma fonte de produtos manufaturados, bem como um 

centro de modernização, com a melhoria nos transportes e na comunicação. Foram esses os 

motivos que, em adição à já mencionada rivalidade com a França, levaram Napoleão I a 

estabelecer o Bloqueio Continental. “O sucesso britânico no mar no decorrer das Guerras 

Napoleônicas [...] deixou a Inglaterra numa posição de indisputável supremacia naval e lhe 

garantiu o controle da maior parte do comércio mundial” (BAUGH & CABLE, 2002, p. 279, 

tradução nossa). O desenvolvimento científico teve duas consequências principais: a) a 

invenção de meios de comunicação que posteriormente ocasionaram a expansão do inglês na 

esfera sociocultural, fator este que promove ainda a manutenção do domínio desta língua, fora 

de questões puramente econômicas; e b) o surgimento do inglês como meio de acesso ao 

conhecimento recém-criado. 

O século XX foi marcado pela intensificação de transformações encaminhadas desde o 

início da modernidade, transformações essas que encontraram na língua inglesa um possível 

veículo e que inadvertidamente auxiliaram na sua consolidação. Com a Primeira Guerra e a 

formação da Liga das Nações, tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra viram sua 

influência crescerem. A Inglaterra, junto de outros países-membros, recebeu antigas colônias 

alemãs, aumentando ainda mais o seu domínio territorial. Os Estados Unidos, apesar de não 

serem membros da Liga, tiveram na figura do presidente Woodrow Wilson um defensor de tal 

sistema de cooperação. Dentro da Liga, o inglês se tornou uma das línguas oficiais, uma 

classificação que foi mantida quando a organização foi substituída pelas Nações Unidas em 

1945. 

Embora os Estados Unidos já tivessem ganhado grande força política e econômica 

anteriormente, foi depois da Segunda Guerra Mundial que se estabeleceu como o país de 

maior potencial econômico. As nações europeias haviam obtido grandes dívidas devido aos 

custos da guerra e, assim, os Estados Unidos foram escolhidos como o “poder dominador do 
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sistema de Bretton Woods” (DAMMASCH, 2001, p. 6, tradução nossa). No decorrer do 

século XX, pode-se observar o surgimento de um número significante de instituições que 

dependiam do inglês para a comunicação, um fato que pode ser interpretado como refletindo a 

posição dos Estados Unidos no cenário internacional. 

Com o fim da Guerra Fria, o mundo emergiu do século XX organizado em um sistema 

unipolar que muitos acreditam ainda existir, com os Estados Unidos como centro tanto de 

produção cultural quanto de poder econômico; uma análise mais aprofundada quanto às 

polaridades históricas de poder mundial será apresentada no Capítulo 4. Observa-se que a 

língua inglesa tornou-se parte de um “sistema de relay” (CRYSTAL, 2003, p. 89): falantes 

não-nativos de inglês, mas que também não falam a mesma língua, usam o inglês como 

veículo de unificação. A língua “penetrou profundamente nos domínios internacionais da vida 

política, dos negócios, da segurança, da comunicação, do entretenimento, dos meios de 

comunicação e da educação” (CRYSTAL, 2003, p. 30, tradução nossa), sendo esta a resposta 

sociocultural para a manutenção de seu domínio. 

Com o objetivo de resumir a expansão da língua inglesa ao redor do mundo, nos 

utilizamos do sistema proposto pelo linguista estadunidense Braj Kachru (1982, 1988), 

conforme descrito no trabalho de Crystal (2003). Kachru divide o mundo em três círculos: 

1) O inner circle (círculo interno), que se refere aos seis países onde o inglês é 

considerado a língua primária: Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Irlanda, Austrália e 

Nova Zelândia. 

2) O outer circle (círculo externo), que engloba os países onde o inglês está 

enraizado nas instituições governamentais e é considerado uma língua oficial: 

Singapura, Índia, etc. 

3) E o expanding circle (círculo em expansão), que envolve aquelas nações que 

reconhecem a importância do inglês como língua internacional, mas que não foram 

colonizadas por membros do inner circle e que não dão ao inglês nenhum status 

administrativo especial: China, Japão, Grécia, etc. 

Precisamos reconhecer, entretanto, que esta organização não foi criada naturalmente. 

Similarmente às identidades nacionais, o uso da língua inglesa também se apoia em um 

sistema de mecanismos culturais e institucionais que promovem sua internalização. O 

colonialismo e o imperialismo, em particular, contribuíram para o alargamento desses círculos 

por terem permitido que o inglês se estabelecesse como língua comum em Estados que 

previamente possuíam uma pluralidade de grupos monolíngues, conforme inferido a partir dos 

estudos de Anderson (2006) e Crystal (2003). Como vimos no capítulo 2, a língua tem sido 
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usada como meio unificador desde o surgimento da “condição de nação”. Nos referimos à 

terceira onda de nacionalismos para ilustrar como o estabelecimento do inglês em países 

africanos e asiáticos foi, em primeiro lugar, uma imposição do imperialismo e posteriormente 

uma escolha de língua franca para manutenção da unidade territorial. 

Se a Revolução Industrial havia inicialmente definido as Ilhas Britânicas como o 

centro de produção intelectual, podemos dizer que os avanços tecnológicos seguintes 

deslocaram esse centro para os Estados Unidos. A proeminência de países anglófonos nesse 

cenário incentivou o aprendizado da língua inglesa. Para acessar o conhecimento produzido, 

era necessário que indivíduos de outros países dominassem a língua e, como o diálogo a ser 

realizado era com os intelectuais e inventores anglófonos, o inglês se mantinha como a língua 

do desenvolvimento tecnológico. Ammon (2001), entre outros autores, examina como 

atualmente o inglês tomou esse papel de língua franca da ciência e como esse sistema afeta a 

língua e a cultura de outros países. O ambiente científico não é o foco deste estudo, mas é um 

exemplo interessante das esferas influenciadas pela expansão da língua inglesa, especialmente 

uma vez que a língua assume essa posição de intermediária entre as diferentes nações, o que 

corta custos de tradução e tempo. 

Tendo discutido a importância da imprensa na criação de línguas nacionais, é possível 

inferir que esse mesmo caráter unificador se traduziria para um alcance global, dado as 

devidas ferramentas. De fato, as tecnologias do século XIX, como a maior rapidez de 

publicações e a invenção do telégrafo, permitiram que informações fossem divulgadas mundo 

afora, e a principal língua na qual apareciam era o inglês (CRYSTAL, 2003). As 

transformações comerciais que se deram a partir de então ocasionaram um intenso fluxo de 

produtos, que gradualmente passou a atender um mercado internacional. A introdução de 

propagandas nas mídias transporta consigo os valores e a semiótica construída pelas 

empresas, que são em sua maioria estadunidenses e que popularizam o inglês americano. 

Durante o início do século XX, temos o American way of life como um exemplo da 

imagem que os Estados Unidos vendem não só para seus próprios cidadãos, mas 

internacionalmente. A língua inglesa se tornou o meio de acesso à tecnologia e ao consumo 

que os Estados Unidos incentivavam; um ideal de liberalismo que era perpetuado pelo rádio e 

pela televisão, sob o qual a sociedade americana daria a todos iguais oportunidades para 

alcançar sucesso. Em diálogo com as teorias de Crystal (2003), podemos caracterizar essas 

ações como um deslocamento da hegemonia militar estadunidense para as demais esferas da 

sociedade; o domínio é implícito e internalizado. 
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A Pax Americana, nesse sentido, constitui-se como uma técnica militar de 

subjetivação cotidiana do domínio estadunidense. 

É, pois, quando se torna oculto para os dominados e, mais do que isso, quando estes 

desejam o estilo americano de vida, encarnando-o, subjetivamente, que o 

imperialismo americano [...] consegue naturalizar a cultura de sua dominação, 

transformando-a na cultura dos dominados. (BARBOSA et al., 2017, n.p.) 

 

Essa perspectiva da Pax Americana é interessante por englobar as diferentes esferas de 

poder estadunidense, o caráter homogeneizador previamente mencionado e o resultado que 

possuem sobre as demais nações. Da mesma forma que o American way of life foi usado 

como propaganda doméstica em prol de uma identidade nacional que apagasse tensões étnico-

raciais ou ideológicas existentes nos Estados Unidos, a promoção desses produtos 

estadunidenses pelo mundo – e da cultura como produto – contribuiu para que indivíduos de 

diferentes nações assimilassem traços previamente colocados como americanos: o 

capitalismo, o individualismo, entre outros. Em alinhamento com as análises de Crystal 

(2003) e Pennycook (1994), mais do que o poderio militar, nos parece ser o controle sobre 

tecnologias de divulgação cultural (telégrafo, rádio, televisão, cinema) que ocasionou a 

aceitação do domínio estadunidense. 

Isso não quer dizer que este fluxo manteve-se unilateral. Dentro dos sistemas já 

discutidos é constante o papel da língua inglesa como língua franca, mesmo fora do contexto 

da indústria cultural estadunidense. Movimentos pós-coloniais, negros, feministas etc. se 

utilizam da língua por reconhecer que “sua causa vai ganhar máximo impacto se expressada 

através do inglês como meio” (Crystal, 2003, p. 90, tradução nossa). Em seu livro, Bhabha 

(1998) introduz a questão da agência dos indivíduos pós-modernos e da utilização voluntária 

de alguns meios previamente impostos para inserir grupos marginalizados em discussões já 

existentes. Alguns exemplos que podemos mencionar são o uso do inglês na mobilização 

social durante os protestos de 2013 na Turquia, como descrito por Smith, Men, e Al-Sinan 

(2015), ou durante a Primavera Árabe (BRUNS, HIGHFIELD e BURGESS, 2013). Em 

ambas essas situações, a comunicação em mídias sociais de língua predominantemente 

inglesa teve um papel de destaque. 

Portanto, dentro desse “sistema de relay” que se criou com o inglês como língua 

franca, seria justo continuar a caracterizar a língua utilizada como uma extensão do poderio 

americano ou britânico? Ou já poderíamos dizer que sua internacionalização acarretou certo 

grau de emancipação com os países do inner circle? É difícil definir com certeza qual o 

sistema semiótico carregado pela língua inglesa quando ela é falada por um indivíduo de 

identidade híbrida, surgindo assim diversas nominações para as variantes linguísticas criadas, 
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especialmente na esfera do Ensino de Língua Inglesa (ELT). A seguir abordaremos o tema da 

deterritorialização da língua inglesa e como isso pode ou não ter ocasionado o surgimento de 

um World English, pertencente a esse cenário globalizado. 

 

3.2.  Um novo inglês: o World English e a desterritorialização da língua 

Rajagopalan (2004) discute como o uso do inglês por tantos povos diferentes, em 

diversos níveis de “fluência” – e aqui nós estabelecemos essa fluência em relação à figura do 

falante nativo –, criou tantas variantes que não se pode mais falar em inglês como uma única 

língua. O World English torna-se uma língua que abrange a variedade de línguas inglesas que 

ocorrem como resultado de sua expansão por todo o mundo. O autor questiona o quão 

preparado o falante nativo realmente está quando se depara com esse tipo de multiplicidade, 

concentrando-se em como isso se traduz no ELT. 

No entanto, fora dessa esfera, é difícil contestar como o uso internacional do inglês 

beneficia falantes nativos – e, ainda mais claramente, países do inner circle – em termos de 

distribuição de poder. Dado tudo o que foi discutido, não é possível ignorar a conexão entre a 

língua e suas estruturas socioeconômicas subjacentes. O inglês assume um status global em 

decorrência do poder estabelecido primeiro pelo Reino Unido e depois pelos Estados Unidos, 

acabando por vender um ideal americano que se torna um fator de atração no aprendizado da 

língua. É o inglês como veículo para a cultura, para o conhecimento, para oportunidades de 

uma vida melhor, com os países do inner circle como plano de fundo para os interesses dos 

indivíduos. 

Rajagopalan (2009) identifica que, mediante sua importância para a constituição do 

Estado-Nação, torna-se necessário repensar a identidade que a língua inglesa assume quando 

deixa de estar confinada a fronteiras específicas. Embora o autor não mencione a questão 

cultural diretamente, pode-se inferir que a adoção do inglês por culturas com as quais não 

estava inicialmente associado resulta na alteração da identidade ali incumbida. Ele diz que 

uma língua só pode assumir status internacional a partir do momento que deixa de ser 

nacional, o que é reforçado pelo seu argumento de que mais de dois terços dos falantes de 

inglês são indivíduos de fora do inner circle. 

Quando discorremos sobre a formação de identidades, discutimos a ação deslocatória 

iniciada pela modernidade e intensificada naquilo que estamos chamando de pós-

modernidade. As transformações ocasionadas acabaram por criar um maior grau de 

individualidade, que permite às pessoas construírem seus sujeitos de acordo com um jogo de 
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diferenças, colocando-se sob múltiplas identidades. Sugerimos que o mesmo fenômeno 

extravase para a língua inglesa, uma vez que as vozes que dela se apossam também passam 

por uma diversificação. O World English se torna um meio de trocas semióticas, da mesma 

forma que as comunidades de indivíduos em diáspora mencionadas por Bhabha (1998); são 

entre-lugares. 

Nesse mesmo sentido, Hall (2003) apresenta a existência de uma reação localista 

contra a homogeneização imposta pela indústria cultural, de formulação individual da 

identidade a partir da assimilação multicultural. Esta perspectiva se assemelha ao World 

English por ver no uso global do inglês uma assimilação de diferentes culturas, dentro de uma 

língua que se modifica em decorrência desses pontos de contato e de intercâmbio cultural. O 

otimismo aqui representado não é indiscutível; Phillipson (1992) questiona esse intercâmbio 

ao atribuir à expansão da língua inglesa um caráter de “imperialismo linguístico”, alegando 

que “o domínio do inglês é afirmado e mantido pelo estabelecimento e reconstrução contínuos 

de desigualdades estruturais e culturais entre o inglês e outras línguas” (PHILLIPSON, 1992, 

p.47, tradução nossa). 

Autores como Jacquemet (2005) e Pennycook (1994, 2013) apresentam uma 

perspectiva interessante do papel da língua nesses contextos, pois tentam não ignorar as 

assimetrias promovidas pelo inglês perante seu uso global, mas também abrem espaço para a 

agência dos falantes não-nativos, que se apropriam da língua com objetivos que não 

necessariamente se correlacionam àqueles do imperialismo britânico/americano. Kirkpatrick 

(2007) aparece como um contraponto a Phillipson: em sua discussão sobre o imperialismo 

linguístico, ele sugeriu, com o apoio de outros autores, que falantes não-nativos poderiam 

estar conscientemente aceitando ou recusando a língua inglesa, não por causa de um projeto 

imperialista, mas apesar dele. Seus comentários sobre como o ELT poderia ser uma tentativa 

de falantes não nativos de se opor à hierarquia estabelecida pelo governo britânico/americano 

são fortes argumentos em favor da emergência de uma consciência histórica – como parte das 

tendências pós-modernas sugeridas por Laclau (1990) – e da agência dos indivíduos nesses 

processos de apropriação como parte de um movimento de resistência. 

Devemos sinalizar que as transformações que ocorrem na sociedade pós-moderna 

exigem alterações na maneira como pensamos as línguas, tal qual ocorreu com a maneira de 

pensar identidades. Quando a língua inglesa é colocada como um entre-lugar é porque ela não 

se encaixa mais no molde de um território nacional específico. Jacquemet (2005) examina 

essa questão através da imagem de grupos em diáspora e como suas identidades são formadas 

em meio a práticas comunicativas distanciadas das instituições modernas de internalização 
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nacional. O que não quer dizer que deixa de ser perpetuada a hierarquização previamente 

mencionada. O autor sugere, numa linha de pensamento similar ao sistema-mundo de 

Wallerstein e à indústria cultural da Escola de Frankfurt, que elites de poder global se 

estabelecem e se utilizam de línguas internacionais para manipulação semiótica. 

A diferença entre esses conceitos nos parece estar na desvinculação com o nacional, 

apesar de reconhecermos que muitas dessas elites continuam se originando de países do inner 

circle. O contato internacional e intercultural promovido pela globalização significa que a 

socialização do indivíduo não se limita mais ao nacional, fazendo com que “a noção 

antropológica de cultura gradualmente se afastasse da identificação com um território 

naturalmente contíguo” (Jacquemet, 2005, p. 262, tradução nossa) e se aproximasse das 

interações diaspóricas, virtuais etc. possibilitadas pelas novas tecnologias. Um conceito 

interessante a ser introduzido é o de deterritorialização, cunhado por Deleuze e Guattari 

(1983, 1987 apud Jacquemet, 2005, p. 262), que tem como sujeito o individuo em diáspora e 

que ilustra a ruptura da pós-modernidade com a relação supostamente inata entre território e 

identidade. 

Pennycook (2013) adiciona a este contexto de deterritorialização o fato de que nem 

sempre é possível justapor políticas linguísticas e expressões culturais; enquanto a 

homogeneização linguística moderna permitiu a criação e manutenção do Estado-Nação, os 

discursos resultantes dessa época também resultaram na “descentração do indivíduo” 

observada atualmente, que coloca em perigo a posição do Estado como principal agente 

internacional. Diante das identidades híbridas que são criadas e da deterritorialização da 

cultura, podemos inferir que os pontos de contato estabelecidos pela globalização – os entre-

lugares – também são pontos de conflito entre os diferentes interesses promovidos por 

diferentes coletividades. 

As práticas linguísticas seriam, assim, mais relevantes do que a língua na qual são 

realizadas. Enquanto Pennycook (2013) segue esta linha de pensamento para discutir como os 

mesmos valores podem ser reproduzidos em línguas distintas (um mesmo globalspeak), nós 

optamos por um direcionamento oposto, no qual os valores sendo passados dentro de uma 

mesma língua (o inglês) não precisam refletir a identidade dos povos nativos daquela língua. 

Quando um falante não-nativo usa o inglês para chamar a atenção internacional ou para 

melhor utilizar recursos midiáticas (BRUNS, HIGHFIELD e BURGESS, 2013; SMITH, 

MEN, E AL-SINAN, 2015), isso não simboliza sua submissão ao sistema cultural imposto, 

mas talvez uma manipulação desse sistema em seu favor. É a deterritorialização da língua 

inglesa e sua reterritorialização em um novo contexto de preocupações e sistemas semióticos 
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locais, dando origem ao ambiente transidiomático de Jacquemet (2005); o caso de 

comunidades hispanófonas nos Estados Unidos, por exemplo, dentro das quais ambas as 

línguas coexistem para atender ao hibridismo que lhes é inerente.  

Esse ambiente decorreria de práticas comunicativas realizadas simultaneamente em 

múltiplas línguas por grupos transnacionais, de modo a obter maior alcance comunicativo. 

Não o interpretamos como um resultado exclusivo de movimentos migratórios, mas o 

colocamos como uma caracterização extra do entre-lugar, podendo surgir virtualmente, 

devido à compressão espaço-tempo ocasionada por tecnologias digitais. Atualmente, com o 

uso de mídias sociais (Facebook, Twitter, Instagram) e infraestruturas de conhecimento 

(Google) que possuem o inglês como língua principal, é possível que indivíduos se 

identifiquem como transnacionais sem nunca terem passado por diáspora e isso altera suas 

práticas comunicativas. Sequencialmente, Jacquemet (2016) se aprofunda um pouco mais 

nesse conceito, dando ênfase às trocas semióticas que observou ocorrerem nesses ambientes e 

às relações de poder existentes em seu interior. 

Canclini (1989) reforça que, no processo de deterritorialização, se permitiu o 

surgimento da globalização das culturas, da mescla cultural e de elementos culturais híbridos, 

embora também tenha havido manutenção de assimetrias de poder. O autor utiliza o caso 

latino-americano para discutir como essas assimetrias se associam a questões de consumo 

cultural, devido à segregação entre cultura culta e aquela produzida pela indústria cultural 

para chegar às massas. Para além disso, ele comenta sobre a reorganização das relações entre 

público e privado em benefício de grandes empresas e fundações privadas, decorrente desse 

uso de cultura como commodity a ser consumida por um mercado cada vez mais 

internacionalizado. Diante dessas circunstâncias, é compreensível que a própria língua passe a 

ser vista como produto, como observaremos no subitem 3.3. 

Retornamos ao fato que, mesmo sob a perspectiva do World English, indivíduos do 

inner circle mantém uma vantagem muito simples: eles possuem domínio primário sobre a 

língua franca internacional, enquanto outros devem gastar tempo e recursos para chegar a tal 

status. Mesmo indivíduos que possuem o inglês como segunda língua ainda podem sofrer em 

decorrência de seu hibridismo, porque podem ser alvo de discriminação por parte daqueles 

que mantêm o ideal do nativo. Essa desvantagem é exemplificada em estudos como o de 

Hosoda, Nguyen e Stone-Romero (2012), que investiga o efeito negativo do sotaque 

hispânico (de falantes de inglês) em decisões de trabalho como contratações, promoções, 

entre outras. Nesse mesmo sentido, Jacquemet (2016) avaliou o processo de pedido de asilo 

como um ambiente de comunicação transidiomática, fazendo os seguintes comentários: 
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A comunicação transidiomática no processo de asilo é menos como uma empresa 

cooperativa e mais como um campo de batalha, no qual os interagentes (juízes, 

solicitantes de asilo, advogados, intérpretes etc.) entram equipados com expectativas 

culturais e sociolinguísticas tendenciosas, habilidades linguísticas distribuídas 

assimetricamente e agendas institucionais divergentes. Foi em contextos saturados 

de poder, como os tribunais de asilo, que eu seria capaz de complexificar minha 

análise da comunicação transidiomática, que eu via como um campo contestado 

composto de estratégias discursivas opostas que os interagentes inserem em lutas de 

poder mais amplas e por vezes duradouras. (JACQUEMET, 2016, p. 24-25, tradução 

nossa) 

 

Embora o inglês possa ocupar um espaço de resistência para aqueles que o dominam, 

o papel que assume como “sistema de relay” também obriga indivíduos de fora do inner 

circle a aprendê-lo ou a serem prejudicados pela sua “ignorância”. Não ler em inglês em um 

contexto acadêmico significa não ter acesso à boa parte do conhecimento produzido, ou então 

depender de ferramentas de tradução automática ou de recursos próprios para contratar 

serviços de tradução. No mercado de trabalho, significa menos oportunidades, já que o 

mercado internacional responde primariamente à língua inglesa. No processo de asilo – como 

descrito por Jacquemet (2016) – e em tantas outras estruturas de ordem internacional, 

significa não ter proficiência suficiente para defender suas perspectivas. O posicionamento do 

inglês como língua global garante privilégios e poder aos países do inner circle, além do 

caráter já discutido da língua como uma força de homogeneização cultural. 

Novamente, seria simplista dizer que a articulação dessa onda homogeneizadora com 

culturas locais leva ao apagamento completo das diversidades. A última onda de 

nacionalismo, explicada no Capítulo 2, foi em algum grau uma resposta ao colonialismo e ao 

imperialismo e tentou conciliar valores tradicionais e a inserção no cenário internacional. 

Pennycook (2013) se aproxima dessa ideia de reterritorialização da língua ao falar de como a 

promoção de uma língua institucionalmente acaba por disponibiliza-la como meio para 

práticas locais. É o que sugerimos que aconteça com escritores exofônicos: a língua como 

entre-lugar, no qual os sistemas semióticos contidos pelo sujeito híbrido ganham abertura e 

divulgação. A distribuição de poder que se revela é complexa, pois há um fluxo cultural que 

parte de fora do inner circle, mas ele também contribui para a justificativa sociocultural da 

manutenção da língua inglesa. 

Antes de podermos tratar desses distintos fluxos culturais, devemos primeiramente 

estudar mais a fundo as iniciativas nacionais e instituições internacionais que participaram da 

expansão histórica da língua inglesa e da manutenção da hegemonia estadunidense e britânica. 

Nessa análise, nos utilizamos da perspectiva de Phillipson sobre o imperialismo linguístico, 

cujos pormenores discutiremos a seguir. 
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3.3. Imperialismo linguístico e as instituições que o promovem 

Como vimos anteriormente, teóricos do World English tendem a dizer que o inglês 

usado ao redor do mundo não é mais o inglês nativo dos Estados Unidos ou do Reino Unido, 

mas uma variante complexa, carregada com a bagagem cultural dos diferentes países que 

adotaram a língua por um ou outro motivo. Nesse sentido, defendem que o falante nativo 

estaria em desvantagem no ensino de inglês, pois não teria consciência ou experiência com 

essa carga extra da língua. Ao mesmo tempo, não se pode ignorar que mesmo a 

deterritorialização e reterritorialização da língua continuam a sustentar uma distribuição de 

poder em favor dos países do inner circle, que se iniciou com o colonialismo e foi 

intensificada pelo imperialismo. 

Um exemplo claro dessa situação é a realidade indiana, comentada por Mukherjee 

(2010), quem delineia o processo de assimilação do inglês à sociedade indiana, desde sua 

introdução pelos colonizadores britânicos até o desenvolvimento da variante indiana, a qual 

aponta como a terceira mais usada, abaixo somente das variantes americana e britânica. O 

país atualmente é classificado como parte do outer circle, no qual o inglês é tido como 

segunda língua, possuindo caráter oficial; papel que pode ser traçado ao século XVIII e à sua 

utilização pelos britânicos na administração da colônia. O estabelecimento da língua na região 

teve duas consequências importantes: o acesso aos ideais sociopolíticos ocidentais, como a 

democracia e o liberalismo; e a reterritorialização da língua, uma vez formadas instituições de 

poder – poder administrativo e educacional – que promovessem seu uso. 

Para melhor compreender essa questão, é necessário mencionar que, fora do contexto 

europeu de difusão do inglês como resultado da modernização, a língua fora usada para forçar 

certo grau de unidade política nos territórios conquistados durante os períodos de colonização 

e imperialismo. Embora sua adoção tenha se tornado um “meio unificador de comunicação” 

(CRYSTAL, 2003, p.79, tradução nossa) tanto nas colônias quanto no cenário internacional, 

sua presença é também uma lembrança da exploração que vinculou esses países. Kirkpatrick 

(2007), por sua vez, aponta como a língua inglesa no mundo colonial também era uma 

barreira ao acesso a conhecimento para as classes mais baixas e interpreta sua atual adoção 

como uma resistência aos sistemas coloniais de repressão. 

Hamel (2005) sugere que o interesse pela língua inglesa vinha, na realidade, da 

burguesia bengali e de outras elites indianas, que buscavam maneiras de acessar o poder 

político e social até então monopolizado pelos colonizadores. Mediante tal estrutura, as 

assimetrias de poder seriam perpetuadas, dessa vez por uma elite que se incorpora à cultura 
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global, dominada pelo ocidente (Phillipson, 1992). O que se observa é que, em um mundo 

pós-colonial, a língua inglesa pode funcionar tanto como resistência quanto como sistema de 

domínio. Embora o aprendizado de inglês na Índia se apresente como uma maneira de inserir 

a população no sistema de domínio britânico, o grupo ao qual é permitido tal acesso ainda 

representa uma burguesia local que, como detentora de poder, define o que é promovido 

culturalmente. 

Agora que já discutimos o papel social da língua, nos voltamos para as instituições que 

ajudam a formar a estrutura do cenário internacional e que contribuem ou não para o domínio 

da língua inglesa sobre essa esfera de poder. Resgatamos, então, algumas das ferramentas 

envolvidas na universalização da língua e seus valores: a escolarização e a imprensa 

(Anderson, 2006); a distribuição de conhecimento (Foucault, 1980), o que poderia ser 

interpretado tanto pelo viés da escolarização e do ensino de inglês, quanto pelo viés do inglês 

como língua franca da ciência; e a criação de instituições que adotam o inglês como “sistema 

de relay” (Crystal, 2003). Para além delas, temos ainda instituições mais específicas, como 

organizações internacionais ou com vínculo governamental que possuem políticas 

linguísticas. 

É interessante mencionar que, sob certas perspectivas, essas políticas foram menos 

agressivas do que aquelas promovidas pela França, que possuía uma estratégia mais purista e 

que não concordava com a reterritorialização da língua francesa. Para Hamel (2005), foi essa 

maior abertura que permitiu o surgimento de outras variantes da língua inglesa e sua 

consequente naturalização, fora ou não de seu contexto imperialista. Outros autores não 

compartilham dessa visão mais neutra do posicionamento britânico. Pennycook (1994) 

interpreta o orientalismo – políticas em favor de educação em línguas locais – e o anglicismo 

– políticas em favor da educação em inglês – como doutrinas de opressão complementárias; o 

primeiro por cultivar uma imagem do “outro” e o segundo por se impor às diversidades locais, 

mas ambos buscando facilitar o controle imperial e as trocas comerciais. O autor sugere que 

foram mudanças ideológicas que ocasionaram, já na metade do século XIX, uma transição 

para o anglicismo, com o objetivo de “civilizar” as colônias, sob um imperativo moral. 

É nesse contexto que se insere o imperialismo linguístico de Phillipson (1992): os 

esforços realizados inicialmente pelo império britânico no século XIX e posteriormente pelos 

Estados Unidos no século XX para proteger suas áreas de influência através da imposição da 

língua inglesa. Apesar da aparente conexão realizada entre imperialismo e anglicismo, nos 

arriscamos a dizer que as políticas orientalistas também se encaixavam na perspectiva 

britânica de uma “missão civilizatória”. Conforme apresentado por Anderson (2006), mesmo 
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após passar por uma educação britânica, nativos de países colonizados continuavam a ser 

vistos como inferiores, algo que acabaria por criar entre esses nativos uma identificação 

nacional própria. Nesse sentido, temos o orientalismo como a “regulação do Outro colonial” 

(Pennycook, 1994, p.78), criada através de políticas promovidas em concordância com o 

anglicismo. 

Sobre essa mudança ideológica do século XIX – que Pennycook coloca como uma 

transição da imagem do “bom selvagem” para uma vilanização dos costumes nativos –, 

Phillipson (1992) descreve uma possível trajetória para mudança do controle colonial para o 

controle imperialista. O autor segue uma progressão dos diferentes tipos de poder que podem 

ser exercidos: a imposição pela força, a barganha e a persuasão. “A língua é o meio primário 

de comunicação. Portanto, uma maior penetração linguística da Periferia é essencial para 

completar a mudança [...] para o controle [...] por meio de ideias” (Phillipson, 1992, p. 53, 

tradução nossa). O imperialismo linguístico estaria estreitamente relacionado aos 

imperialismos cultural e social, entrando em efeito quando discriminações linguísticas são 

realizadas dentro de uma estrutura de exploração daqueles que são alvo de tal discriminação. 

Extrapolamos esse conceito para o que é discutido por Olsen (2000) quanto à 

“americanização” de crianças imigrantes e de como a literatura sugere que, especialmente 

entre grandes grupos em diáspora como a comunidade latina nos Estados Unidos, aprender 

numa língua que não dominam é prejudicial para sua educação. Surge, entretanto, a questão 

de quanta diversidade um Estado-Nação é capaz de suportar, antes de romper com a 

identidade imaginada que até então lhe definiu. A imagem descrita por Olsen do contexto 

social dessas escolas não é condizente com uma abertura linguística da educação, não só 

devido à existência de legislações que defendem o “English only”, mas também pela falta de 

acomodação dos colegas, que mantêm uma visão do latino como parte do “outro”, 

independente de sua situação legal no país. 

No âmbito das organizações internacionais, diversos acontecimentos históricos nos 

saltam aos olhos, começando pelo período entre guerras e a Liga das Nações. Em seu livro O 

paraíso e o poder: a América e a Europa na nova ordem mundial (2004), Kagan discute o 

enfraquecimento do poder europeu após a Primeira Guerra e as iniciativas então tomadas para 

evitar que um novo conflito ocorresse. Ele aponta este momento como uma primeira tentativa 

de se distanciar de políticas de poder e de adotar uma política de segurança coletiva, com a 

Liga como sua personificação. Woodrow Wilson, então presidente estadunidense, é indicado 

como o idealizador dessa organização. É preciso compreender que os Estados Unidos já se 

revelavam um centro econômico e tecnológico, e sua participação na Primeira Guerra fora 
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vista como de significativa importância para o fim do conflito. Curiosamente, as ideologias de 

Wilson não foram suficientes para convencer o congresso americano e os Estados Unidos não 

se juntaram à Liga, um fato que muitos atores da época encararam como prenúncio de seu 

insucesso (HENIG, 2010). 

Não obstante seu fracasso, a Liga das Nações ainda é reconhecida como a primeira de 

muitas organizações internacionais que dariam ao inglês lugar de destaque em seus 

procedimentos, sendo colocada como língua oficial junto do francês para um grupo de mais 

de quarenta membros (CRYSTAL, 2003). Vertentes de pensamento que defendiam maior 

interdependência entre as nações começam a surgir – como o idealismo de Wilson – e o grau 

de interação que promovem encontra nas novas tecnologias um aliado para a disseminação do 

inglês, devido à necessidade de uma língua comum que mediasse tais contatos. São novas 

preocupações que surgem em um mundo cada vez menos estático: 

Uma das consequências da globalização moderna tardia tem sido a necessidade de 

governos nacionais e instituições internacionais abordarem questões transnacionais – 

particularmente a regulamentação do fluxo de pessoas desterritorializadas, como 

migrantes e refugiados. (JACQUEMET, 2016, p. 25, tradução nossa) 

 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a substituição da Liga pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), temos a consolidação da língua inglesa como parte desse “sistema de 

relay”, mas também dos Estados Unidos como a potência ocidental. Como sabemos, a criação 

da ONU constituiu grande crescimento para as políticas de segurança coletiva, ao ponto que 

hoje há mais de cinquenta órgãos, programas e agências associados às Nações Unidas, 

possuindo todos o inglês como uma de suas línguas oficiais (CRYSTAL, 2003). O inglês 

aparece ainda entre outras organizações políticas: a Commonwealth, a União Europeia, a 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo, entre outros. Mesmo quando o grupo é 

limitado a países que compartilham uma língua, como o MERCOSUL, o inglês permanece 

como método de comunicação com o cenário internacional. 

Nessa mesma época, há a implementação dos acordos econômicos de Bretton-Woods, 

desenvolvidos pelo americano Harry Dexter White e pelo britânico John Maynard Keynes. 

Seu objetivo era auxiliar na reconstrução da economia mundial do pós-guerra, através da 

criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, e promover a cooperação 

internacional. Os acordos de Bretton-Woods estabeleceram também o padrão dólar-ouro, no 

qual os países deveriam fixar suas taxas de câmbio em relação ao dólar estadunidense8. Isso 

se deu porque, durante as guerras, os países europeus contraíram muitas dívidas e a economia 

                                                           
8 Cada onça (31,104 gramas) de ouro teria um valor fixo de US$35,00, havendo assim uma relação implícita 

entre o câmbio de cada moeda e sua quantia em ouro. 
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estadunidense se sobrepôs às demais; grandes quantias em ouro foram consequentemente 

transferidas para os Estados Unidos, o que contribuiu para o poder de compra do dólar 

(DAMMASCH, 2001). Apesar de não possuir uma correlação direta com o avanço da língua 

inglesa, interpretamos esse sistema econômico e as organizações internacionais dele derivadas 

não só como marcos da hegemonia americana, mas como instrumentos neo-imperialistas. 

De acordo com Serrano (2004), o sistema instaurado podia ter levado a maior 

protecionismo por parte dos Estados Unidos, de modo a manter seu superávit, mas o contexto 

de Guerra Fria que se desenrolava tornou uma prioridade “a reconstrução e o 

desenvolvimento acelerado dos países da órbita capitalista” (p. 5). Por uma vertente cultural, 

vemos Belmonte (2013) abordar a “venda” do American way of life e como tentaram atribuir 

determinados valores a um imaginário nacional com o objetivo de fortalecer os Estados 

Unidos contra a chamada ameaça comunista. Ao mesmo tempo, a autora discute como o apelo 

a questões diárias – e não a ideais universais imaginários – parecia possuir um resultado mais 

direto; o American way era a cultura popular, a mídia e o consumismo, por exemplo. 

Belmonte (2013, p. 22) chega a mencionar uma iniciativa do Departamento de Estado para a 

expansão da radiodifusão estadunidense na União Soviética, em razão da influência que a Voz 

da América9 possuía. 

A estratégia cultural implementada seria de evitar um embate direto, mas de criar no 

coletivo soviético o desejo por aquilo que os Estados Unidos e o capitalismo ofereciam. Ao 

fazê-lo, o governo estadunidense gerava maior identificação com a imagem americana do que 

com os respectivos Estados-Nação de sua audiência. Outra instituição governamental criada 

com este propósito foi a Agência de Informação dos Estados Unidos (United States 

Information Agency, USIA, em inglês), incumbida com a divulgação da propaganda 

estadunidense no exterior e com diplomacia pública, de modo a mudar a opinião pública em 

favor das ações do governo americano. As exibições de “Atoms for Peace”, que falavam sobre 

os resultados positivos e não-militares da pesquisa nuclear, são uma das iniciativas que 

podemos citar. 

Seguimos agora para instituições mais diretamente relacionadas à divulgação da língua 

inglesa, aderindo às divisões cronológicas realizadas por Pennycook (1994) quanto aos 

diferentes discursos adotados para promoção de determinada política linguística. Seriam, 

assim, três momentos ideológicos: o discurso pré-Segunda Guerra, de propaganda cultural; os 

discursos pós-Segunda Guerra, mais voltados para o ensino de inglês como promotor de 

                                                           
9 Serviço oficial de radiodifusão internacional financiado pelo Governo Federal dos Estados Unidos e autorizado 

a operar exclusivamente fora de território americano. 
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desenvolvimento; e a mais recente compreensão da língua como uma commodity global. O 

British Council é colocado como um exemplo dessas instituições e Pennycook (1994) o pensa 

não só como uma organização de fins ideológicos e educacionais, mas como um agente na 

esfera política, que atua desde o período entre-guerras em uma espécie de warfare preventiva. 

Os objetivos do British Council, desde sua inauguração em 1935, são delineados por 

uma vertente política – de combate à crescente propaganda fascista que vinha da Itália e da 

Alemanha através da promoção dos sistemas político e cultural britânicos – e a uma vertente 

econômica – de expansão linguística para aumento do mercado com acesso a suas produções 

literárias, acadêmicas etc. Com o passar da Segunda Guerra, Pennycook (1994) descreve 

como seus interesses se adaptam ao novo cenário internacional, no qual se formam mercados 

globais cada vez mais interconectados, principalmente em decorrência dos interesses 

capitalistas estadunidenses. Diante de tais mudanças, o foco do British Council se transfere 

para nações do então chamado terceiro mundo, sob o véu de um projeto de incentivo ao 

desenvolvimento. 

Essa estratégia se assemelha às transformações do século XIX, carregando ainda o 

plano de fundo de “missão civilizatória”, com o propósito de perpetuar a exploração iniciada 

pelo colonialismo, mas dentro do sistema capitalista que se constituía e em prol desse sistema. 

Pennycook (1994, p. 149) resgata um relatório do British Council do final dos anos 60, no 

qual a organização reconhece o ganho político, comercial e cultural possibilitado pela 

expansão do inglês como língua internacional. O autor acrescenta que esses esforços eram 

coordenados com os Estados Unidos, apontando a participação de outras instituições, como a 

BBC e os americanos, Corpo da Paz (Peace Corps) e Ford Foundation, entre outros. 

Enumeramos aqui algumas das ações realizadas pelo British Council: oferecer apoio à 

pesquisa e ao ensino de inglês; oferecer treinamento de profissionais e bolsas de estudo para 

estimular o aprendizado da língua; fornecer materiais didáticos; e realizar exames para manter 

os padrões de ensino. 

A despeito do foco dado a instituições britânicas, Pennycook (1994) não ignora a 

influência americana, especialmente no pós-guerra. Ele reconhece que o poder americano – 

definido de múltiplas formas e inclusive por instituições de ajuda humanitária e por agências 

filantrópicas – se sobrepõe aos esforços britânicos, mesmo diante da conservação por parte do 

Reino Unido de laços pós-coloniais. Sobre as estruturas americanas, ele disserta: 

[...] os Estados Unidos consolidaram seu poder através de uma vasta gama de 

instituições – políticas, econômicas, acadêmicas e culturais. Os prêmios Fullbright 

(administrados pelo Departamento de Estado), aqueles das Fundações Ford, 

Rockefeller, Carnegie, entre outras, além do envolvimento da Agência para 
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Desenvolvimento Internacional, do Escritório de Educação dos EUA, do 

Departamento de Defesa e do Corpo da Paz contribuíram todos para a disseminação 

do inglês, da ideologia americana, do capitalismo e do poder dos EUA. 

(PENNYCOOK, 1994, p. 153, tradução nossa) 

 

Por fim chegamos à última fórmula discursiva de Pennycook (1994), o inglês como 

um negócio. Embora a esfera comercial permeie todos os discursos previamente apresentados, 

a colocação da língua inglesa como commodity deriva das transformações já apontadas 

quanto ao uso da língua internacionalmente e de seu valor como algo a ser aprendido e 

aperfeiçoado na busca de oportunidades de emprego. O mercado de consumo associado ao 

inglês engloba, além do ensino, os exames de proficiência, que aumentam em demanda com a 

internacionalização crescente de estudantes por todo o globo. Templer (2004) abrange esse 

tema ao questionar, também, os custos provenientes desse aprendizado, ressaltando as 

assimetrias de poder perpetuadas por esse sistema e as taxas cada vez mais caras impostas 

pelas instituições que monopolizam a avaliação de proficiência em inglês, como TOEFL, 

Cambridge ESOL e IELTS. 

Pennycook (1994) oferece uma perspectiva um pouco diferente, encarando essa 

comercialização da língua como um possível afastamento de seu passado de propaganda 

cultural. Segundo sua visão, essa mudança no discurso do inglês como língua internacional 

lhe permitiria maior neutralidade para funcionar como um veículo de sistemas semióticos, um 

meio para comunicação. É algo a ser considerado, principalmente diante de produções 

acadêmicas como as de Rajagopalan (2004, 2009), que problematizam o papel do nativo no 

ensino de inglês e que colocam esse ideal anglicista em segundo plano, em virtude da 

emergência de novas variantes da língua. 

Nos propomos a estudar agora a área das Relações internacionais, de modo a 

compreender como as diferentes teorias se propõem a justificar as ocorrências aqui descritas. 

Até o presente momento, mantivemos um enfoque em questões internas aos Estados-Nação, 

sem nos arriscar em detalhar o cenário internacional. A Teoria de Relações Internacionais nos 

possibilita acessar modelos com distintas interpretações desse cenário e de sua relação com os 

Estados, uma atribuição que se faz necessária quando elevamos o próprio indivíduo à posição 

de ator das Relações Internacionais, como temos feito no decorrer do trabalho. 
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Capítulo 4 

4. A língua inglesa nas Relações Internacionais 

Antes de iniciarmos nossa tentativa de localizar na esfera das Relações Internacionais 

as circunstâncias já descritas da língua na pós-modernidade, se faz necessária uma breve 

recapitulação daquilo que constitui o surgimento desta área de estudo e as teorias desde então 

postuladas. Apesar do fato que as Relações Internacionais, enquanto disciplina autônoma, só 

surgiram na década de 20, seus antecedentes históricos remetem a tempos longínquos, 

fundamentando-se em autores como Kant, Maquiavel, Aristóteles, entre outros (OLIVEIRA, 

2010). Foi um campo de estudo que sempre recorreu a diferentes áreas de conhecimento para 

o desenvolvimento de teorias próprias, possivelmente em razão da complexidade de mesclar 

ações em um cenário internacional com questões de natureza humana. As linhas de 

pensamentos então inauguradas representam análises do sistema internacional estabelecido 

pelos Tratados de Vestfália, assinados em 1648, que consagravam princípios como o do 

Estado soberano (CASTRO, 2012). 

Magnoli (2004) distingue o desenvolvimento de duas linhas de pensamento a partir de 

interpretações desses tratados: o modelo liberal, que os encara como um primeiro passo em 

prol de uma ordem jurídica internacional; e o modelo realista, que vê neles o estabelecimento 

de um sistema de equilíbrio de poder. O momento de criação da disciplina – final da Primeira 

Guerra Mundial – foi oportuno para ambos pensamentos, porque novas relações se 

articulavam entre os Estados, tanto em uma questão de distribuição de poder e preocupação 

com a insegurança trazida pelos conflitos (como abordados pelo modelo realista), quanto pela 

emergência de paradigmas voltados para a segurança coletiva e o impedimento de novas 

guerras através da interdependência (sugestões do modelo liberal). O embate entre os 

seguidores desses diferentes modelos constitui o primeiro debate das teorias de Relações 

Internacionais. 

Um nome que não podemos deixar de mencionar é o de Woodrow Wilson, que 

participa deste debate em prol do paradigma liberal. A despeito da ausência dos Estados 

Unidos na Liga das Nações e do derradeiro fracasso dessa organização, observa-se ainda a 

manutenção de teorias com foco no compartilhamento de valores universais, que poderiam 

ocasionar a formação de uma sociedade internacional, fora do sistema anárquico de balança 

de poder defendido pelos realistas. Muitos autores, como Edward Hallett Carr em seu livro 

Vinte anos de crise (2001), se referem aos pensadores da tradição liberal como idealistas ou 

utópicos, denominações que inferem certa irrealidade às interpretações desse modelo. Isso 
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ocorre porque o enfoque da tradição realista está no potencial conflitivo da ordem interestatal 

(MAGNOLI, 1994), demonstrando certo pessimismo quanto à natureza humana. 

Pennycook (1994), em um trecho sobre a atuação do British Council durante o período 

da Segunda Guerra, apresenta uma citação do ministro da informação britânico, Duff Cooper, 

na qual este questiona a visão de Winston Churchill da instituição como mera propaganda 

cultural. Cooper diz que “nenhum país estaria justificado em gastar dinheiro público em 

propaganda cultural, a menos que houvesse também uma significância política ou comercial” 

(Donaldson, 1984, p. 18 apud Pennycook, 1994, p. 148, tradução nossa). Suas palavras 

ressonam com os fatos aqui observados, especialmente naquilo que diz respeito ao surgimento 

de organizações internacionais: não há justificativa para gasto de dinheiro público com 

questões de segurança coletiva e cooperação internacional, a não ser que estas promovam 

algum ganho para os Estados que exceda os ganhos que teriam individualmente. 

Então, como os diferentes modelos justificam suas interpretações do sistema 

internacional moderno, particularmente quanto a essa questão dos ganhos? Nogueira e 

Messari (2005) realizam uma rápida coletânea das premissas comuns ao pensamento realista: 

a centralidade do Estado como ator internacional; a função do poder na garantia da 

sobrevivência do Estado diante da insegurança causada pela anarquia internacional (o 

princípio da auto-ajuda); e maior ênfase no sistema, sem considerar questões internas dos 

Estados. Dessas concepções não é difícil depreender que a tradição realista tende a 

compreender ganhos em termos relativos; os ganhos de um Estado são quantificados em 

relação aos dos demais, de modo a garantir que esse Estado mantenha um poder maior ou 

igual àqueles com quem compete. 

Chamamos a atenção para o fato que essa teoria se desenvolve exatamente no período 

entre-guerras, continuando a crescer com o advento da Segunda Guerra. Pela ótica realista, 

ambos os conflitos se ocasionaram de um desequilíbrio de poder, após a Alemanha passar por 

grandes ganhos relativos que a tornaram capaz de transpassar os limites nacionais e ameaçar a 

soberania de outros Estados. Diante dos terrores da Segunda Guerra, o realismo não nega a 

possibilidade de cooperação internacional – a ONU, no caso –, mas enfatiza a necessidade de 

vigilância constante para garantir que nenhum membro tentasse se sobrepor aos outros. Cf. 

Carr (2001) afirma que a tradição realista não acreditava que a promoção de valores coletivos 

fosse suficiente para evitar novas discordâncias, porque os interesses nacionais sempre seriam 

prioritários, além de divergentes entre os membros dessas organizações. Poderíamos 

interpretar os comentários de Pennycook (1994) quanto às instituições filantrópicas 
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americanas – o etnocentrismo que carregam e seu papel na promoção de valores ocidentais 

em prol do poderio estadunidense – como uma observação concordante com tal perspectiva. 

Por outro lado, a tradição liberal apresenta uma perspectiva de ganhos absolutos, na 

qual os Estados podem se beneficiar mutuamente, sem a insegurança constante da balança de 

poder. Em decorrência de uma herança iluminista, essa tradição coloca a liberdade do 

indivíduo como ponto nodal e sugere que, independentemente de motivações egoístas, a 

realização dos interesses individuais mediante tal estado de liberdade possui “um resultado 

social positivo” (NOGUEIRA E MESSARI, 2005, p.59). Isso ocorreria porque sociedades 

bem-ordenadas realizam uma autorregulação através de suas instituições e estruturas 

organizacionais, de modo a corrigir quaisquer desequilíbrios. Ao mesmo tempo, o Estado é 

visto como uma figura ambígua, pois, apesar de manter a ordem interna por meio da lei e de 

proteger seus cidadãos de ataques externos, também representa uma possível ameaça a 

liberdades individuais, especialmente quando promove conflitos no cenário internacional. 

Quanto a essa última questão, resgatamos um dos conceitos assumidos por Woodrow 

Wilson: a importância da opinião pública. Carr (2001) discorre sobre como o presidente 

americano tinha uma “crença no poder de coerção da razão, expressa através da voz do povo” 

(p. 45), sob cuja ótica a opinião pública internacional seria capaz de julgar com mais 

acertamento os custos de um novo conflito, já que sobre o povo recairiam as principais 

consequências. É um resgate dos conceitos do século XIX de Jeremy Bentham, que 

apontavam, primeiramente, a prevalência derradeira da opinião pública e, segundo, a 

convicção em sua exatidão. Apesar de tal pensamento ter caído em desuso na Europa do 

século XX, Carr teoriza que os Estados Unidos, “ainda no auge da prosperidade vitoriana” 

(2001, p. 38), buscavam na doutrina liberal do século XIX ideias que pudessem ser adaptadas 

para seu contexto. 

Observamos que, ao identificar no indivíduo o foco de seus estudos e ao questionar a 

centralidade estatal, o modelo liberal se aproxima das tendências deslocadoras da 

modernidade e pós-modernidade, descritas em capítulos anteriores. É uma linha de 

pensamento que se desenvolveu nos Estados Unidos, mediante o que Magnoli (2004) aponta 

como uma rejeição da política de poder europeia e em concordância com sua política externa 

mais orientada para valores morais universais. O autor indica que, da mesma forma como a 

política expansionista estadunidense instaurada pelo Destino Manifesto se fundamentou na 

mobilização nacional em prol da disseminação de instituições democráticas, a promoção 
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desses valores internacionalmente contribuiria para a formação de uma sociedade 

internacional, regulada por um conjunto de normas que comporiam o direito público10. 

Temos aqui, portanto, outra esfera cujo desenvolvimento não pode ser desvinculado 

das polaridades de poder mundial: o modelo liberal foi impulsionado pelos Estados Unidos, 

que então se constituíam como um importante centro intelectual e econômico, com a Liga das 

Nações como o pináculo de sua influência. Tendo em mente a análise histórica do poderio 

britânico e americano, podemos concluir que os estudos realizados sobre o cenário 

internacional não tiveram uma perspectiva desinteressada. Como já ocorrera com o 

conhecimento científico, os pioneirismos americano e, em menor grau, britânico no incentivo 

a essa área de conhecimento se traduziram no domínio sobre as teorias que se propagavam e 

na colocação do inglês como “a língua permanente das Relações Internacionais” (OLIVEIRA, 

2010, p. 50). 

A ocorrência da Segunda Guerra Mundial marcou a vitória do modelo realista e de sua 

lógica de sobrevivência, a ponto de permitir a entrada de intelectuais realistas no governo e na 

academia estadunidense (NOGUEIRA E MESSARI, 2005). O sistema internacional saiu do 

conflito em uma organização bipolar, de hostilidade constante entre a potência capitalista 

estadunidense e a potência socialista soviética. Oliveira (2010) comenta sobre como tal 

ambiente militarizado contribuiu para maior focalização na segurança nacional, que mantinha 

tanto a guerra quanto o Estado-Nação como figuras centrais. É interessante notar que, nesse 

mesmo período, o advento de novas tecnologias de comunicação e transporte criam redes de 

troca semiótica cada vez mais rápidas entre os Estados; como discutido no capítulo anterior, 

surgem instituições voltadas exatamente para a promoção da cultura ocidental no exterior, de 

modo a vender seu modo de vida – o American way of life, por exemplo – para se contrapor à 

ameaça socialista (BELMONTE, 2013). Como justificar tais ações, que tinham o indivíduo e 

sua construção identitária como alvo, quando a teoria vigente vê o ambiente nacional interno e 

a política internacional como independentes um do outro? 

Por volta da década de 60, surgiram vertentes dentro deste modelo que divergiam de 

sua teoria tradicional. Entre os pensadores neorrealistas, temos Kenneth Waltz, que se voltou 

para o estudo da estrutura internacional como ocasionada pela anarquia como seu princípio 

ordenador. Nogueira e Messari dão a entender que, na teoria de Waltz, é impossível haver 

interdependência econômica, pois cada Estado deve ser responsável pela sua própria 

                                                           
10 Como sugerido por Magnoli (2004), o pensamento liberal teria como base os escritos kantianos, que não só 

discutem possíveis formas de alcançar a paz por meio da instituição de uma ordem de direito internacional, como 

também dão ênfase à relação entre moral e direito. 
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sobrevivência; qualquer submissão do tipo se traduziria em uma assimetria de poder. Diante 

da inevitabilidade de certo grau de dependência ou da necessidade de alianças, Waltz 

sugeriria ainda que um sistema bipolar – como o da Guerra Fria – seria mais estável, por 

permitir que cada potência tivesse muito bem definidos seus aliados e as ameaças à balança de 

poder. 

Esse mesmo teórico apresenta dois mecanismos pelos quais a estrutura (que aqui 

poderia ser o sistema internacional ou fatores mais internos, como o Estado ou a família) 

determina o comportamento dos agentes que engloba: a socialização, que ensina o que seria 

visto como correto dentro daquele sistema; e a competição, que estabelece um exemplo dos 

agentes mais bem-sucedidos para que possam ser imitados pelos demais. Através dessa 

perspectiva, poderíamos talvez classificar a política externa americana do período da Guerra 

Fria como indicativa da socialização dos Estados que recairiam sob seu “domínio”, que 

anteriormente chamamos de “países da órbita capitalista”, assim como indicativa do 

estabelecimento do sucesso estadunidense para países de fora dessa órbita. Mesmo diante de 

tais alterações ao modelo realista, mantem-se a crítica de que a promoção realizada por tais 

instituições possui um efeito no indivíduo, um agente que, de acordo com Oliveira (2010) a 

teoria neorrealista de Waltz continua a negligenciar. Quanto às mudanças que se 

desenrolavam em meados do século XX, adicionados que: 

À medida que a sociedade internacional foi se transformando, os ditames do modelo 

tradicional – estatocentrismo, segurança nacional, anarquia – apresentaram-se 

insuficientes à interpretação das mutações operadas pela distensão, Guerra Fria, 

novos atores, blocos econômicos, algumas das características da década de sessenta, 

quando o mundo da alta política – high politics – movido pela força militar das 

superpotências, é superado pelo mundo complexo da baixa política – low politics – 

determinado por fatores econômicos e sociais. (OLIVEIRA, 2010, p. 88) 

 

Novas alternativas paradigmáticas surgiram para ocupar os espaços vazios deixados 

pelo realismo dominante. Entre elas está o modelo dependente, que se voltava para a esfera 

econômica para discutir as assimetrias do poder mundial e a manutenção de um sistema de 

domínio, muitas vezes resgatando conceitos marxistas. Uma premissa comum entre seus 

pensadores é a de que o Centro perpetua a dependência da Periferia, de modo a garantir o seu 

subdesenvolvimento e consequente submissão. Sob tal perspectiva, o intercâmbio desigual, a 

ação das multinacionais e a hegemonia dos países capitalistas centrais explorariam de tal 

maneira os Estados periféricos que simplesmente não lhes sobraria recursos para promover 

seu próprio desenvolvimento (NOGUEIRA E MESSALI, 2005). Dentro deste modelo está 

também o estruturalismo marxista de Wallerstein, já mencionado neste estudo, que tem como 
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enfoque analítico não os Estados, mas o próprio capitalismo, estudado a partir da perspectiva 

de economia-mundo de Fernand Braudel (MAGNOLI, 2004). 

O sistema proposto por Wallerstein se apresentaria como uma estrutura mundial 

integrada sob a lógica da acumulação capitalista; uma organização de ordem internacional que 

é refletida em estruturas internas ao Estado. Elites burguesas nacionais ajudariam, portanto, na 

perpetuação da exploração, algo que se faz ainda mais plausível mediante a visão do Estado-

Nação como sob o monopólio dessas elites detentoras de poder. Segundo Wallerstein (1991), 

são múltiplas as ferramentas nacionais e internacionais utilizadas para a asseguração de 

identidades condizentes com os interesses capitalistas, entre elas questões étnico-raciais, que 

cumprem um papel de legitimar sistemas de domínio. Essa teoria compartilha da perspectiva 

marxista de que as contradições do sistema capitalista eventualmente levariam a seu próprio 

colapso, o que esteve alinhado ao momento de seu desenvolvimento, mas que representa um 

ponto fraco após o fim da União Soviética. 

 Concomitantemente ao modelo dependente, temos a emergência do paradigma do 

transnacionalismo, uma forma de neoliberalismo que também possui um direcionamento 

econômico. Atreladas a essa mudança estão preocupações com a interconectividade mundial 

crescente, tanto pelos efeitos sociopolíticos da compressão espaço/tempo, quanto pela 

expansão de empresas multinacionais que passam a atuar no cenário internacional. Oliveira 

(2010) prescreve a este modelo o reconhecimento de uma era da globalização da economia, 

diretamente relacionada ao estabelecimento de uma sociedade global na qual forças 

transnacionais se sobrepõem a manobras estatais. É a herança do liberalismo tradicional, que 

reaparece através de uma perspectiva cooperativa do sistema, de integração por meio de 

instituições internacionais com objetivos técnicos específicos, que poderia “transbordar” – o 

spill-over effect, como descrito por Nogueira e Messari (2005) – para as demais áreas de 

interação. 

A obra mais relevante deste paradigma é o livro Poder e Interdependência: a 

política mundial em transição (1977), no qual Keohane e Nye teorizavam que as questões 

sociais e econômicas – a baixa política –, até então subjugadas à dinâmica conflitiva imposta 

pelo poderio militar – a alta política – passavam a ganhar espaço e, ao fazê-lo, relegavam o 

Estado a um papel secundário. Tal colocação estaria associada ao fato que os atores 

envolvidos no cenário econômico não necessariamente respondiam a um Estado específico. 

Para além disso, a interdependência ocasionada pela globalização significava que os 

acontecimentos em um país tinham efeitos sobre outros países, podendo ocasionar conflitos 

ou ser usada como um recurso de poder. Assim, os atores deveriam estar sempre conscientes 
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de sua sensibilidade (grau de interdependência) e vulnerabilidade (custos das alternativas que 

seriam acessadas em resposta ao impacto externo) a diferentes acontecimentos. A função das 

organizações internacionais nesse contexto seria de resolver problemas que os governos 

reconhecessem depender da cooperação com outros Estados, como a redução do efeito das 

assimetrias existentes na interdependência (NOGUEIRA E MESSARI, 2005). 

Não podemos negar que os atores desse cenário ainda são, em sua maioria, originários 

de países do inner circle, devido ao pioneirismo estadunidense e britânico no 

desenvolvimento acadêmico e tecnológico, mas sua ligação ao Estado nos parece muito mais 

tênue. Quando Oliveira (2010, p. 120-121) sugere que, pela perspectiva transnacional, “as 

telecomunicações criaram uma aldeia global e que os intercâmbios sociais e econômicos estão 

formando um mundo sem fronteiras”, o sentimento transmitido de apagamento dos limites 

nacionais em prol de uma interação mais livre recupera o que discutimos nos capítulos 

anteriores sobre a elevação do indivíduo a ator internacional. O único limite às trocas 

semióticas que podem ser realizadas se torna o próprio conhecimento individual, que também 

já não representa grande obstáculo para aqueles que possuem recursos suficientes para acessar 

a língua franca – o inglês – e as informações propagadas digitalmente. 

Nogueira e Messari caracterizam os anos 80 como um “período de transição para uma 

ordem mundial cada vez mais globalizada” (2005, p. 133), durante o qual as linhas teóricas 

vigentes – neorrealismo e neoliberalismo – são confrontadas com uma variedade de 

abordagens, constituindo os debates interparadigmáticos da disciplina de Relações 

Internacionais. A Teoria Crítica surge em contraponto às vertentes economicistas dos anos 60 

e 70 e admite a submissão da esfera econômica a interesses políticos de conquista de poder 

para o Estado, além de sugerir que todo paradigma criado é um produto direto de seu contexto 

sociopolítico e dos interesses de classe que o sustentam. Como apontado por Castro (2012), é 

uma quebra com a suposta neutralidade dos discursos científicos e uma retomada do 

marxismo político, no qual toda teoria se integra não só a momentos históricos específicos, 

mas a padrões ideológicos de alienação e manipulação estipulados pelos detentores de poder 

daquele momento. 

Robert Cox aparece como um dos nomes mais importantes desse modelo. Embora sua 

ótica de manipulação ideológica do povo se assemelhe ao que escrevemos sobre as 

postulações de Balibar (1991) e de Wallerstein (1991), o enfoque do modelo crítico recai 

menos sobre o capitalismo e as diferenças de classe, e mais sobre a relação de poder entre os 

interesses do Estado e os de sua sociedade civil. Conforme discutido no subitem 3.2, a 

desvinculação com o nacional decorrente do desenrolar da globalização leva a divergências 
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internas quanto a manobras internacionais. Cox, como abordado por Nogueira e Messari 

(2005), não concordaria com a interpretação do Estado como de concepção unitária que ainda 

parece englobar os conceitos de Wallerstein. A maior diferença entre esses modelos estaria, 

entretanto, na colocação realizada por Cox de que toda teoria deve reconhecer seu caráter 

relativo e historicamente situado, pois qualquer análise que se posiciona como objetiva e 

universal – o que o teórico chama de Teorias de solução de problemas – não leva em 

consideração a dinamicidade do cenário internacional como objeto de estudo (NOGUEIRA E 

MESSARI, 2005). 

Segundo Nye Jr. (2004), Cox argumenta que uma das características chave para um 

Estado dominante é o compartilhamento social de determinados princípios que, ao mesmo 

tempo, legitimem a supremacia da classe dominante e aplaquem as demais. Nye se utiliza da 

interpretação de Cox da Pax Britannica do século XIX e da Pax Americana do século XX 

como a criação de uma ordem internacional liberal para abranger a questão do soft power, que 

seria a promoção da cultura e da ideologia de um Estado como atrativos para a garantia de sua 

legitimidade. Sob tal ótica, o hard power, derivado de poderio militar, perde sua hegemonia, 

exatamente porque temas de baixa política despontam no cenário internacional e demandam 

cooperatividade entre os agentes. No final do século XX, portanto, observam-se mudanças 

interpretativas provenientes dos novos fluxos de informação e de pessoas que acompanham a 

intensificação da globalização e a entrada na pós-modernidade. 

Já na década de 90, em oposição ao racionalismo das teorias realistas e liberais até 

então vigentes, ocorre a formação da escola construtivista das Relações Internacionais. A 

partir da abordagem de Wendt (1992), percebemos que este modelo não encara as identidades 

e os interesses dos agentes como exogenamente criados, mas como construções sociais. O 

autor sugere que estrutura e agentes seriam mutuamente constituídos, o que significaria que 

qualquer alteração no comportamento de um país levaria a uma mudança no cenário 

internacional que ocasionaria mudanças nos demais; por esta ótica, o sistema de autoajuda do 

realismo seria perpetuado enquanto os Estados não se permitissem muda-lo. Por esse mesmo 

motivo, não seria possível ignorar os acontecimentos internos ao Estado, pois a formação de 

identidades e interesses ali realizada possuiria consequências sobre a estrutura internacional. 

É interessante notar a importância dada pelos construtivistas à questão identitária; 

Nogueira e Messari (2005) apontam como uma das premissas comuns dessa escola é a relação 

entre materialismo e idealismo, na qual é estudada não só como o agente interage com o 

mundo material, mas também os valores que lhe são transmitidos. Wendt chega a dizer que 

“os atores adquirem identidades [...] ao participarem em tais significados coletivos” (1992, p. 
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397). Diante de tais informações, poderíamos supor que, diante dos fluxos culturais 

permitidos pela globalização, os agentes poderiam assumir identidades e interesses que não 

correspondessem àquelas de seu Estado, pois a estrutura na qual se inserem para co-

constituição é extrapolada para o cenário internacional. Essa concepção se assemelha ao que 

foi discutido no Capítulo 2 quanto à criação do sujeito a partir de um jogo de identidades ou 

de um jogo de diferenças: dentre as identidades apresentadas, com quais o indivíduo se 

identifica e quais repudia. 

No mundo pós-colonial, a atual flexibilização do conceito de soberania, a emergência 

de identidades híbridas e os movimentos contra o domínio colonial ameaçam nossa 

compreensão dos Estados e de seu poder como agentes. Sob este pretexto, o World English 

seria exemplo de uma língua que escapa à limitação de ter uma ou duas nações originárias, 

tornando-se uma representação da hibridização cultural e da estrutura interacional 

internacional. Quando Wendt diz que “o processo de criação de instituições é de 

internalização de novos entendimentos de si próprio e de outro”, ele define um paradigma sob 

o qual tal hibridização pode ocorrer.  É uma segunda visão sobre a internalização promovida 

pelas instituições de Foucault (1980): um sistema que é criado e imposto pela atual 

distribuição de poder e que, ao mesmo tempo, desafia essa distribuição ao reconstruir 

significados e permitir a entrada de novos agentes. 

O final do século XX trouxe para a disciplina de Relações Internacionais o que 

Nogueira e Messari (2005) denominam a virada pós-moderna: a inserção de temas da filosofia 

e sociologia, o que permitiria aos autores da época novas críticas à epistemologia positivista e 

à suposta neutralidade do discurso científico. Dentre as principais características desta escola, 

Castro (2012) aponta a colocação da “verdade” como um discurso construído através de 

perspectivas etnocêntricas de modo a mascarar estruturas de poder. É reforçada também a 

associação já indicada por Foucault entre monopólio de conhecimento e monopólio de poder. 

A perspectiva pós-moderna encara as Relações Internacionais como teorias políticas, 

desenvolvidas pelos países dominantes para justificar seu posicionamento no cenário 

internacional. Neste sentido, Nogueira e Messari (2005, p. 198) afirmam que “a exclusão da 

diferença do interior das comunidades políticas permite legitimar a presença de um poder 

estatal unificado” e que essas diferenças, na esfera das Relações Internacionais, se manifestam 

nos embates entre Estados nacionais. Através de tal entendimento, torna-se possível a 

desconstrução de conflitos socialmente criados. 

Da mesma forma que a ocorrência da Segunda Guerra marcou o fracasso do 

Liberalismo tradicional, o fim da Guerra Fria representou um forte baque para as vertentes 
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realistas, que não haviam sido capazes de prever as ações tomadas pela União Soviética. 

Magnoli (2004) diz que a dissolução do sistema bipolar até então instituído ocasiona um 

resgate da tese do enfraquecimento do Estado-Nação, com a emergência de correntes de 

pensamento com um enfoque na globalização. Este processo, por sua vez, permite que a 

esfera de operações do sistema tome um nível planetário, havendo um fluxo homogeneizante 

de universalismo que teve como base os circuitos econômicos, financeiros e culturais dos 

EUA e do Ocidente (Bhabha, 2001). Curiosamente, desta ocasião emerge uma “dicotomia 

interpretativa” (CASTRO, 2012, p.331): a teoria do Fim da História, proposta por Fukuyama 

(1992), de viés liberal; e a teoria do Choque de Civilizações, de Huntington (1993), de 

designo realista. 

Mediante o fracasso da bipolaridade da Guerra Fria, Fukuyama (1992) discorre sobre 

o que seria a vitória da ordem liberal-democrática do ocidente e, em decorrência de uma 

homogeneização ideológica, o fim de conflitos estatais. O autor comenta o fracasso de 

múltiplos governos totalitaristas e sua eventual aceitação, se não da ordem democrática, pelo 

menos do mercado liberal. Fukuyama (1992) evoca o desenvolvimento da ciência natural 

moderna como representativo de valorizações comuns entre as nações; em geral, a natureza 

conflitiva do cenário internacional da época exigiu que os países investissem em tecnologia 

para ganhar vantagens militares e assegurar suas soberanias. Tal busca por conhecimento, em 

conjunto com a adoção da economia liberal, sinalizariam o estabelecimento de interesses 

comuns entre as diferentes nações e iniciariam um processo de homogeneização: 

A tecnologia torna possível o acúmulo ilimitado de riqueza e, assim, a satisfação de 

um conjunto de desejos humanos em constante expansão. Este processo garante 

crescente homogeneização de todas as sociedades humanas, independentemente de 

suas origens históricas ou heranças culturais. Todos os países em processo de 

modernização econômica devem se assemelhar cada vez mais: devem se unificar 

nacionalmente com base em um Estado centralizado, se urbanizar, substituir formas 

tradicionais de organização social como tribos, facções e famílias por práticas 

economicamente racionais baseadas em função e eficiência, e oferecer educação 

universal para seus cidadãos. (FUKUYAMA, 1992, p. xiv-xv, tradução nossa) 

 

Identificamos algo similar nos escritos de Canclini (1989) quanto à formação de 

culturas híbridas. Embora não faça parte das teorias de Relações Internacionais, este autor 

discute como a atuação do setor privado comercializa a cultura e a modernização em sua 

busca de novos mercados, uma ação que vai de encontro aos esforços estatais de manutenção 

do tradicional. De acordo com Canclini (1989, p. 93, tradução nossa), “a ‘socialização’ ou 

democratização da cultura foi alcançada pelas indústrias culturais – quase sempre nas mãos de 

empresas privadas – mais que pela boa vontade cultural ou política dos produtores”. É uma 
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perspectiva interessante, pois, ao mesmo tempo que mantem a ótica de Fukuyama (1992) 

quanto à força homogeneizadora do mercado liberal ocidental, Canclini (1989) se volta para 

um ideal de mescla cultura e de hibridização identitária. 

Em contrapartida, a abordagem de Huntington (1993) trata da emergência de 

movimentos nacionalistas no pós Guerra Fria e da fragmentação do mundo de volta a 

civilizações culturais hostis umas às outras (MAGNOLI, 2004). De acordo com Castro 

(2012), este autor introduz o conceito de um sistema híbrido e unimultipolar às Relações 

Internacionais, dentro do qual os Estados Unidos ainda ocupariam um papel hegemônico, mas 

também dividiriam com outras potências regionais o controle sobre as zonas culturais não-

ocidentais. O choque civilizacional ocorreria em decorrência das diferenças identitárias entre 

essas zonas, que responderiam negativamente a qualquer tentativa de subjugação por parte das 

demais. A despeito dessa ótica aparentemente belicosa, Huntington (1993) demonstra certo 

otimismo quanto à ingressão de discursos não-ocidentais nas Relações Internacionais, 

aludindo a um possível declínio da influência estadunidense em um âmbito global. 

Embora ambas as teorias forneçam argumentos interessantes, nenhuma delas 

corresponde totalmente ao cenário atual. Os movimentos locais de resistência à cultura 

estadunidense ou europeia – movimentos nacionalistas ou de reterritorialização – são 

apontados como obstáculos pela perspectiva liberal, mas não é questionada a verdadeira 

complexidade dos entre-lugares e das culturas híbridas que se constituem na pós-

modernidade. Enquanto Fukuyama (1992) não parece reconhecer que o fluxo de informações 

possibilitado pela globalização não é puramente unilateral, a impressão passada por 

Huntington (1993) é de que esses pontos de troca semiótica são inatamente conflitivos. 

Partindo do princípio que todas essas identidades são socialmente construídas, entretanto, não 

podemos descartar a possibilidade de que a socialização do indivíduo em nível internacional 

funcione em prol de percepções mais híbridas da realidade. 

Com isto em mente, partimos para a análise final de nosso estudo: o papel que a 

escrita criativa possui na socialização do indivíduo dentro desse cenário internacional 

globalizado. Nos afastamos das instituições oficiais já mencionadas para observar a dualidade 

que se forma entre o que o sistema impõe aos escritores – neste caso, a língua inglesa – e o 

que esses escritores introduzem ao sistema e à língua, devido à hibridização de suas 

identidades. 
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Capítulo 5 

5. A literatura como veículo de mudança 

Até o presente momento, este estudo tocou apenas tangencialmente na colocação da 

produção literária como um das práticas utilizadas para a unificação identitária. Ao falar do 

papel do capitalismo de imprensa na fixação da língua como um fator precursor à condição 

nacional, Anderson (2006) também indica a influência desse tipo de produção. De fato, 

durante toda sua análise, o autor recorreu repetidamente a obras de ficção para exemplificar a 

mentalidade nacional que se criava e as diferentes experiências que os escritores possuíam 

com a sociedade moderna, chegando a dizer que a “ficção penetra silenciosa e continuamente 

na realidade” (p. 36). Similarmente, Charaudeau (2015) defende que a cultura não é 

meramente uma estrutura que preexiste aos indivíduos e que determina seus comportamentos, 

porque ela também é reconstruída por aqueles em seu interior. 

Essa perspectiva se alinha ao modelo construtivista das Relações Internacionais: Em 

um âmbito literário, a teoria da constituição mútua de Wendt (1992) possibilitaria uma 

mudança nos temas abordados por diferentes escritores, em decorrência das trocas semióticas 

ocasionadas pela globalização. Seguindo esse mesmo ponto de vista, as trocas permitiriam 

talvez novas relações entre os atores internacionais, inclusive os Estados, por alterar suas 

identidades e interesses, indo de uma ótica de hostilidade para uma de cooperação. Essa 

desconstrução de perspectivas etnocêntricas é algo que reaparece nas teorias pós-modernas, 

como apontado por Castro (2012), e que interpretamos com otimismo diante da hibridização 

observada atualmente. Como ocorrera durante os períodos de expansão territorial e marítima, 

surge a possibilidade de um novo “alargamento do horizonte cultural e geográfico” 

(Auerbach, 1971, p. 282 apud Anderson, 2006, p.16, tradução nossa), que afastaria o 

indivíduo de discursos estáticos quanto à identidade. 

O estudo da relação entre o campo literário e o campo político também é abordado por 

Bourdieu (1996). O autor propõe que, já em meados do século XIX, o surgimento de fortes 

elites burguesas possui um efeito subjugador sobre a produção cultural, que passa a ser ditada 

pelas demandas de um mercado controlado pelas classes detentoras de poder. É uma 

observação que, na Teoria das Relações Internacionais, reaparece nas postulações de 

Wallerstein (1991), como já vimos antes; Bourdieu (1996, p. 66) descreve como a produção 

literária francesa do século XIX se volta para romances mais vendáveis, enquanto obras 

engajadas eram desencorajas pelo Estado. Apesar dessa inicial concordância, Bourdieu (1996) 

defende uma ruptura do campo literário com a burguesia no final do século XIX e início do 
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século XX, creditando certa autonomia a essas obras. O autor interpreta o campo literário 

como um reflexo de estruturas sociais e políticas, e por isso o propõe como objeto de estudo 

sociológico. 

Anderson (2006) e Bourdieu (1996) não são os únicos que se utilizam da literatura 

para a análise de discursos identitários. Boehmer et al. (2005) e Eagleton, Jameson & Said 

(1990) buscam em obras literárias os imaginários – e, mais particularmente, as mudanças nos 

imaginários – associados a certas nações durante diferentes períodos. Os autores discutem a 

relação entre essas obras e as influências políticas que as englobavam; no caso de Eagleton, 

Jameson & Said (1990), por exemplo, eles recorrem à produção de James Joyce e William 

Butler Yeats para discorrer sobre a emergência de uma variante irlandesa do inglês e sobre 

como os escritores conciliam tal língua com tentativas de resgatar um “nativismo” ou uma 

“essência” que teria sido perdida pelo domínio britânico. 

Boehmer et al. (2005) realiza uma distinção interessante ao falar de literatura colonial 

e literatura colonialista. A primeira seria um termo mais geral, que abrangeria as percepções e 

experiências coloniais, escrita tanto por criolos e nativos quanto por aqueles oriundos da 

metrópole. E embora esta também contribuísse no estabelecimento do poder britânico, 

Boehmer et al. (2005) atribui à literatura colonialista participação no expansionismo colonial, 

com temas que reafirmavam a superioridade da metrópole e promoviam a mentalidade 

eurocêntrica. Como abordado em capítulos anteriores, diversas foram as ferramentas e as 

instituições utilizadas para a internalização destes traços metropolitanos, entre eles a educação 

formal. Temos, nesse sentido, o anglicismo e o orientalismo debatidos em Pennycook (1994) 

e colocados pelo autor como mecanismos complementares de subjugação. 

Nosso foco é transferido momentaneamente ao anglicismo e a como a perspectiva de 

uma “missão civilizatória” se traduziu na legitimação dessas assimetrias imperialistas de 

poder, como se somente a assimilação da cultura metropolitana fosse levar ao 

desenvolvimento econômico e moral de suas colônias. As reflexões de Eagleton, Jameson & 

Said (1990), de Pennycook (1994) e de Phillipson (1992) nos encaminham para uma 

compreensão do imperialismo linguístico e cultural como instrumentos para a manutenção da 

hegemonia britânica e estadunidense. Mais especificamente, quanto às formas de dominação 

associadas à imposição linguística, Charaudeau (2015, p. 13) enumera: 

• O domínio da socialização dos indivíduos, na medida em que é através da 

linguagem que se instaura a relação de si com o outro e que se cria o elo social; 

• O domínio do pensamento, na medida em que é pela/através da linguagem 

que conceituamos, isto é, que extraímos o mundo de sua realidade empírica para 

fazê-lo significar; 
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• O domínio dos valores, na medida em que estes precisam ser ditos para 

existir; é dessa forma que os atos de linguagem que os veiculam dão sentido à nossa 

ação. 

 

Tendo em consideração tais interpretações, discutimos agora o papel assumido pela 

literatura na construção desses sistemas semióticos, assim como a relação que os escritores 

coloniais estabelecem entre a língua metropolitana e os temas nativistas que frequentemente 

abordam. Abandonamos, portanto, a ótica dos Estados dominantes para colocar em foco a 

agência dos escritores como indivíduos de identidades possivelmente híbridas, que, ao 

transformarem suas perspectivas em obras literárias, compartilham do seu hibridismo com o 

público. 

 

5.1. A literatura na constituição de uma identidade nacional 

Eagleton, Jameson & Said (1990) realizam uma coletânea de ensaios que possuem 

como tema central o imperialismo, a descolonização e os movimentos literários a eles 

associados. Os autores argumentam que o nacionalismo colonial aparece como oposição ao 

controle cultural até então exercido pela metrópole; eles se voltam para o contexto irlandês e 

enfatizam as contrariedades ali presentes, devido à proximidade com o poder britânico, 

sugerindo que este continua exercendo influência sobre a Irlanda, mesmo após a 

descolonização, através da assimilação de características que até então pertenciam ao modelo 

nacionalista britânico. 

Em seu capítulo, Jameson (1990) discute a interpretação de certos teóricos quanto ao 

imperialismo como a dinâmica entre países de “primeiro e terceiro mundos”, que seria 

inerentemente exploratória, levando à submissão do segundo. Similarmente ao que já foi aqui 

tratado, o autor aponta a transição de um domínio de caráter militar para um de caráter 

econômico, que ocasionou também alterações culturais. Apesar disso, Jameson (1990) 

defende que a modernidade e a descolonização permitiram uma mudança na maneira como 

esses países de “terceiro mundo” eram vistos internacionalmente, citando o “Boom latino-

americano”11 como um dos principais momentos de inserção de novas vozes à literatura e à 

cultura dos Estados hegemônicos. Segundo o próprio, esse fato não anularia os traços 

                                                           
11 Boom latino-americano é a denominação dada a um movimento literário e editorial ocorrido na América 

Latina, entre os anos 1960 e 1970. Os autores que o representam incluem: Gabriel García Márquez, da 

Colômbia; Julio Cortázar, da Argentina; Mario Vargas Llosa, do Peru; e Carlos Fuentes, do México. 
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reminiscentes do imperialismo, que apareceriam não só na questão linguística de James Joyce, 

mas na constituição do movimento modernista em si12. 

Said (1990) também questiona o papel da cultura no desenvolvimento do 

imperialismo, destacando o eurocentrismo criado como indutor da mentalidade civilizatória 

que permeia tantas iniciativas da época. Diante desse cenário, o autor comenta a assimilação 

de Yeats ao cânone da literatura anglófona, mas o mantém como um poeta nacional irlandês, 

que descreve as experiências de sua nação sob o domínio britânico e que contribui para sua 

descolonização. Said (1990) afirma que, ao mesmo tempo que cresciam as ideologias de apoio 

ao sistema de mercado liberal, também surgiam resistências nos territórios dominados, 

majoritariamente sob a forma do nacionalismo. A esse nacionalismo é novamente assinalada a 

problemática do monopólio ideológico das elites, “já que, afinal de contas, muitas das lutas 

nacionalistas eram lideradas por burguesias que eram parcialmente formadas e, até certo 

ponto, produzidas pelo poder colonial” (Said, 1990, p. 74, tradução nossa). Esta perspectiva é 

compartilhada por Anderson (2006) e Charaudeau (2015), que postulam sobre como o retorno 

ao nativismo então existente era uma maneira de criar uma história compartilhada que 

legitimasse a nova organização nacional. 

Said (1990), entretanto, defende que há uma terceira vertente para a produção cultural 

do período de descolonização, fora do controle das metrópoles ou do monopólio das elites, 

que mapeava o cenário nacional e suas contradições de poder sem romantizar uma essência 

que os unisse a um passado coletivo. Entre os artistas dessa vertente, o autor lista: Pablo 

Neruda no Chile, Aimé Césaire nas Antilhas, Yeats na Irlanda, entre outros. Não dizemos 

aqui que o objetivo desses autores tenha sido desenvolver um novo imaginário nacional que 

fugisse àquele do colonialismo, mas não podemos ignorar sua agência como promotores de 

uma identidade que reconhecia tanto o passado colonial (por meio da língua, por exemplo), 

quanto a realidade de seus contextos, que incluía heranças culturais nativas. 

Embora não pertença ao contexto de domínio anglófono, é interessante analisar o caso 

de Aimé Césaire nas Antilhas, pois se observa não só a questão linguística no uso do francês, 

mas também a adoção de temas específicos à experiência caribenha. De fato, Matsui (2015) 

investiga a construção identitária nas obras de Césaire e como este autor resgatou o conceito 

de Negritude, de modo a se opor à depreciação até então imposta pela França. Quando Hamel 

(2005) e Pennycook (1994) abordam o ensino da língua da metrópole como parte do sistema 

de controle colonial/imperialista, eles se aproximam das formas de dominação sugeridas por 

                                                           
12 Jameson (1990, p. 64) diz que “os traços do imperialismo podem, portanto, ser detectados no modernismo 

ocidental e são, de fato, constitutivos dele”. 
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Charaudeau (2015): a divulgação da língua contribui para a divulgação da cultura e da 

mentalidade eurocêntrica. Matsui (2015) partilha da perspectiva aqui defendida de que a 

língua, uma vez adotada por falantes não-nativos, é deterritorializada e reterritorializada em 

um novo contexto, atribuindo tal caráter deslocatório a Aimé Césaire e a outros escritores 

caribenhos. Seria, assim, deixada de lado a exatidão exigida pela educação formal francesa, 

para que a língua fosse utilizada como veículo para as preocupações e para os cenários 

específicos do Caribe. 

É o que Boehmer et al. (2005) chama de “subversão por imitação”, tomando-a como 

um modo de resistência para os envolvidos no esforço de descolonização. Mesmo diante do 

que Jameson (1990) colocou como traços imperialistas intrínsecos ao movimento modernista, 

a autora afirma que “transpor as convenções de romancistas ingleses para um contexto 

indiano, africano ou caribenho ampliou o que era possível dizer no contexto dessas 

convenções” (Boehmer et al., 2005, p. 165, tradução nossa) e que a utilização das ferramentas 

imperialistas era mais eficientemente subversiva do que uma abordagem completamente 

nativista. A análise de Boehmer et al. (2005) atribui alto grau de agência aos escritores da 

época, pois define essa assimilação como o meio encontrado para a articulação da 

autodeterminação nativista, em oposição ao apagamento e alienação internalizados pelo 

domínio metropolitano. 

Ainda sobre o contexto caribenho, Confiant (2006?) descreve a rigidez das políticas 

linguísticas francesas, que encaravam negativamente a produção criola e a hibridização que 

esta promovia. O autor aponta Edouard Glissant e outros escritores da década de 80, mais que 

Aimé Césaire, como os responsáveis por uma língua francesa reterritorializada. Como já 

vimos, o papel da educação colonial no incentivo à língua não foi limitado ao francês. 

Segundo Boehmer et al. (2005), o desenvolvimento de obras de “subversão por imitação” 

entre as ex-colônias inglesas ocasionou transformações no cânone da literatura anglófona, já 

que permitiu fugir da produção dos Estados hegemônicos. A emergência de escritores 

exofônicos nesse período do século XX, portanto, não teria ocorrido por acaso, sendo na 

realidade a maneira encontrada pelos artistas da descolonização para incluir suas obras entre 

aquelas divulgadas pela educação formal da metrópole. 

Atualmente, entretanto, verifica-se uma dualidade na agência dos escritores 

exofônicos entre o ímpeto de resistência imperialista e o interesse de inserção no mercado 

liberal internacional. A abordagem de Brouillette (2007) desse mercado relembra os 

posicionamentos de Anderson (2006) quanto aos livros como a primeira commodity industrial 

produzida em massa, cuja utilização de vernáculos populares tinha como objetivo o lucro. 
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Relembra também os escritos de Bourdieu (1996), que acreditava haver uma “subordinação 

estrutural” (p. 65), a partir de meados do século XIX, que submetia a produção literária aos 

interesses burgueses, fosse pela questão do mercado, fosse pelo alinhamento dos escritores 

com a alta sociedade e com o mecenato estatal. 

Brouillette (2007) se demonstra menos idealista que Boehmer et al. (2005), porque, 

embora não descarte a questão da construção identitária presente nesses textos, ela desenvolve 

sua análise a partir de uma perspectiva economicista. Para a autora, o desenvolvimento da 

escrita como profissão altera sua relação com o meio e com aquilo que é produzido, porque as 

obras passam a atender a um mercado que simultaneamente critica e demanda a 

“politicalização” das identidades literariamente constituídas. Sugere como exemplo o 

“exotismo estratégico” de Huggan (2001), através do qual escritores pós-coloniais 

produziriam um sentimento de alteridade exacerbada em suas obras por reconhecer que tal 

imaginário é vendável. 

Portanto, por um lado, temos o uso da língua inglesa como meio para divulgação de 

culturas mais diversificadas e, assim, para promoção de maior hibridismo cultural no cenário 

internacional. Nesse sentido, observaríamos autores cuja descentração teria contribuído para a 

formação de uma consciência histórica em relação a suas obras (LACLAU, 1990), com 

imaginários de especificidades nativistas para inserção dessas novas vozes em um campo até 

então dominado pela indústria cultural estadunidense e europeia (BOEHMER et al., 2005). 

Por outro lado, o individualismo que Bauman (2001) julga característico da pós-modernidade 

aparece no campo literário como a comercialização desses traços nativistas para um mercado 

interessado no “exótico”, mas não na quebra de seu etnocentrismo (BROUILLETTE, 2007). 

Faz-se necessário questionar se a diferença entre os objetivos dos escritores ocasiona 

também diferentes resultados. Para os fins deste estudo, diremos que não. De um modo ou de 

outro, os temas abordados nessas obras remetem a identidades híbridas, que englobam não só 

os sistemas semióticos da língua inglesa, mas também os das variantes que este assume ao ser 

reterritorializado. O que nos propomos a fazer através da análise dos temas adotados por esses 

escritores, portanto, não é mais que um resgate das diferentes imaginações nacionais que 

derivam de cada uma de suas experiências. Essa análise, contudo, não se estende à recepção 

de tais temas pelos diversos públicos anglófonos do cenário internacional; a interpretação 

individual de uma obra literária é de complexa qualificação, pois está associada ao contexto 

no qual cada sujeito está inserido e na sua capacidade de abandonar ou não seu etnocentrismo. 

Mais até do que uma questão de imaginação nacional, caracterizamos os temas de 

algumas dessas obras como uma questão de imaginação cultural do ser indiano, ou ser 
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nigeriano/africano, ou ser latino. É o imaginário compartilhado por aqueles em diáspora e a 

sua experiência com o imperialismo ou com a xenofobia, e como essas experiências passam a 

alcançar públicos anglófonos que até então estiveram limitados à ótica dos Estados 

hegemônicos. A seguir, traremos análises de textos de alguns escritores exofônicos para 

complementar as interpretações que sugerimos. 

 

5.2. A perspectiva da margem 

O campo literário pós-colonial é extenso e inclui autores de todo o mundo, com 

perspectivas que se modificam de acordo com o domínio exercido sobre seus. Realizamos, 

portanto, um recorte bibliográfico que direciona nosso foco para dois escritores em particular: 

Chinua Achebe, escritor nigeriano que é frequentemente visto como o pioneiro da literatura 

anglófona africana (GIKANDI, 2001); e Arundhati Roy, escritora indiana contemporânea cuja 

obra “O Deus das Pequenas Coisas” (The God of Small Things, em inglês) será objeto de 

análise no próximo subitem. 

Tendo refletido sobre as estratégias de resistência ou de comercialização assumidas 

por esses autores nos períodos pós-colonial e pós-moderno, nos voltamos agora para o estudo 

de seus discursos, de modo a inclui-los no debate. Gikandi (2001) comenta o papel de 

destaque que Achebe possuiu na constituição da literatura pós-colonial africana e julga que a 

circulação de sua escrita em instituições educacionais contribuiu para o imaginário de toda 

uma geração de intelectuais africanos do século XX. Fora do âmbito das práticas discursivas 

de Achebe, o texto de Gikandi (2001) aponta as diversas leituras realizadas desse autor. Ele 

cita um evento que ocorreu no Quênia, na década de 80, em que o Estado buscava livrar seu 

currículo de escritores que questionassem as relações de poder ali instituídas; o Estado decidiu 

manter Achebe, por ver em suas obras uma representação digna da cultura africana, apesar da 

interpretação de intelectuais radicais dessas como uma crítica ao processo de descolonização. 

É a esses intelectuais que Gikandi (2001) parece se alinhar: ele afirma que, embora 

Achebe não tenha sido o primeiro a introduzir a ideia de cultura como um meio para pensar a 

África – incluindo aqui os participantes do movimento de Negritude –, observa nesse escritor 

um rompimento com a perspectiva eurocêntrica da tradição africana como incivilizada, que 

até então teria sido perpetuada. Gikandi (2001) defende que a educação possibilitada pela 

literatura de Achebe ia além da mera compreensão da realidade colonial ou de uma 

romantização do passado; para o autor, as obras de Achebe elucidavam o imaginário africano 

e como este se relacionava com especificidades nativistas. Nesse sentido, verificamos a 
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relevância das práticas discursivas (os temas e termos adotados) de Achebe quando Gikandi 

(2001) comenta sobre a figura do inhame – que já vira ser mencionado em tantos outros textos 

sem compreender sua significância – como uma figura de valor simbólico para a cultura 

Igbo13. 

Tal preocupação com as especificidades culturais africanas é reforçada quando Achebe 

(1965) aborda a questão das complexidades do cenário africano como um fator que não pode 

ser ignorado durante a definição de uma literatura africana. O escritor implica que o objetivo 

de definir tal literatura, como tomado pela conferência de escritores realizada em Makerere 

em 1962, corre o risco de limitar os temas que podem ser abordados e de excluir vertentes 

igualmente importantes. Em seu ensaio, Achebe (1965) equipara a emergências de literaturas 

africanas a uma geração de bebês recém-nascidos, que podem parecer similares inicialmente 

ou que podem compartilhar de alguns traços, mas que possuem um grupos de genes únicos. 

Quanto ao uso da língua inglesa, Achebe (1965) diz que as condições sociopolíticas 

estabelecidas pela intervenção britânica no continente o levavam a acreditar que o inglês seria 

a língua da literatura africana, embora não negue que iniciativas em oposição a esse uso 

pudessem mudar tal cenário. Apesar da divisão arbitrária de nações promovida pelo 

imperialismo, o autor sugere que a instauração de línguas europeias facilitou o contato entre 

grupos étnicos previamente isolados uns dos outros. É uma perspectiva que se adequa às 

postulações de Anderson (2006), do inglês como parte de um “sistema de relay” nesse 

ambiente pós-colonial, e que é enfatizada pela afirmação de Achebe (1965, p.28, tradução 

nossa) que “atualmente, não há muitos países na África onde você poderia abolir a língua das 

antigas potências coloniais e ainda manter a facilidade de comunicação mútua”. 

Para Achebe (1965), escritores exofônicos não seriam antipatrióticos, mas subprodutos 

do mesmo imperialismo que definiu os Estados-Nação africanos. Da mesma forma que as 

línguas de imprensa de Anderson (2006) criaram as condições necessárias para a unificação 

de diversos povos nos Estados-Nação europeus, a imposição de línguas europeias a nações 

africanas ocasionou a homogeneização que lhes permitiu centralização administrativa, mesmo 

diante da diversidade étnica de cada Estado. Achebe (1965) aponta que, no mundo pós-

colonial, isso significa maior articulação entre indivíduos de diferentes nações, em um grau 

que não seria possível caso essa dependesse do aprendizado de cada uma das línguas nativas 

africanas. 

                                                           
13 Grupo étnico africano que habita o leste, sul e sudeste da Nigéria, além de Camarões e da Guiné Equatorial, e 

que fala a língua igbo. 
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O autor apresenta uma razão muito justa para a utilização do inglês: seu 

posicionamento como língua franca internacional possibilita que as obras nele escritas 

possuam um alcance que não se limita ao étnico ou ao nacional. Achebe (1965) transmite 

certa tristeza ao discorrer sobre como muitas pessoas – e ele, inclusive – não terão como 

acessar livros escritos em suaíli ou português, porque não possuem os recursos ou o tempo 

para aprender essas línguas. Ao mesmo tempo, não nega a importância de manter vivas as 

línguas nativas, exatamente por apresentar um instinto de preservação das complexidades 

culturais africanas. Sugere, assim, que a língua inglesa deve ser adaptada a seu novo contexto 

– reterritorializada – para que traduza o imaginário nacional/cultural do sistema semiótico que 

veicula; é o surgimento de variantes do World English específicas ao continente africano. 

A adequação da língua inglesa ao sistema semiótico de um cenário ao qual não é 

nativa aparece também na escrita de Arundhati Roy. Ahmad (1997, p. 108 apud Abraham 

1998, p. 89, tradução nossa) afirma que Roy “é a primeira escritora indiana em inglês na qual 

um maravilhoso recurso estilístico torna-se disponível para a cultura provinciana e vernacular 

sem qualquer efeito de exotismo ou estranhamento, ou sem o livro parecer uma tradução”. 

Esta afirmação está associada ao fato que, embora o livro tenha sido escrito em inglês, esta 

não é a língua nativa de seus personagens, e Roy adota diferentes práticas discursivas para 

marcar tal distinção; frases fragmentadas, letras maiúsculas posicionadas não 

convencionalmente e reflexões sobre a construção e sonoridade das palavras são só algumas 

das técnicas apontadas por Torres (2011). 

Sugerimos no Capítulo 3 que o World English – em todas as suas variantes – era um 

entre-lugar, dentro do qual o intercâmbio entre as mais variadas culturas e línguas poderia 

ocorrer. Retornamos a essa interpretação pela análise de Torres (2011) da escrita de Roy 

como parte de um sistema maior de literatura indiana em inglês, a qual o autor caracteriza 

como uma criação transnacional e diaspórica, que revela a própria Índia como híbrida, em 

decorrência de seu passado colonial e de suas múltiplas tradições nativas. O autor partilha de 

nossa interpretação da língua como uma ferramenta de construção identitária e discerne em 

Roy a assimilação de tal hibridismo, sem, entretanto, haver submissão à ideologia do discurso 

imperialista. Ocorreria em sua obra uma reterritorialização do inglês, como Achebe (1965) 

prescreveu ser necessário para o desenvolvimento de um equilíbrio entre a complexidade 

desses cenários pós-coloniais e a divulgação desses textos para um público internacional. 

Apesar dos questionamentos realizados no último subitem quanto às intenções dos 

escritores na adoção de inglês, é possível identificar no conjunto da obra de Roy uma 

consonância de temas que abrangem as relações de poder entre cultura e política, com 
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comentários sobre a política externa estadunidense em específico. Publicações que refletem 

seu ativismo incluem: The End of Imagination (1998), uma crítica às políticas nucleares do 

governo indiano; The Algebra of Infinite Justice (2001), uma coleção de ensaios que discute a 

relação entre preocupações locais e globais; Public Power in the Age of Empire (2004), que 

aborda os limites da democracia no mundo atual; entre outras declarações e entrevistas. Tais 

posicionamentos nos induzem a acreditar que o objetivo de Roy ao se utilizar da língua 

inglesa se aproxima mais de um esforço de resistência do que de uma estratégia de 

comercialização. 

A visão crítica de Roy e seus esforços para a representação do cenário indiano não a 

impediram de ganhar reconhecimento internacional; sua primeira obra, The God of Small 

Things, ganhou o Man Booker Prize de 199714, tornando-a a primeira mulher indiana a 

receber tal prêmio. Em 2017, seu livro mais recente The Ministry of Utmost Happiness 

também foi considerado para esse mesmo prêmio, embora não tenha ganhado. De qualquer 

forma, o sucesso internacional de Roy pode ser interpretado como a inserção de novas vozes e 

novas questões no cânone anglófono, como já sugerimos ter ocorrido com Achebe e tantos 

outros escritores pós-coloniais. Torres (2011) argumenta em favor da variante indiana do 

inglês como a introdução de ideologias não-metropolitanos no contexto de uma língua que já 

se estabelece como internacional. Seguindo essa ótica, a imposição da língua inglesa criada 

pelos sistemas geo-histórico e sociocultural de Crystal (2003) não mais se traduziria 

diretamente em uma mentalidade eurocêntrica ou americocêntrica, em razão do World 

English e dos pontos de vista marginalizados que este adiciona. 

Como indicado por Cillia, Reisigl & Wodak (1999), percebe-se certa contrariedade 

entre as políticas linguísticas promovidas pelos Estados e suas elites e as iniciativas tomadas 

pelos indivíduos no seu cotidiano. Muitas das instituições que mencionamos no Capítulo 3 

mantêm uma perspectiva purista da expansão da língua inglesa, como o British Council, e 

suas ações no cenário internacional contribuem para discursos neoimperialistas, que subjugam 

identidades mais híbridas provindas da Periferia15. Em oposição, incorporamos aos discursos 

cotidianos de Cillia, Reisigl & Wodak (1999) a literatura exofônica, que garante ao público 

acesso à construção identitária de indivíduos da Periferia e contribui para uma ruptura com o 

etnocentrismo da modernidade. Bhabha (1998) enfatiza a importância desse segundo discurso, 

                                                           
14 Prêmio literário concedido anualmente para a melhor obra original escrita em inglês. Criado em 1968, é 

reconhecido até hoje como um dos mais importantes prêmios atribuídos no Reino Unido. 
15 Por exemplo, a parceria realizada entre o British Council e o MEC em setembro de 2018, sob a qual essa 

instituição estrangeira passa a atuar diretamente na melhoria do ensino de inglês no país, como descrito no site 

da ALAB (2018). 
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não só por reconhecer a necessidade de histórias transnacionais de indivíduos da margem para 

a incitação de discussões e do reconhecimento de seu hibridismo, mas também porque elas 

permitem a identificação de testemunhos históricos, não pela perspectiva dos dominadores, 

mas pela dos sobreviventes políticos. 

 

5.3. Análise de The God of Small Things 

The God of Small Things foi o primeiro romance de Arundhati Roy, publicado em 

1997 pela editora IndiaInk. Situamos sua história na aldeia de Ayemenem, Índia, onde 

seguimos a trajetória de dois gêmeos: Rahel e seu irmão Estha. É uma imediata mudança de 

cenário da literatura do inner circle; a nova localização significa que as imagens descritas 

representarão a paisagem indiana e permitirão acesso à realidade política e cultural da região. 

De fato, o primeiro parágrafo da obra já nos transporta para uma caracterização do mês de 

maio na aldeia: o calor e a humidade, a fauna (corvos e varejeiras-azuis) e flora (mangas, 

bananas vermelhas e jacas) da região. Seu relato não se limita a atributos físicos, entretanto. 

Os adjetivos utilizados por Roy na atribuição de cada uma dessas características e sua 

descrição de hábitos da comunidade ali presente (como as crianças que saem para brincar ao 

sol nos momentos de junho em que não chove) instantaneamente posicionam o leitor como 

“dentro” ou “fora” da identidade que Roy deseja representar. 

May in Ayemenem is a hot, brooding month. The days are long and humid. The 

river shrinks and black crows gorge on bright mangoes in still, dustgreen trees. Red 

bananas ripen. Jackfruits burst. Dissolute bluebottles hum vacuously in the fruity 

air. Then they stun themselves against clear windowpanes and die, fatly baffled in 

the sun. 

The nights are clear, but suffused with sloth and sullen expectation. 

But by early June the southwest monsoon breaks and there are three months of wind 

and water with short spells of sharp, glittering sunshine that thrilled children 

snatch to play with. (ROY, 1997, p. 1, grifo nosso)16 

 

O cenário é apenas uma das quebras que observamos com o que seria um imaginário 

padrão da literatura anglófona. Em termos identitários, a localização da obra em uma aldeia 

indiana permite, por exemplo, que indivíduos em diáspora sejam transportados de volta a 

antigas memórias ou a histórias contadas por parentes que tentavam preservar esses 

imaginários ao passa-los para seus descendentes. Para além disso, podemos nos voltar para 

uma questão de representação: indivíduos de identidades híbridas, que nem sempre conhecem 

a língua de sua família ou que não a dominam completamente, podem se ver em personagens 

                                                           
16 A tradução de todos os trechos aqui utilizados aparecem no Anexo A. 
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como Rahel ou Estha, pelo simples fato de compartilharem nomes ou históricos familiares 

parecidos. 

Similarmente ao que foi dito por Achebe (1965), a importância do uso do inglês por 

Roy não está somente na escolha da língua, mas na maneira como esta é moldada pela escrita. 

O inusitado aparece em seu texto através de diferentes mecanismos. O uso peculiar de 

maiúsculas, já apontado por Torres (2011), por exemplo, mas também nos adjetivos e ações 

que a escritora atribui a diferentes sujeitos durante seu livro, no seu uso de sinestesias e de 

comparações: as noites de maio impregnadas de preguiça; o luto por Sophie Mol, permanente 

como um cargo público; o silêncio de Estha como um polvo dentro de seu peito; suas 

palavras, presas como fios de manga entre os dentes; o taxi que cheirava a sono. A paisagem 

criada por tais descrições é inevitavelmente marcada por características específicas da 

sociedade indiana e que muito provavelmente exigirão certo grau de abstração ou pesquisa 

por seus leitores estrangeiros, que talvez nunca tenham comido uma manga ou que são de 

países onde cargos públicos não possuem a mesma estabilidade. Interpretamos essas imagens 

elaboradas por Roy (1997) como aquilo que Achebe (1965) coloca como uma escrita in 

character, uma escrita que se submete à personalidade e aos traços culturais e psicológicos de 

seus personagens, reconhecidos como de origem não-anglófona. 

But worst of all, he carried inside him the memory of a young man with an old 

man’s mouth. The memory of a swollen face and a smashed, upside-down smile. Of 

a spreading pool of clear liquid with a bare bulb reflected in it. Of a bloodshot eye 

that had opened, wandered and then fixed its gaze on him. Estha. And what had 

Estha done? He had looked into that beloved face and said: Yes. 

The word Estha’s octopus couldn’t get at: Yes. Hoovering didn’t seem to help. It 

was lodged there, deep inside some fold or furrow, like a mango hair between 

molars. That couldn’t be worried loose. (ROY, 1997, p. 16, grifo nosso) 

 

É interessante comentar, também, o recorte temporal da obra, que começa com 

eventos ocorridos na década de 60 e avança para quase trinta anos depois. A temática da 

memória permeia toda a narrativa: a memória da família, que nos leva à juventude da tia-avó 

Baby Kochamma, ou à mariposa quase descoberta pelo avô como um símbolo da tristeza 

carregada pela família; e a memória da nação, com o movimento comunista em Querala como 

plano de fundo para os acontecimentos descritos, sendo mencionadas ainda a guerra de 

independência com o Império Britânico (através de Murlidharan, o lunático que perdera seus 

braços em Singapura, 1942, ao alistar-se no exército indiano), a chegada de tecnologias de 

informação em Ayemenem (exemplificada pela televisão de Baby Kochamma) e a presença 

de marcas americanas (como a propaganda da Coca-Cola, que encontram no caminho para o 

teatro). Memória e história aparecem particularmente em dois momentos: 
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Chacko told the twins that, though he hated to admit it, they were all Anglophiles. 

They were a family of Anglophiles. Pointed in the wrong direction, trapped outside 

their own history and unable to retrace their steps–because their footprints had been 

swept away. He explained to them that history was like an old house at night. With 

all the lamps lit. And ancestors whispering inside. 

“To understand history,” Chacko said, “we have to go inside and listen to what 

they’re saying. And look at the books and the pictures on the wall. And smell the 

smells.” […] 

“But we can’t go in,” Chacko explained, “because we’ve been locked out. And when 

we look in through the windows, all we see are shadows. And when we try and 

listen, all we hear is a whispering. And we cannot understand the whispering, 

because our minds have been invaded by a war. A war that we have won and lost. 

The very worst sort of war. A war that captures dreams and re-dreams them. A war 

that has made us adore our conquerors and despise ourselves. (ROY, 1997, p. 25) 

 

The old colonial bungalow with its deep verandah and Doric columns, was 

surrounded by smaller, older, wooden houses-ancestral homes-that the hotel chain 

had bought from old families and transplanted in the Heart of Darkness. Toy 

Histories for rich tourists to play in. Like the sheaves of rice in Joseph’s dream, like 

a press of eager natives petitioning an English magistrate, the old houses had been 

arranged around the History House in attitudes of deference. “Heritage,” the hotel 

was called. (ROY, 1997, p. 60) 

 

O primeiro trecho põe em questão a identidade dos personagens de Roy. Como parte 

de uma classe mais alta, eles participam de dois mundos, sem realmente pertencer a nenhum 

deles. No decorrer da obra, observa-se frequentemente a anglofilia sugerida por Chacko: no 

fato que Pappachi não acredita na história de sua filha de como o chefe inglês de seu marido 

havia pedido favores sexuais dela; na maneira como os gêmeos são obrigados a falar inglês, 

em vez de Malayalam; na preferência que Kochu Maria, a cozinheira, demonstra por Sophie 

Mol, de pele clara. Roy (1997, p. 85) diferencia entre Sophie Mol – inglesa – e Rahel – 

indiana – ao dizer que “Littleangels were beach-colored and wore bell-bottoms. Littledemons 

were mudbrown in Airport-Fairy frocks with forehead bumps that might turn into horns”. 

Esses momentos retratam a internalização da perspectiva europeia, como Chacko também 

descreve, e a maneira como essa assimilação de valores britânicos os impede de entrar em 

contato com sua própria história. 

Essa introdução da mentalidade eurocêntrica nas colônias já foi discutida por Boehmer 

et al. (2005) ao trabalhar com a ideia de literatura colonial e literatura colonialista, mas 

aparece aqui na educação que os gêmeos recebem de sua família. A preocupação que Baby 

Kochamma possui com a pronúncia do inglês e com o conhecimento de obras como The 

Tempest ilustram uma iniciativa de famílias indianas com a inserção de seus membros em 

uma cultura tida como culta. Assim como os Foreign Returnees do voo Bombay-Cochin 

passam a ver seus parentes com vergonha por adotarem o etnocentrismo europeu durante sua 

diáspora (ROY, 1997, p. 66), as elites indianas, mesmo sem tal deslocamento, se beneficiam 
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da administração britânica e passam a perpetuar seus discursos, por acreditarem na “missão 

civilizatória” do império, mesmo após a independência. 

O segundo trecho nos remete à comercialização do exótico apontada por Brouillette 

(2007). Roy (1997) traz em seu texto uma denúncia à artificialidade dessa busca pelo nativo. 

Na obra, a estética da aldeia é usada para atrair turistas, mas a cultura ali vendida é, por vezes, 

quebrada em pedaços mais fáceis de digerir; como o teatro Kathakali, cujas peças eram 

cortadas para atender à curta atenção dos visitantes, que podiam assisti-las da piscina do Hotel 

Heritage. A memória, nesse caso, se submete ao mercado liberal internacional, sofrendo 

mudanças para poder se adequar àquilo que lhe garantirá maior lucro. Tickel (2003, p. 82) 

sugere que Roy (1997) incorpora em sua escrita o dualismo do estabelecimento da cultura 

como commodity, sendo este, por um lado, reflexo da demanda ocidental e, por outro, uma 

escolha tomada pelos nativos sobre sua identidade pós-colonial. 

In Ayemenem they danced to jettison their humiliation in the Heart of Darkness. 

Their truncated swimming-pool performances. Their turning to tourism to stave 

off starvation. 

On their way back from the Heart of Darkness, they stopped at the temple to ask 

pardon of their gods. To apologize for corrupting their stories. For encashing their 

identities. Misappropriating their lives. […] 

The Kathakali Man is the most beautiful of men. Because his body is his soul. His 

only instrument. […] 

But these days he [the Kathakali Man] has become unviable. Unfeasible. 

Condemned goods. His children deride him. They long to be everything that he is 

not. He has watched them grow up to become clerks and bus conductors. Class IV 

nongazetted officers. With unions of their own. 

But he himself, left dangling somewhere between heaven and earth, cannot do what 

they do. He cannot slide down the aisles of buses, counting change and selling 

tickets. He cannot answer bells that summon him. He cannot stoop behind trays of 

tea and Marie biscuits. 

In despair, he turns to tourism. He enters the market. He hawks the only thing he 

owns. The stories that his body can tell. 

He becomes a Regional Flavor. (ROY, 1997, p. 109-110, grifo nosso) 

 

Trickle (2003, p.83) considera este fragmento uma demonstração da “consciência de 

Roy da involuntária demanda assimilativa que o capital global faz em seu encontro com as 

culturas pós-coloniais locais”. Roy (1997) aborda as características locais com reverência, 

mas reconhece as concessões tomadas pelos nativos para sua sobrevivência; a crítica é 

direcionada ao público que busca esse exotismo e não ao indivíduo indiano que supre essa 

demanda. Esse posicionamento se assemelha ao que Brouillette (2007) postula quanto à 

emergência de uma autoconsciência entre os autores pós-coloniais de si mesmos como 

representantes de grupos marginalizados. Este papel, em Roy (1997) se traduz em um 

movimento pendular de aproximação e afastamento da cultura nativa, por vezes enaltecendo-a 
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(como ocorre na visão do teatro Kathakali como algo quase divino) para posteriormente 

desconstruir essa mitificação através de relatos da violência intrínseca a essa sociedade: “The 

Kathakali Men took off their makeup and went home to beat their wives” (ROY, 1997, p.112). 

A memória carrega, então, um histórico de violência contra as mulheres indianas: 

Mammachi, a avó, que sobrevivera à inveja e à violência de seu marido, com cicatrizes 

escondidas sob seu cabelo; Ammu, a mãe, que perdera qualquer respeito de sua comunidade 

ao se divorciar, apesar do alcoolismo de seu marido, e que sofreu contínuos abusos por parte 

de autoridades até sua morte; Rahel, esquecida por seus parentes perante o luto por Sophie 

Mol; e tantas outras cuja violência doméstica foi mencionada como parte do cenário pintado 

por Roy (1997). A maior violência, entretanto, está na memória de Velutha, um Intocável que 

se tornara amigo dos gêmeos e amante de Ammu; é ele quem recebe a denominação de The 

God of Small Things, sobre cuja morte é construído o trauma de Rahel e Estha. Por toda a 

narrativa, a condição de Velutha como Paravan o coloca como inferior aos demais e cria a 

paisagem necessária para o desenvolvimento da tragédia, sendo uma característica unicamente 

indiana, que deve ser compreendida por leitores estrangeiros como parte inextricável daquela 

realidade. 

Dois temas se destacam na obra: o avanço do comunismo em Querala17 e a relação de 

castas na Índia. Curiosamente, o caráter combativo que o primeiro apresenta quanto a relações 

de classes não impede a permanência do segundo. Em Roy (1997, p. 131), Chacko e o 

camarada Pillai – um político local – têm uma conversa sobre o fato que Velutha é membro 

do partido Marxista e sobre como isso não anula sua posição de Intocável. “Change is one 

thing. Acceptance is another”, Pillai observa. Questões políticas e sociais não podem ser 

separadas, possivelmente devido à instauração do Estado nacional-social discutido no 

Capítulo 2, no qual a lei rege o círculo de intimidade familiar. Na Índia, o sistema de castas e 

as Love Laws são assimilados pela ideologia marxista, assim como pelos valores cristãos da 

Igreja Ortodoxa Síria. Em diferentes momentos, ambas essas organizações aparecem como 

aspectos constituintes do cenário social de Querala, coexistindo e até legitimando as 

discriminações de classe que lá ocorrem. 

A questão mais interessante da obra de Roy é, talvez, como muitos de seus 

personagens compartilham da identidade híbrida dos leitores aos quais The God of Small 

Things foi comercializado. Chacko e Rahel são indivíduos em diáspora, mesmo antes de 

deixarem Ayemenem, porque sua educação foi constantemente influenciada pela mentalidade 

                                                           
17 Um de 28 estados da Índia, no qual se localiza a aldeia de Ayemenem. 
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eurocêntrica de sua família, que posteriormente fez com que Chacko fosse estudar em Oxford 

e que provocou em muitos admiração pelo período que Rahel passou nos Estados Unidos. 

Devido a seu hibridismo, entretanto, eles estão presos do lado de fora da Casa da História, 

espiando pelas janelas para tentar entender um passado que já não lhes pertence 

completamente. “Keep it in mind, comrade, that this is not your Oxford college”, o camarada 

Pillai avisa Chacko (ROY, 1997, p. 131), quando este não aceita mandar Velutha embora. A 

mensagem transmitida é que Chacko, em sua caracterização de em diáspora, perdeu a 

capacidade de compreender o verdadeiro peso que o sistema de castas possui sobre a 

sociedade indiana e, assim, não consegue conciliar os valores marxistas e a perpetuação da 

discriminação contra os Intocáveis, como o resto de sua comunidade consegue. 

“Must we behave like some damn godforsaken tribe that’s just been discovered?” 

Ammu asked. 

“Oh dear,” Margaret Kochamma said. 

In the angry quietness of the Play (the Blue Army in the greenheat still watching), 

Ammu walked back to the Plymouth, took out her suitcase, slammed the door, and 

walked away to her room, her shoulders shining. Leaving everybody to wonder 

where she had learned her effrontery from. 

And truth be told, it was no small wondering matter. 

Because Ammu had not had the kind of education, nor read the sorts of books, nor 

met the sorts of people, that might have influenced her to think the way she did. 

She was just that sort of animal. (ROY, 1997, p. 86) 

 

Esta mesma ruptura com o tradicional é vista em Ammu, apesar dela não possuir a 

educação ou ter passado pelo mesmo deslocamento que Chacko. Frequentemente, Ammu é 

colocada em uma posição que a isola tanto da anglofilia de seu irmão quanto do 

tradicionalismo do resto da família: ela não se submete a seu marido e volta para a casa dos 

pais, a despeito dos preconceitos que sua comunidade apresenta quanto a mulheres 

divorciadas; ela se sente ofendida pelos questionamentos de Margaret Kochamma, a ex-

mulher inglesa de Chacko; e, por fim, ela se envolve com Velutha, um Intocável. O 

hibridismo e revolta dessa personagem não é explicável por nenhuma fonte externa, “she was 

just that sort of animal” (ROY, 1997, p. 86). Sua caracterização pode ser vista, portanto, 

como a exposição das complexidades internas à sociedade indiana, cujas mudanças em prol 

de um “desenvolvimento moral” não provêm da influência estrangeira. 

Através desses personagens, a autora alude a seu próprio hibridismo: 

a)  O uso do inglês e as brincadeiras fonéticas realizadas: Later, lay-ter; 

b) A adição de palavras específicas da cultura indiana, muitas vezes atribuídas a 

familiares cujos nomes não são disponibilizados, de modo que podem ser 
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generalizados como parte de qualquer família indiana: Ammu, Baba, Mammachi, 

Pappachi, veshya, Paravan, mon, mol, entre tantas outras; 

c) A descrição de paisagens associadas à sua caracterização pós-colonial: “Some days he 

walked along the banks of the river that smelled of shit and pesticides bought with 

World Bank loans” (ROY, 1997, p. 7); 

d) As referências a eventos específicos de Querala: os naxalitas, a estação seca, a estação 

de monções, etc. 

Sua referência mais proeminente é, entretanto, The Heart of Darkness, uma menção 

direta à obra de Joseph Conrad, que é frequentemente resgatada como denominação para a 

área onde se localiza a Casa da História, onde anteriormente vivera um homem inglês que “se 

nativizara”. No decorrer da narrativa, essa região é o palco de diversas quebras com os 

costumes indianos: é onde Ammu e Velutha se encontram, em desafio ao sistema de castas, 

por exemplo, e onde é construído o Hotel Heritage, no qual a cultura Kathakali é reajustada 

para servir aos interesses dos turistas. O que seria, nesse contexto, The Heart of Darkness? 

Machado (2014) o encara como o cerne da intrusão cultural, magnificado pela alusão de Roy 

(1997) à narrativa de Conrad sobre um homem que, em sua viagem pelo Rio Congo, reflete 

sobre o legado do imperialismo. Em Ayemenem, poderíamos interpretá-lo como o ponto onde 

a assimilação cultural é encontrada com desrespeito e discriminação, onde seus resultados 

negativos são mais presentes. 
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6. Considerações Finais 

Tendo em mente as análises feitas até agora, é inegável que política, cultura e questões 

identitárias possuem uma profunda relação. Ao mesmo tempo, observa-se que as instituições 

incumbidas com a autorregulação das comunidades atuais começam a perder seu impacto, 

diante da dinamicidade intensificada pela globalização. Essa mistura cria espaços dentro dos 

quais indivíduos podem negociar suas identidades, pois sua constituição como sujeitos não 

mais depende dos valores propostos pelo seu Estado-Nação. O “poder disciplinar” de 

Foucault, como colocado por Boussebaa & Brown (2017), já não é uma exclusividade do 

Estado. A emancipação aqui insinuada se alinha aos postulados de Bauman (2001) quanto à 

flexibilização do poder estatal, perspectiva essa que nos permite transferir esse poder para 

agentes que atuam no cenário capitalista. 

Não nos referimos unicamente a empresas multinacionais, organizações internacionais 

ou a nações com hegemonia econômica, como os Estados Unidos. As tecnologias da pós-

modernidade, em particular a Internet, criaram entre-lugares dentro dos quais indivíduos de 

todo o mundo podem entrar em contato e afetar diretamente uns aos outros. O 

estabelecimento do inglês como língua franca internacional, como discutido por Crystal 

(2003), tanto contribui para esse sistema quanto é por ele impulsionado. A língua inglesa se 

beneficia de um histórico de domínio que, em conjunto com as tecnologias atuais, serviu para 

difundir o uso dessa língua, em razão das necessidades de interação que surgiram. É em 

decorrência dessas mudanças que muitas teorias das Relações Internacionais tentaram se 

ajustar ao mundo cooperativo que se criava, não necessariamente através de esforços estatais, 

mas pelos interesses individuais que se sobrepunham ao sistema conflitivo. O modelo realista, 

que por muito tentara separar a esfera doméstica da esfera internacional, não mais sustenta 

negligenciar a importância dos demais agentes internacionais. 

A literatura, como um dos recursos discursivos utilizados por esses agentes, possui um 

caráter analítico único. Conforme Bourdieu (1996), reconhecemos que o campo literário não 

está completamente livre de influências externas, mas atribuímos a ele uma autonomia que é 

confirmada pelos movimentos descoloniais já apresentados. Mesmo após a independência, os 

estilos adotados por escritores das antigas colônias ainda refletiam aqueles da metrópole, 

como apontado por Eagleton, Jameson & Said (1990), e os temas abordados podiam ser vistos 

como explorando um exotismo que era vendável, mas irreal, um fato que é reconhecido por 

Brouillette (2007). Apesar de seu otimismo quanto à “subversão por imitação”, Boehmer et. 
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al (2005) também discute o papel que a literatura – britânica, criola e nativa – teve na 

propagação de valores imperialistas. 

Em certo grau, as observações desses autores sobre a comercialização do exótico e a 

legitimação do poder metropolitano corroboram a teoria de Fukuyama (1992) sobre a eventual 

aderência de diferentes países ao mercado global liberal, especialmente diante da exposição à 

cultura ocidental. A assimilação da língua inglesa como língua franca internacional e a 

adaptação desses escritores às demandas do mercado poderiam ser encaradas como parte do 

fluxo homogeneizador de natureza ocidental que faz parte desta teoria. Como explicar, 

contudo, as especificidades nativistas presentes nessas obras? A literatura dos irlandeses 

James Joyce e Yeats – como descrito por Eagleton, Jameson & Said (1990) – ou da indiana 

Arundhati Roy – como vimos no subitem 5.3 – adicionam ao cânone anglófono temas 

inerentemente pós-coloniais. Outros exemplos de um fluxo contrário, originário de países 

não-hegemônicos, incluem o Boom Latino-Americano, o movimento de Negritude18  e a 

Onda Coreana19. 

O hibridismo presente nessas obras reforça o que foi dito por Brouillette (2007) sobre 

autores pós-coloniais desenvolverem uma autoconsciência quanto a suas obras. A politização 

dos temas por eles abordados parece inevitável, em especial quando autores como Chinua 

Achebe escolhem a língua inglesa para a publicação de seus textos. O mercado ao qual estão 

disponibilizando suas ideias se amplia para incluir públicos que desconhecem muito da 

cultura ali representada e muito do contexto no qual tais obras foram escritas. Roy, em 

entrevista com Abraham (1998), dá liberdade para que o público interprete suas obras como 

lhes couber; ela diz que encara The God of Small Things como um livro sobre a natureza 

humana, mais do que sobre a figura feminina ou sobre a cultura indiana em si, o que também 

não exclui demais perspectivas. 

Pegamos emprestado da teoria de Huntington (1993) a compreensão que os pontos de 

contato entre as diferentes zonas culturais são também pontos de conflito e que o cenário 

internacional assim definido é unimultipolar, pois, mesmo diante da perpetuação do poder 

estadunidense, inevitavelmente surgem potências regionais ou atores internacionais cuja ação 

afeta o alcance político e econômico dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, sugerimos que 

esses pontos de contato – e aqui incluímos a internet em seu caráter de ambiente 

transidiomático virtualmente criado – possibilitam trocas semióticas entre as zonas. Ao 

                                                           
18 Corrente literária que agregou escritores negros de países que foram colonizados pela França, da qual Aimé 

Césaire fez parte. 
19 Neologismo referente à popularização da cultura sul-coreana a partir da década de 90. 
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deslocarmos o conceito de etnocentrismo para a disciplina de Relações Internacionais, 

permitimos também que as mudanças contextuais em prol de identidades mais híbridas 

alterem os filtros através do qual o sujeito enxerga sua realidade e sua verdade – o 

“alargamento de horizontes” –, o que poderia levar a uma minimização de conflitos. 

Por meio de suas obras, esses escritores se inserem como agentes das Relações 

Internacionais e o hibridismo retratado aparece como um possível fator de deslocamento das 

relações de poder do cenário internacional em favor de um equilíbrio mais simétrico. 

Acreditamos que a obra de Roy sugira uma consciência por parte da autora de como são 

expostos os traços nativos de seus personagens. A obra em si é um contínuo debate entre a 

influência estrangeira sofrida por seus personagens e as discriminações internas das quais eles 

não podem escapar. O posicionamento de Roy como agente nos remete à afinidade de Bhabha 

(1998) pelo estudo da literatura mundial, decorrente da colocação desta como projeções de 

alteridade através das quais as culturas se reconhecem. Quando Bhabha (1998, p. 33) diz que 

“o centro de tal estudo não seria nem a ‘soberania’ de culturas nacionais nem o universalismo 

da cultura humana, mas um foco sobre aqueles ‘deslocamentos sociais e culturais anômalos’”, 

ele transfere nossa atenção para o contato entre sistemas semióticos e para como esse 

intercâmbio se apresenta em diferentes momentos históricos, em constante mudança. 

Apesar da autoconsciência de Roy, seu uso do inglês implica uma escolha em 

detrimento da literatura de sua língua nativa, a língua malaiala, e uma perda para todos os 

falantes desta que não possuem também domínio sobre o inglês. Ao assimilar a língua inglesa 

para que esta se adeque ao contexto indiano, Roy contribui para o que Confiant (2006?) 

sugere ser um enriquecimento da língua metropolitana, que passa a abranger diferentes 

imaginários. As especificidades nativistas retratadas em sua obra fazem parte de um fluxo 

cultural que atinge o mercado internacional e o sucesso da autora lhe concede entrada em 

círculos previamente limitados ao cânone anglófono – o prêmio Man Booker, por exemplo –, 

podendo ser vistos como uma forma de resistência à imposição da cultura britânica sofrida 

pela Índia. Essa vitória, entretanto, não ocorre sem que concessões sejam feitas, ou sem que 

essa mesma cultura britânica seja acessada. 
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ANEXO A: Tradução dos trechos utilizados de The God of Small 

Things 

 

Os trechos a seguir estão dispostos de acordo com a ordem na qual seus originais 

aparecem neste estudo. As traduções foram retiradas de O Deus das Pequenas Coisas, 

traduzido por José Rubens Siqueira. 

 

1) Maio em Ayemenem é um mês quente, parado. Os dias são longos e úmidos. O rio 

encolhe, e corvos pretos se banqueteiam com belas mangas em árvores imóveis, verde-

empoeiradas. Bananas vermelhas amadurecem. Jacas explodem. Varejeiras dissolutas zunem 

vagabundas no ar perfumado. Depois se estatelam contra vidraças transparentes e morrem, 

totalmente enganadas, ao sol. 

As noites são claras, impregnadas de preguiça e de calma expectativa. Mas no começo 

de junho irrompe a monção sudoeste, e vêm três meses de vento e água com curtos intervalos 

de sol duro e brilhante em que crianças excitadas aproveitam para brincar. 

 

2) Mas, pior do que tudo, ele levava dentro de si a lembrança de um jovem com uma 

boca de velho. A lembrança de um rosto inchado, de um sorriso amassado, de ponta-cabeça. 

De uma poça de líquido transparente que aumentava, refletindo uma lâmpada nua. De um 

olho injetado que tinha se aberto, perdido, e fixado nele o olhar. Estha. E o que Estha tinha 

feito? Tinha olhado aquele rosto amado e dito: Sim. 

Sim, foi ele. 

A palavra que o polvo de Estha não conseguia atingir: Sim. Não adiantava passar o 

aspirador de pó. Ela estava alojada ali, no fundo de alguma dobra ou sulco, como um fiapo de 

manga entre molares. Que não se consegue tirar. 

 

3) Chacko disse aos gêmeos que mesmo detestando ter de admitir, eles eram todos 

anglófilos. Eram uma família de anglófilos. Voltados para a direção errada, presos do lado de 

fora da própria História e incapazes de retornar sobre os próprios passos porque as pegadas 

tinham sido apagadas. Ele explicou aos dois que a História era como uma casa velha de noite. 

Com todas as lâmpadas acesas. E os ancestrais sussurrando lá dentro. 

“Para entender a História”, Chacko disse, “temos de entrar na casa e ouvir o que eles 

estão dizendo. E olhar os livros e os quadros nas paredes. E sentir os cheiros.” [...] 
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“Mas nós não podemos entrar”, Chacko explicou, “porque fomos trancados do lado de 

fora. E quando olhamos para dentro das janelas, tudo o que vemos são sombras. E quando 

tentamos ouvir, tudo que ouvimos é um murmúrio. E não podemos entender o murmúrio, 

porque nossas cabeças foram invadidas por uma guerra. Uma guerra que ganhamos e 

perdemos. O pior tipo de guerra. Uma guerra que captura os sonhos e ressonha todos. Uma 

guerra que nos fez adorar nossos conquistadores e desprezar a nós mesmos.” 

 

4) O velho bangalô colonial, com sua grande varanda e colunas dóricas, era cercado 

por casas menores, mais antigas, de madeira, residências ancestrais, que a cadeia de hotéis 

comprara de famílias antigas e transplantara para o Coração das Trevas. Histórias de 

Brinquedo para turistas ricos brincarem. Como os feixes de arroz do sonho de José, como um 

bando de nativos dedicados fazendo petições a um juiz inglês, as velhas casas tinham sido 

arranjadas em torno da Casa da História em atitude de deferência. “Herdade” chamava-se o 

hotel. 

 

5) Anjinhos eram cor de areia e usavam calças boca-de-sino. 

Diabinhos eram marronterra com vestidos de Fada de Aeroporto e galos na testa que 

podiam se transformar em chifres. 

 

6) Em Ayemenem eles dançavam para aliviar a humilhação que sofriam no Coração 

das Trevas. A apresentação truncada ao lado da piscina. O recorrer ao turismo para escapar da 

fome. 

No caminho de volta do Coração das Trevas, eles paravam no templo para pedir 

perdão a seus deuses. Para se desculpar por corromper suas histórias. Por transformarem em 

dinheiro suas identidades. Por malversarem suas vidas. [...] 

O Homem do Kathakali é o mais belo dos homens. Porque seu corpo é a sua alma. Seu 

único instrumento. [...] 

Mas hoje em dia ele ficou inviável. Impraticável. Um bem condenável. Seus filhos o 

desdenham. Querem ser tudo o que ele não é. Ele os viu crescerem para se transformarem em 

funcionários e cobradores de ônibus. Funcionários extraoficiais de quinta classe. Com 

sindicatos próprios. 

Mas ele próprio, deixado suspenso em algum ponto entre o céu e a terra, não pode 

fazer o que eles fazem. Não pode percorrer corredores de ônibus, contando troco e vendendo 
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bilhetes. Não pode responder às sirenes que o convocam. Não pode se curvar detrás de 

bandejas de chá e bolachas maria. 

Em desespero, ele se volta para o turismo. Entra no mercado. Saqueia a única coisa 

que tem. As histórias que seu corpo é capaz de contar. 

Ele se torna um Sabor Regional. 

 

7) Os Homens do Kathakali removeram a maquiagem e voltaram para casa para bater 

em suas mulheres. 

 

8) Mudança é uma coisa. Aceitação é outra. 

 

9) Não esqueça, camarada, que aqui não é a sua faculdade de Oxford. 

 

10) “Será que nós vamos ter de nos comportar como uma merda de uma tribo 

selvagem que acabou de ser descoberta?”, Ammu perguntou. 

“Ai, nossa!”, Margaret Kochamma falou. No silêncio zangado do Espetáculo (o 

Exército Azul ainda assistindo no calorverde), Ammu voltou até o Plymouth, pegou sua mala, 

bateu a porta e foi para seu quarto, os ombros brilhando. E deixou todo mundo pensando onde 

ela havia aprendido a insultar. 

Verdade seja dita, era algo a se ponderar. 

Porque Ammu não tinha tido esse tipo de educação, nem lido esse tipo de livros, nem 

encontrado o tipo de pessoas que podia influenciá-la para pensar como pensava. 

Ela simplesmente era esse tipo de animal. 

 

11) Alguns dias, andava pelas margens do rio que cheirava a merda e a pesticidas 

comprados com empréstimos do Banco Mundial. 


