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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta questões referentes às áreas ou campos que fornecem subsídios para 

o processo de interpretação das manifestações da cultura popular, sobretudo no que se 

refere à Comunicação, Cultura, Semiótica e Pesquisa Etnográfica. As questões e o nível de 

aprofundamento com que são tratadas têm caráter pragmático e pontual, a partir de um 

objeto e corpus determinados. Os conceitos aqui presentes devem ser compreendidos como 

um conjunto de informações que devem ser reinterpretadas e adaptadas para a realidade de 

cada objeto a que se propõe investigar.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura; Manifestações da Cultura Popular; Interpretação; 

Semiótica. 

 

 

Cultura: definições 

 

O termo Cultura tem recebido as mais variadas definições, confundindo-se, muitas vezes, 

com Educação, formação escolar; outras, como sendo o conjunto das manifestações 

artísticas, tais como: a música, o teatro, a pintura; outras, ainda, identificado com os meios 

de comunicação de massa, como o rádio, o cinema e a televisão; ou então, Cultura é tomada 

como um termo que diz respeito às festas e cerimônias tradicionais, às lendas e crenças de 

um povo ou ao seu modo de vestir, a sua comida, ao seu idioma. 

As várias maneiras de se entender o que é cultura derivam de um conjunto comum de 

preocupações que podem se localizar em duas concepções básicas. Essas concepções ou 

tratam da totalidade das características de uma realidade social, ou dizem respeito ao 

conhecimento que a sociedade – povo, nação, grupo social – tem da realidade e à maneira 

como o expressam. É do relacionamento entre essas duas concepções básicas que se origina 
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a maneira de entender Cultura e que se pode tomar como instrumento de estudo das 

sociedades contemporâneas. 

A partir dessa compreensão, entende-se Cultura como uma dimensão do processo social da 

vida de uma sociedade. Ela não diz respeito apenas a um conjunto de práticas e concepções, 

como se poderia dizer da arte; não é apenas uma parte da vida social, como se poderia falar 

da religião; não se pode dizer que Cultura seja algo independente da vida social, algo que 

nada tem a ver com a realidade em que se manifesta. Entendida dessa forma, Cultura diz 

respeito a todos os aspectos da vida social. Não se podendo dizer, portanto, que ela exista 

em alguns contextos e em outros não. 

Cultura é uma construção histórica, seja como concepção, seja como dimensão do processo 

social. Não é algo natural, não é uma decorrência das leis físicas ou biológicas; ao 

contrário, a Cultura é um produto social coletivo da vida humana. Isso se aplica ao 

conteúdo de cada cultura particular, produto da história de cada sociedade. E, como diz José 

Luiz dos Santos, 

Cultura é um território bem atual das lutas sociais por um destino melhor. É uma 

realidade e uma concepção que precisam ser apropriadas em favor do progresso 

social e da liberdade, e em favor da luta contra a exploração de uma parte da 

sociedade por outra, em favor da superação da opressão e desigualdade. 

(SANTOS, 2006, p. 35). 

 

Cultura pode, por um lado, referir-se à “alta” cultura, à cultura dominante e, por outro, a 

outras culturas. No primeiro caso, surge em oposição à selvageria, à barbárie; cultura como 

a própria marca da civilização ou, ainda, a marca das camadas dominantes da população de 

uma sociedade. Nesse caso, opõe-se à falta de domínio da língua escrita ou à falta de acesso 

à ciência, arte e religião das classes dominantes. No segundo caso, pode-se falar de cultura 

a respeito de qualquer povo, nação ou grupo social humano, considerando-se como cultura 

todas as formas de manifestações da existência humana. 

Mesmo com todo o esforço da classe dominante, ao longo dos anos, para imprimir a ideia 

de uma cultura comum – aqui, entendida como a cultura erudita – as tradições populares 

diferenciadas permaneceram. As festas, as celebrações, as danças e a música mantiveram o 

caráter espontâneo e os elementos característicos de expressão da comunidade. Essa cultura, 

entretanto, não se manteve isolada entre os membros das classes mais baixas, mas “invadiu” 

a literatura, o cinema, o teatro e outros meios de comunicação, sendo levada, por essas 

mídias, às classes sociais mais altas. A cultura é dinâmica e estabelece permanente diálogo 

entre todos os seus sujeitos e objetos. 
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Além de toda a reviravolta ocorrida nos meios acadêmicos, que voltavam a tratar dos temas 

da cultura popular de modo cada vez mais abrangente, na década de 1980. Pode-se  citar a 

atuação da Associação de Cultura Popular de base Americana como exemplo dos novos 

rumos dados a esse tema, percebendo sua relevância para o estudo da Cultura. Essa 

associação, em 1988, em sua 18ª reunião anual, congregou oito mil pessoas, vindas de 

diversos segmentos das Ciências Sociais e das Humanidades, como História, Sociologia, 

Política, Línguas Modernas, Comércio, Antropologia etc., as quais  consideravam o estudo 

da cultura pertinente, unicamente se este incorporasse a chamada cultura popular, por longo 

tempo excluída da Academia. 

Os resultados, que daí advém, chegam até mesmo a redefinir o papel do intelectual. Ele 

deixa de ser o 

[...] educador convicto, que tem confiança em seu julgamento estético e na 

necessidade de moldar a sociedade em termos dessa convicção, para ser o 

comentador que representa e decodifica as minúcias das tradições e objetos 

culturais, sem julgá-los nem hierarquizá-los. (FEATHERSTONE, 1995, p. 193). 

 

De certa forma, o pesquisador, por analogia, abandona seu papel de juiz e passa a 

reconhecer como fonte importante de conhecimento social as formas não elitistas clássicas 

de falar sobre a sociedade. 

As mudanças ocorridas no meio intelectual, com relação à cultura popular, permitiram que 

fossem resgatadas as formas de exteriorização dos sentimentos das camadas mais simples 

da população. Isto provocou uma convivência dinâmica entre estilos e práticas culturais 

bastante diferentes. Segundo Mike Featherstone, estes seriam sinais do pós-modernismo, 

pois “[...] é inegável que o pós-modernismo celebra a natureza multifacetada e a desordem 

perturbadora e não-hierárquica das culturas populares.” (Ibiden). 

A conclusão a que se pode chegar é que, apesar da cultura erudita, da classe dominante, ter 

tentado se impor como a única cultura. E ter procurado moldar todas as outras formas de 

expressão a essa regra, auxiliada, muitas vezes, pela mídia – sobretudo seus veículos de 

massa, como o rádio e a televisão – a espontaneidade e a autenticidade da cultura dos 

grupos pertencentes às camadas mais pobres resistiu e ganhou destaque. Mais ainda: 

utilizou-se desses próprios meios para se fixar nas camadas dominantes, a tal ponto de não 

mais se poder falar em alta ou baixa cultura, mas, simplesmente, em cultura. 

A ideia de cultura comum, segundo a perspectiva de Featherstone em sua obra Cultura de 

consumo e pós modernismo, é a de uma cultura compartilhada e integradora. Para o autor, 

deve-se deixar de ver a cultura comum como um valor fixo, eterno, ou uma abstração 
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concebida na forma estática, e mister investigar as condições de sua produção e formação. 

Deve-se ultrapassar a concepção estreita de cultura como “as artes” ou como normas, 

valores e crenças relativamente estáveis, ditadas por um determinado grupo, e entendê-la 

como todo o modo de vida de um povo. O elemento comum da cultura – sua comunidade – 

é utilizado como uma forma de criticar a cultura dividida e fragmentada, maneira pela qual 

era, até então tratada, no meio acadêmico. 

Aos poucos vai se apagando a ideia de uniformização, de massificação da cultura, para dar 

espaço à pluralidade, ao sincretismo, na perspectiva com que Massimo Canevacci trabalha 

esse conceito. Em outras palavras, passou-se a considerar a Cultura como um conjunto 

plural, multiforme, aberto, no qual cada uma das partes não se anula nem se esvazia no 

todo, mas soma-se a este. Além disso, não há distinção ou classificação de grupo e sim a 

inclusão das diferenças regionais e microrregionais para o enriquecimento do conceito da 

unidade. É partindo desse entendimento de cultura que se deve ir ao encontro das 

manifestações da cultura popular, a fim de investigá-las como “peças midiáticas”, em seus 

momentos mais expressivos: o tempo e o espaço em que ocorrem. Os folguedos, as 

músicas, as danças, as procissões, as festas, os rituais etc. devem ser tomados como textos 

e, como tal, devem ser “lidos” e interpretados, procurando identificar, em cada 

manifestação, os códigos que permitam a compreensão dos signos aí presentes. 

 

Códigos culturais, texto e signo 

 

Os textos e, sobretudo, os textos complexos que são encontrados nas manifestações da 

cultura popular – sempre exercem mais de uma função, simultaneamente. De acordo com a 

função predominante no texto, Ivan Bystrina apresenta a seguinte divisão em categorias:  

a) textos instrumentais, cuja função primordial é atingir um objetivo 

instrumental, técnico cotidiano e pragmático. A existência desses textos, 

pressupomos, já está presente nos estágios elementares do desenvolvimento do 

homem. Eles formam o conjunto das atividades fundamentais para a 

sobrevivência do homem enquanto espécie; 

b) textos racionais, que são textos lógicos, matemáticos, textos das ciências 

naturais. O predomínio de textos desse tipo só vai se dar em períodos posteriores, 

muito mais recentes, nas chamadas culturas civilizadas, como, por exemplo, na 

antiga Grécia e na antiga China; 

c) textos criativos e imaginativos, como os mitos, os rituais, as obras de arte, 

as utopias as ideologias e as ficções. (BYSTRINA, 1995, p. 3) 
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No centro da cultura humana situam-se, naturalmente, os textos imaginativos e criativos. É 

deles que o homem necessita não para a sua sobrevivência física e material – que pode 

também ser garantida, em parte, pela tecnologia – mas para a sua sobrevivência psíquica. 

Trabalha-se com a compreensão de cultura como sendo o conjunto de atividades que 

ultrapassa a mera finalidade de preservar a sobrevivência material. Ela é constituída de 

coisas aparentemente supérfluas, inúteis. Em seu cerne, a cultura existe para si mesma, ou 

seja, a cultura é pela cultura e apenas na sua periferia, nas suas margens, é que ela se torna 

algo que serve para outras finalidades. 

Uma vez entendida como o resultado dos relacionamentos dos seres humanos e desses com 

a natureza, com base na produção (e seu complemento, o consumo), na experiência (as 

vivências de cada um no grupo, a partir das definições de papéis sexuais, por exemplo) e no 

poder (expresso através do Estado, em qualquer que seja a instância), a cultura está, na 

realidade, anteposta a qualquer intencionalidade. Desde que está no mundo, o homem se 

relaciona (com o outro homem, com a natureza, com suas crenças e consigo mesmo) e, ao 

se relacionar, na busca de conhecer e conhecer-se, produz cultura. A cultura, porém, não é 

um produto que tenha um valor de comércio e tampouco pode ser confundida com os 

objetos e técnicas, também produzidos e desenvolvidos pelo homem. Estes surgem como 

resposta a uma necessidade do indivíduo ou do grupo; servem para suprir essa necessidade. 

A Cultura é “algo” inerente à condição humana pelo fato de que, estando no mundo, o 

homem está em relação e, mesmo que fosse possível a algum homem viver sem qualquer 

relação com os outros ou com a natureza, ainda assim poder-se-ia identificar a cultura deste 

indivíduo pela própria opção de não relacionar-se. 

A ideia de cultura como inerente ao homem pode também ser sustentada a partir de sua 

compreensão como autoconsciência, ou seja, da possibilidade que o homem tem – somente 

ele – de refletir sobre o seu ser e de modificar-se. 

A complexidade do conceito Cultura já está registrada em suas remotas origens. O 

substantivo latino significa, em seu uso primeiro e mais concreto, cultura agrícola, 

plantação. Esse conceito é transposto à esfera humana no momento em que o homem passa 

a ser o alvo da ação do cultivo. Num sentido figurativo, cultura passa a significar a cultura 

do espírito, designando a formação intelectual do homem por meio da Filosofia, da Ciência, 

da Ética e da Arte. 

Em sua etimologia, a palavra cultura aponta para duas importantes facetas de sua 

manifestação: quando o objeto do cultivo está fora do cultivador, está na esfera do 

mundo externo, e quando o objeto do cultivo é o próprio sujeito cultivador. [...] 
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indispensável à sobrevivência do homem, a cultura, em sua primeira acepção, 

como cultivo agrícola, ou criação de animais, com o posterior aperfeiçoamento de 

técnicas e ferramentas visando à otimização da atividade produtiva, desenvolve-

se, amplia suas conquistas, amplia sua abrangência, subdivide-se em milhares de 

áreas auxiliares, ganha outras denominações. (BAITELLO JR., 1997, p. 25-26). 

 

Não é essa área, da qual faz parte toda a tecnologia, que aqui interessa, mas, ao contrário, 

aquele momento em que a autoconsciência se manifesta, ou seja, quando o homem é objeto 

do cultivo do próprio homem. Esse momento do voltar-se para si mesmo, apontando para a 

possibilidade de construir-se, de refazer-se, de melhorar-se, constitui a ponte para a 

superação das amarras da realidade físico-biológica, denominada por Bystrina como 

“primeira realidade”. 

Quando se fala em texto de cultura, deve-se ter em mente que os códigos primários, como 

afirma Bystrina, são suficientes para a transmissão de informações, mas não para a 

produção de signos; que os códigos secundários (a gramática das línguas naturais), assim 

como os primários, ainda não são cultura; que somente a partir dos códigos terciários, ou 

culturais, é que surgem os textos de cultura. Dessa forma, os códigos terciários, segundo 

sua estrutura, origem e desenvolvimento, tornam-se a questão primordial da Semiótica da 

Cultura. É principalmente a partir desta proposta teórica que se conduzirão as análises e 

interpretações de textos de manifestações folclóricas. 

A estrutura básica dos códigos terciários é, em geral, binária ou dual. Essa concepção 

fundamenta-se na troca que há no mundo material, isto é, na observação do mundo físico, a 

primeira realidade. Os códigos terciários desenvolveram-se na cultura humana a partir da 

binaridade vida-morte e toda a estrutura dos códigos terciários ou culturais se desenvolveu 

a partir dessa oposição básica, que não deixa de ser temática. Essas oposições binárias 

dominam com enorme força o pensamento de nossa cultura particular e o desenvolvimento 

da cultura em geral. Assim, nessa perspectiva, os conceitos, ideias e objetos positivos que 

não possuem seu correspondente negativo não podem ser sinalizados, não podem ser 

demarcados. Essa é também uma característica do código terciário. 

Outra característica importante da estrutura binária é a assimetria. O polo marcado ou 

sinalizado negativamente é percebido ou sentido muito mais fortemente do que o polo 

positivo. Assim, do ponto de vista da preservação da vida, é sempre o polo negativo (a 

morte) que comemora a vitória. Essa é a assimetria: a morte é mais forte que a vida, na 

percepção comum. Por isso, em todas as culturas, o homem aspira sempre à imortalidade. 

As estruturas binárias referidas funcionam como diretrizes, indicações ou instruções para a 

ação. Tais resultados podem ser atingidos no mundo físico por forças físicas e por meio de 
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comportamentos “irracionais”, em que opera uma segunda realidade, a realidade 

imaginária. É a utilização da magia, da qual são exemplos as ações dos xamãs e dos pajés. 

Essa segunda realidade pode ser encontrada, por exemplo, na promessa feita ao santo, no 

poder que é atribuído a uma imagem, ou nos objetos depositados junto às imagens como ex-

votos. 

A finitude e até mesmo as incapacidades de cada um são contrastados com o poder e a 

onipotência que o santo tem. Esse poder aparece não na imagem em si, mas na relação, na 

manifestação de fé que cada indivíduo tem para com o santo. Assim, pode-se perceber que 

o “lugar do signo” não é nem a imagem, nem a pessoa que faz a promessa ou o 

agradecimento, mas, sim, um espaço abstrato, o “entre-lugar”
4
 da imaginação criativa de 

cada indivíduo. Os códigos culturais, ou terciários, nem sempre são reconhecidos por todos 

os membros do grupo, porque muitos dos elementos rituais podem simplesmente ter sido 

assimilados ao longo dos tempos e seu significado ou se perdeu ou sequer foi questionado 

pelos membros do grupo. 

Para que se possa compreender os códigos, em uma manifestação popular como um 

folguedo, uma dança, uma procissão, é preciso entender a(s) linguagem(ens) que os 

expressam. Essas manifestações são textos complexos, compostos de diversos signos, os 

quais pertencem a linguagens distintas (ritual, coreográfica, musical, verbal, das cores, dos 

objetos cenográficos), que se compõem de diversos sistemas de signos e que só podem ser 

compreendidas quando se conhece o sistema de regras de vinculação entre esses signos, ou 

seja, os códigos que os determinam. 

Uma linguagem compõe-se, necessariamente, de dois aspectos: o lexical (o repertório de 

elementos que a constituem, como imagem, cores, palavras, personagens, objetos) e o 

gramatical (um sistema de regras de combinação dos elementos). Os paradigmas são, 

portanto, fornecidos de antemão pelos códigos secundários que regulamentam a 

estruturação destes elementos. Os códigos terciários ou culturais participam do processo, 

superpostos aos códigos secundários, atuando na compreensão e interpretação dos signos. 

Pode-se admitir a tese de que todo signo é portador de informação, mas nem toda a 

informação é um signo. No signo existe um princípio de estruturação que dá conta de como 

a informação se organiza. Não se trata de uma simples percepção diante de um objeto 

qualquer, mas de uma percepção de como esses objetos se organizam. 

                                                 
4
 Entre-lugar é um termo utilizado por Homi K. Bhabha, em seu livro O local da cultura. 
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Na dinâmica do processo sígnico existem elementos-chave, entre os quais se estabelecem as 

relações. Segundo a Semiótica da Cultura, signo é um objeto natural que é produzido por 

um produtor de signos, é recebido por um receptor e interpretado por esse receptor. O 

signo é sempre produzido e interpretado por um ser vivo capaz de produzir e compreender 

os códigos terciários. A relação entre o produtor do signo, ou o emissor, o próprio signo e o 

receptor é denominada dimensão pragmática da Semiose. Existe, porém, uma diferença de 

processualidade entre o produtor do signo e o seu receptor; entre eles há uma ação 

bidirecional que pode ser expressa, por exemplo, quando se considera a dimensão 

semântica existente entre signo e significado e a dimensão sintática entre os diferentes 

signos abordados na análise de um determinado texto. 

Todas as vinculações entre os componentes da cultura supõem uma regulamentação 

cultural. A Cultura, portanto, é um conjunto, uma totalidade de textos. Todas as obras de 

arte, rituais e mitos são textos. Enquanto textos são regulamentados gramaticalmente e, 

além disso, também culturalmente. É por isso que são propostos, para compreendê-los, três 

tipos de códigos. Somente os códigos biológicos, bio-corporais ou primários não são 

suficientes para a constituição de signos. Os signos precisam ser regulamentados em outro 

nível, por exemplo, na língua. Daí, decorrem os códigos a que Bystrina denomina 

hipolinguais e hiperlinguais. A análise em profundidade de textos culturais, a descoberta de 

mensagens subjacentes e a interpretação desses textos são as atividades principais a serem 

realizadas. 

A questão central, no caso dos textos estéticos, artísticos ou culturais, não é a questão da 

verdade, mas questão da sua própria estrutura. Nas manifestações da cultura popular 

percebe-se a presença desses três tipos de textos, e o ponto que os aproxima e iguala é o 

fato de que necessitamos dos códigos terciários para que se possa compreender os signos aí 

presentes. Como os textos culturais, os estéticos e artísticos são, também, fruto da 

imaginação e da criatividade humanas. Com essa concepção deve-se trabalhar nas análises, 

considerando-se cultura como “[...] manifestação sígnica da segunda realidade, armazenada 

em textos e transferida para fora, que foi criada pela imaginação, pela criatividade e pela 

fantasia humanas.” (BYSTRINA, 1995, p. 18). 

A necessidade de trazer para a análise textos informativos a respeito da história ou da 

descrição das manifestações da cultura popular justifica-se pelo fato de precisar investigar 

quais são os princípios codificadores dos textos imaginativo-criativos no decorrer da 

história humana conhecida, mas não pela importância de determinar o que sejam esses 
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textos para uma determinada época. Cada época vai atribuir a eles um valor diferenciado. 

Os processos através dos quais a cultura se faz é que constituir o cerne germinador dessa 

cultura em todas as épocas. Daí a necessidade de estabelecer o contraponto entre o que foi e 

o que é – hoje e em determinada localidade – significativo para os participantes e 

apreciadores de determinada manifestação. 

Os códigos terciários podem ser encontrados nos “entre-lugares”, nos termos teóricos já 

referidos anteriormente. Entre-lugares são os espaços onde se pode ir além das narrativas de 

subjetividades originárias e iniciais e focalizar os processos que são produzidos na 

articulação de diferenças culturais. Esses entre-lugares fornecem o terreno para a 

elaboração de estratégias de subjetivação – singular e coletiva – que dão início a novos 

signos de identidade.  

O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o novo, que não seja parte de um 

continuum de passado e presente. Esse trabalho não apenas retoma o passado como causa 

social ou precedente estético, mas o renova, reconfigurando-o como um entre-lugar 

contingente, que inova e interrompe a atuação do presente. É necessário partir de outro 

território de tradução, de outro testemunho da argumentação analítica, de um engajamento 

diferente na política e em torno da dominação cultural.  

De modo geral, perceber um popular binarismo entre teoria e política, cuja base de 

fundamentação é a visão do saber como generalidade totalizante, e da vida quotidiana como 

experiência, subjetividade ou falsa consciência. Diferentemente dessa visão, busca-se a 

compreensão dos signos não por matrizes já determinadas, mas pelas formulações que 

acontecem na relação entre os elementos do processo sígnico e que, na análise das 

manifestações folclóricas, são diferentes a cada vez que ocorrem. Para tanto, utiliza-se o 

termo negociação, que Bhabha utiliza em substituição a negação, querendo 

[...] transmitir uma temporalidade que torna possível conceber a articulação de 

elementos antagônicos ou contraditórios: uma dialética sem a emergência de uma 

História teleológica ou transcendente, situada além da forma prescritiva da leitura 

sintomática, em que os tiques nervosos à superfície da ideologia revelam a 

“contradição materialista real” que a História encarna. Em tal temporalidade 

discursiva, o evento da teoria torna-se a negociação de instâncias contraditórias e 

antagônicas, que abrem lugares e objetivos híbridos de luta e destroem as 

polaridades negativas entre o saber e seus objetos e entre a teoria e a ração 

prático-política. (BHABHA, 1998, p. 51). 

 

É preciso re-historicizar o momento da emergência do signo, a questão do sujeito ou a 

construção discursiva da realidade social – apenas para citar alguns tópicos em voga nas 

teorias contemporâneas – e isto só pode acontecer quando se entende as exigências 
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referenciais e institucionais de um trabalho teórico como esse, a partir da concepção da 

diferença cultural e não da diversidade cultural. A diversidade cultural é um objeto 

epistemológico – a cultura como objeto do conhecimento empírico –, enquanto que a 

diferença cultural é o processo da emancipação da cultura como “conhecível”, legítimo, 

adequado à construção de sistemas de identificação cultural.  

Nesse ponto, o pensamento de Bhabha sobre diferença pode ser aproximado ao termo 

sincretismo, utilizado por Massimo Canevacci. As culturas interagem, mesclam-se, mas o 

resultado dessa mescla não é uma nova realidade fechada em si mesma e sim uma cultura 

na qual as diferenças aparecem; é uma unidade plural, como um mosaico, para retomar o 

termo utilizado por Mike Featherstone, quando fala da cultura pós-moderna. 

A diversidade cultural é o reconhecimento de conteúdos e costumes culturais pré-dados. É 

também a representação de uma retórica radical da separação de culturas totalizadas que 

existem intocadas pela intertextualidade de seus locais históricos, protegidas na utopia de 

uma memória mítica de uma identidade coletiva única. O conceito de diferença cultural 

concentra-se no problema da ambivalência da autoridade cultural: a tentativa de dominar, 

em nome de uma supremacia cultural, a qual é produzida apenas no momento da 

diferenciação. A enunciação da diferença cultural problematiza a divisão binária de passado 

e presente, tradição e modernidade, no nível da representação cultural. Refere-se ao 

problema de como, ao significar o presente, algo vem a ser repetido, “relocado” e traduzido 

em nome da tradição, sob a aparência de um passado que não é, necessariamente, um signo 

fiel da memória histórica, mas uma estratégia de representação da autoridade em termos do 

artifício do arcaico. 

Nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem simplesmente dualista na relação do 

eu com o outro. O pacto da interpretação nunca é simplesmente um ato de comunicação 

entre o eu e o você, designados no enunciado. A produção de sentido requer que esses dois 

“lugares” sejam mobilizados na passagem por um terceiro espaço, que representa tanto as 

condições gerais da linguagem quanto a implicação específica do enunciado em uma 

estratégia performativa e institucional da qual ela não pode, em si, ter consciência. 

Frequentemente, toma-se como pressuposto, na problemática materialista e idealista, que o 

valor da cultura como objeto de estudo e o valor de qualquer atividade analítica que seja 

considerada cultural reside na capacidade de produzir uma unidade inter-referencial, 

generalizável, que signifique uma progressão ou evolução de ideias no tempo, assim como 

uma autorreflexão crítica sobre suas premissas ou determinantes. A intervenção do terceiro 
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espaço da enunciação, que torna a estrutura de significação e referência um processo 

ambivalente, destrói esse espelho da representação no qual o conhecimento cultural é, em 

geral, revelado como um código integrado, aberto, em expansão. É o terceiro espaço que, 

embora irrepresentável, constitui as condições discursivas da enunciação. Estas condições 

garantem que o significado e os símbolos da cultura não tenham unidade ou fixidez 

primordial e que até os mesmos signos possam ser apropriados, traduzidos, re-

historicizados e lidos de outro modo a cada situação de interpretação. 

Estas são concepções que se associam à anterior, principalmente pela determinação do lugar 

do investigador de um fato cultural e por concordarem com a primeira concepção que é a de 

não possibilidade de culturas distintas perderem-se, esvaziarem-se totalmente umas nas 

outras. Vindo a formr uma realidade cultural totalmente nova, sem qualquer referência às 

originárias, mas sim de coexistirem de forma mesclada, sincrética, para utilizar o termo 

cunhado por Canevacci. 

 

Sincretismo e significação 

Em sua obra Sincretismos: uma exploração das hibridações culturais, Canevacci afirma 

que 

A certa altura vi no sincretismo cultural a chave de abertura de um método e uma 

visão do mundo, em direção a produtos culturais contaminados e híbridos, em 

direção a uma dialética privada quer das apologias sintéticas, quer dos irredutíveis 

antagonismos: mas plural, suja, experimental, serial, marronizada, descentrada. 

Uma dialética sincrética e de diáspora. (CANEVACCI, 1996, p. 9). 

 

No sincretismo, exprime-se o fim da lamentação pela perda da origem, da identidade fixa, 

da memória restauradora, que angustia a maioria dos cientistas sociais. O sincretismo é uma 

antropologia aplicada onde a mudança das coisas (os conceitos diários) hibrida-se com o 

mudar-se do sujeito que pesquisa, um sujeito que escolhe a diáspora e que expressa sua 

oposição nas construções de modelos irredutíveis, de quilombos móveis, de identidades 

plurais, de etnicidades cruzadas. Esse sujeito de que fala Canevacci é o sujeito que se 

conhece, que se volta sobre si mesmo; é o sujeito cultivador e o próprio objeto do cultivo, 

como afirma Baitello Jr. (1997); enfim, é o sujeito que significa e que compreende os 

signos, lidando com os códigos imaginativos-criativos ao interpretar a cultura. 

O sincretismo introduz modificações no conceito de Cultura, que já não é mais vista com 

algo unitário, que compacta e liga entre si indivíduos, sexos, grupos, classes, etnias, mas 

sim, é algo bem mais plural, descentrado, fragmentário, conflitual. Ele é o resultado de um 

contato intercultural e interlinguístico. É um contágio cultural, uma tradução. O sincretismo 
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não é a síntese de traços compatíveis, mas a coexistência, a justaposição de elementos 

considerados incompatíveis ou conceitualmente ilegítimos. 

À medida que a cultura se desprende dos conceitos de unidade e fixidez e vai perdendo o 

caráter de diversidade – que divide e separa cada cultura em sua individualidade – para 

assumir o caráter de pluralidade – que agrega, sem, no entanto, massificar – os códigos 

culturais ou terciários propostos pela Semiótica da Cultura revelam-se mais apropriados 

para compreenderem-se os signos dessa cultura plural e multifacetada. 

A proposta de um método sincrético é quebrar com a dialética tradicional e, a partir do 

despedaçamento negativo e quebrado do cerne totalizante dessa dialética, chegar à dialética 

sincrética. O que a dialética sintética limpa, ordena, supera, a dialética sincrética suja, 

desordena, mistura, fragmenta, sobrepõe e transfere. No sincretismo cultural, a montagem 

ou a colagem cabem na própria metodologia da pesquisa e da representação. A dialética 

sincrética não se apossa da coisa exterior, nem a anula num degrau superior; ela mantém 

suas plurivocalidades, as irredutíveis alteridades, e faz com que girem, tornando-as 

inquietas como coisa densa que está dentro, ao lado e fora do sujeito. Recombina novas 

alianças com outras duas palavras: dialogia e polifonia. 

Com base nos estudos de Oswald Ducrot e Mikhail Bakhtin sobre linguagem, discurso e 

texto, considera-se dialogia como sendo a repetição de uma palavra com sentidos diferentes 

e polifonia como a presença de várias vozes ou interpretações em um mesmo texto. 

[...] toda a palavra usada na fala real possui não apenas tema e significação, no 

sentido objetivo, de conteúdo, desses termos, mas também um acento de valor ou 

apreciativo, isto é, quando um conteúdo objetivo é expresso (dito ou escrito) pela 

fala viva, ele é sempre acompanhado por um acento apreciativo determinado. 

(BAKHTIN, 1995, p. 132). 

 

Essa posição é reforçada pelo que diz Ducrot em sua obra O dizer e o dito, mais 

especificamente no capítulo intitulado esboço de uma teoria polifônica da enunciação. 

[...] para Bakhtin, há toda uma categoria de textos, e notadamente de textos 

literários, para os quais é necessário reconhecer que várias vozes falam 

simultaneamente, sem que uma dentre elas seja preponderante e julgue as outras: 

trata-se do que ele chama, em oposição à literatura clássica ou dogmática, a 

literatura popular, ou ainda carnavalesca, e que, às vezes, ele qualifica de 

mascarada, entendendo por isso que o autor assume uma série de máscaras 

diferentes. (DUCROT, 1987, p. 161). 

 

Nos textos de manifestações populares não se tem a presença de apenas um autor, mas de 

autores – uma vez que nascem da expressão espontânea da comunidade –, o que amplia 

ainda mais a existência de “vozes” em cada fala realizada (e fala, aqui, não se refere 

unicamente à expressão verbal, mas, como se considera as expressões da cultura popular 
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como textos, ao conjunto de todos os elementos aí presentes, como personagens, músicas, 

cores, adereços, ritos, objetos etc. – que constituem esse texto). 

Na compreensão de Canevacci, o sincretismo cultural nasceu no Brasil, quando nasceram 

os quilombos, espaços liderados pelos negros escravos que se recusavam à condição de 

cativeiro e que se armavam contra seus donos. O ato simbólico do quilombo era a fuga, a 

não-aceitação de uma ordem cultural impositiva e destrutiva. Assim, no Brasil e nas 

Américas, as religiões africanas sobreviveram disfarçadas, mescladas, carnavalizadas. Mas 

se iniciou também uma “torrente genética de misturas cromossômicas” que modificou 

radicalmente as proporções das cores na vida diária: difundia-se o mulatismo. E essa 

mistura não foi somente interétnica, mas cultural. Surgia uma cultura mulata, uma cultura 

mestiça. 

O Brasil é um país que favoreceu ao máximo o fenômeno dos sincretismos religiosos. 

Mitos, ritos, divindades, cosmogonias, filosofias de origem africana disfarçavam-se em 

formas católicas para tornar aceitável um pacto implícito, sancionado pelas partes. A virada 

final se deu recentemente, em meados de 1994, quando a oficial religião católica 

reconheceu como religião àqueles cultos africanos (ou de matriz africana), antes definidos, 

depreciativamente e eurocentricamente, como feitiçarias, magias, animismos, superstições e 

paganismos. 

O que se tem, hoje, é a coexistência de diversas culturas em um mesmo espaço. A 

identidade cultural é vista como funcional: serve para a construção simbólica. Essa 

construção se dá, segundo Huizinga, através do jogo, ou seja, das relações ente os homens. 

O jogo não é mito, mas é no jogo que a cultura tem sua fundação. O jogo é uma atividade 

distinta da vida comum. É o espaço da representação, é onde atua o imaginário popular 

(HUIZINGA, 1996). Não se refere aqui ao jogo como uma atividade específica, mas como 

a totalidade das imagens, símbolos e instrumentos necessários a essa atividade ou ao 

funcionamento de um conjunto complexo.  

Roger Caillois diz que “todo jogo é um sistema de regras que definem o que é e o que não é 

do jogo, ou seja, o permitido e o proibido” (CAILLOIS, 1990, p. 10). É nesse sentido que se 

entende as relações necessárias à produção da identidade cultural como um jogo. No grupo 

há regras diante das quais se exige um posicionamento: ou aceitá-las e fazer parte do jogo, 

ou estar fora do grupo. Huizinga, em sua obra Homo ludens: o jogo como elemento da 

cultura aborda as afinidades entre o jogo e o segredo, o mistério, considerando que, para 

trabalhar com o jogo na investigação das culturas, deve-se desprender das categorias de 
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entretenimento e brincadeira e ver qual o lugar desse jogo no imaginário popular. Embora 

admita estas afinidades, Caillois adverte que o jogo existe em detrimento do secreto e do 

misterioso. Para o autor de Os jogos e os homens, quando o segredo, a máscara, o disfarce 

cumpre uma função sacramental – como num folguedo, por exemplo, – não é o jogo que 

está presente, mas a instituição. No jogo, é preciso que o elemento de ficção e divertimento 

prevaleça. 

Ao procurar compreender a significação em uma determinada manifestação da cultura 

popular ou em um grupo, deve-se ter presente que ela interessa como processo, que está 

ligada à vida do sujeito no meio social. O que se procura saber é o que os objetos culturais 

significam na cultura e no processo, aqui e agora. De acordo com Edmund Leach, as coisas 

menores significam no todo. Deslocadas para outro todo ou analisadas em situações 

diferentes podem significar de forma diferente. (LEACH, 1978). Nesse sentido, os rituais e 

suas modificações históricas têm um valor simbólico muito grande, porque constituem 

exemplos de cultura, e de uma cultura miscigenada, reprocessada, sincrética, mestiça, como 

bem se percebe nas diversas formas de manifestação da cultura popular. 
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