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 PAINEL PLURALISTA
Pós-modernismo e Política*

O livro organizado por Heloísa Buarque de Holanda
1
 está a altura

desta conhecida intelectual, sempre sintonizada com as novas e conseqüentes
movimentações culturais.

Desta vez, é o movimento pós-modernista que é divulgado através de
diversos ensaios repletos de informações deste pensamento atual nesta época
de surpreendentes mudanças no panorama político mundial.

Heloísa organizou pós-modernismo e política dando uma ordenação
temática capaz de formar um painel que possibilita ao leitor assimilar a
contextualização e o significado do que se caracteriza como pós-moderno.

Essa ordenação temática inicia-se com um ensaio de Andreas Huyssen
sobre a localização, gênese e significado do pós-moderno, distinguindo-o do
que se classifica como modernismo “nos mais distintos aspectos, como no
campo das artes, da arquitetura, enfim em variados campos da ‘cultura’ em
geral, como é entendida no âmbito da intelligentzia do chamado primeiro mundo
de forma detalhada e erudita”. Mas o mais importante para nós é quando
destaca uma das características do pós-modernismo, ou seja, a de que “há
uma crescente consciência de que outras culturas, não européias, não ocidentais,
devem ser abordadas por meios que não os da conquista e da dominação”... e
que os da fascinação erótica e estética com o “Oriente”...

No mesmo sentido de produzir uma gênese do pós-modernismo,
sobretudo de um pós-marxismo, caminha o ensaio de Frederic Jameson. Ele
sublinha que a práxis marxista gerou profundas alterações teóricas de
conseqüências estratégicas significativas. As concepções de dialética
complexificada de Mao-Tse-Tung, que resultou da revolução camponesa e
propiciou a revolução cultural chinesa, promoveu e promove outros

*Resenha publicada, em 1991, pelo Caderno Cultural do Jornal  A Tarde.
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movimentos não esperados. A teoria da hegemonia do poder de Gramsci, da
estratégia do foco de Guevara, retiraram da contradição burguesia x
proletariado, e do conceito de classe, a rígida primazia da realização da
mudança social. As concepções de Althusser da autonomia relativa das
estruturas sociais, do mesmo modo, deslocou a instância econômica da cena
principal no pós-marxismo, mesmo que o FMI tente ocupar o espaço que o
império britânico ocupou na modernidade.

Para o pós-marxismo, entretanto, os novos sujeitos históricos, sua resistência,
não escaparia a forma da luta de classe. Pode-se, portanto, dizer que o pós-
marxismo mantém-se nos limites da modernidade. Neste mesmo sentido, constitui-
se a abordagem de Ernesto Laclau. E é contrariando esses limites que se constitui
o ensaio de Stanley Aranowitz, sobretudo por que, referindo-se a um novo
paradigma pluralista de constituição do poder, avesso às construções de bases
estruturais, dá relevância a variedade de segmentos sociais atuantes, assim como
a relatividade da atuação de segmentos similares em contextos diferentes, o que
distingue a especificidade de cada qual. Tudo isso faz com que afirme...

Os novos movimentos sociais têm-se oposto a estas fórmulas ao insistir
em que são agentes morais e políticos por direito próprio, que o discurso
desses movimentos é uma alternativa aos discursos marxista e liberal e
que sua concepção das relações cotidianas não só difere como pode
contradizer aquela dos discursos políticos ideológicos tradicional e liberal.

A partir deste ponto, os ensaios passam a tratar desses outros sujeitos
históricos que caracterizam o panorama pós-moderno e que tem na luta pelo
fim do colonialismo, latu sensu, um dos fatos marcantes do fim da modernidade.

Horni K. Bhabha procura nas fronteiras conceituais do Ocidente abordar
a questão do outro, para além das análises de diferenciação de classe e gênero,
na margem colonial, texto limite da representação da problemática cultural e
“racial”. É aí que se pode constituir uma percepção das construções discursivas
e físicas do poder discriminatório.

É aí que se pode ultrapassar os limites epistemológicos da modernidade
das oposições forma /conteúdo, essência/aparência, ideologia/ciência, para se
caminhar pelas sendas do saber/poder, sobretudo pelo fato que o saber colonial
se caracteriza pela constituição de fetichização de estereótipos garantidos e
reproduzidos pelo aparato institucional. É neste âmbito que é preciso fazer a
anatomia do fetiche do estereótipo, ao qual “colonizado e colonizador” estão
aprisionados pelas formas de identificação narcisistas e agressivas disponíveis
no imaginário.

Todavia, a superação do paradigma colonial da discriminação forma
uma corrente com outros paradigmas de constituição dos estereótipos em
relação ao outro. É neste terreno de complexidade da constituição das
identidades e das diversidades, em meio ao cenário das fantasias coloniais
que caracteriza-se essa abordagem.
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Para além desta problemática que chamaríamos da constituição do
recalque, o ensaio de Henry Louis Cates Jr. sobre A Crítica do Signo e O  Macaco
Significador, nos parece o de maior importância, exatamente porque tenta
perceber a diversidade a partir do respeito a alteridade própria na medida
que procura ler e entender o discurso do outro.

É assim que a partir do conceito de macaco significador do acervo
cultural afro-negro-americano, aproximado ao conceito de Exu na mitologia
nagô, pode-se superar a problemática do signo desenvolvida pelas teorias da
linguagem no Ocidente a partir de Saussure, ultrapassando os limites da
dicotomia significado/significante, indicando que a significação é
absolutamente contextual. As conseqüências disso são enormes, e, por exemplo,
pode permitir a compreensão de toda a trama da continuidade da linguagem
e identidade negra num contexto que através do recalque, provocou tantas
divisões num ser que constituiu um modo de ser afro-americano-jazzístico. A
temática da pluralidade humana e da alteridade continua no ensaio de Jane
Flax, que faz reflexões sobre a categoria de gênero na teoria feminista.

A ambivalência do gênero enquanto categoria, é que ao mesmo tempo
que instala um espaço de afirmação da diferença, por outro lado pode aprisionar
o discurso feminista neste limite, e, este limite só pode ser superado no contexto
pós-modernista, que absorve a multiplicidade dos grupos humanos e da
natureza. Neste sentido, o movimento feminista como elemento de
desconstrução da modernidade possui uma eficácia transcendente.

Finalmente, o texto de Edward W. Said sobre o orientalismo, envolve a
necessidade de superação dos obstáculos ideológicos da modernidade, do
recalque que encobre o real significado do Oriente.

Deixando este ensaio para o encerramento, que aponta o cruzar
fronteiras interdisciplinares e discursivas da pós-modernidade como caminho,
parece haver uma intenção conclusiva de que o aspecto emergente de maior
riqueza do pós-modernismo é o voltar-se para a pluralidade humana. Esta
dimensão do pós-neo-colonialismo implica no respeito ao outro em sua
integridade. O que foi fonte de dominação e exploração do trabalho e riquezas
econômicas desenfreadas, é percebido como fonte de enriquecimento do viver
e do existir.

Para nós, brasileiros, porém, que desde sempre vivemos e existimos na
tensão permanente da pluralidade civilizatória de valores que constituem a
nacionalidade, essas mensagens já estavam contidas no enigma pós-moderno
precursor de Oswald de Andrade – Europa, França, Bahia.

Notas

1
 Hollanda, Heloísa Buarque, org. Pós-Modernismo e Política, Ed. Rocco, Rio de Janeiro, 1991.
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