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O HOMEM PERIFÉRICO COMO ESTRANGEIRO: UMA BREVE OLHAR À 

PRODUÇÃO DE CRIOLO 

 

Lucas Toledo de Andrade1 

 

Resumo: O presente artigo se relaciona às discussões realizadas no âmbito dos Estudos 

Literários a partir das possíveis configurações do estrangeiro, o modo como ele lida 

artisticamente com o sentimento de não pertencimento e a forma como a escrita permite a 

criação de um espaço e um discurso próprio. Nesse sentido, o trabalho se propõe a observar a 

condição estrangeira na cena urbana, por meio da leitura de algumas letras de Criolo e da 

maneira como elementos que aparecem formalmente em sua poética, no caso: a bricolagem, a 

ironia, a inserção de mitologias, nos possibilitam tratar da construção textual de um universo 

próprio e complexo, como atitude de resistência às muitas interdições criadas ao homem da 

periferia na grande urbe. Para isso, serão usados textos de Kristeva (1994), Santiago (2000), 

Said (2007) e outros. 

 

Palavras-chave: Criolo; Estrangeiro; Espaço urbano.  

 

Em Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente (2007), Edward Said nos 

mostra o modo como o pensamento ocidental criou uma imagem fixa do Oriente a partir de 

um discurso perverso que inúmeras vezes serviu para justificar os processos de dominação, o 

que levava à diminuição do outro e à criação de generalizações que não respeitavam as 

particularidades presentes em diferentes culturas, uma vez que o Ocidente não se propunha a 

pensar o Oriente dentro de toda a sua complexidade e diferença. 

Notamos a elaboração desses discursos permeados de estereótipos e norteados por 

uma visão de mundo etnocêntrica ao lermos, por meio de Said, os argumentos de Balfour e 

Cromer, ambos europeus, a respeito do que o primeiro chama de “orientais” e o segundo de 

“raças subjugadas”, ao tratarem dos orientais, e até mesmo quando pensamos, por exemplo, 

na Carta de Pero Vaz de Caminha, documento que marca a história do Brasil e representa o 

olhar do português para a terra que havia invadido e para o povo que nela habitava.  

Esses textos nos revelam que o discurso de uma cultura dominante sob uma cultura 

subjugada se baseia em hierarquias que marcam posições de superioridade e inferioridade de 

                                                           
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em Letras (Estudos Literários) da Universidade Estadual de 

Londrina (UEL). E-mail: ltoledodeandrade@gmail.com  
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pensamento, de conhecimentos e de modos de ser que contribuem para a elaboração de um 

imaginário distorcido sobre determinado povo e seus costumes, além de realizar o abafamento 

e o silenciamento da voz daquele que é dominado. 

Said (2007) por meio de suas reflexões sobre as relações entre Oriente e Ocidente nos 

abre um leque de possibilidades para pensar a respeito dos mais diversos processos de 

exploração e dominação.  

Sabemos que esses processos se baseiam, na maioria das vezes, no apagamento da 

história do outro, na impossibilidade de encontro de uma origem cultural ou identitária, na 

medida em que a sociedade dominada se transforma em uma cópia daquela que a domina, por 

meio do “fenômeno da duplicação”, como nos revela Silviano Santiago: 

 

A América transforma-se em cópia, simulacro que se quer mais e mais 

semelhante ao original, quando sua originalidade não se encontraria na cópia 

do modelo original, mas em sua origem, apagada completamente pelos 

conquistadores. Pelo extermínio constante dos traços originais, pelo 

esquecimento da origem, o fenômeno de duplicação se estabelece como a 

única regra válida da civilização. (SANTIAGO, 2000, p. 14) 

  

Notamos que esse fenômeno se faz pela transformação da sociedade do colonizado no 

simulacro de uma originalidade que não a pertence, visto que a sua verdadeira origem é 

diluída pelo processo de colonização.  

Sendo assim, a transformação da sociedade dominada em cópia daquela que a 

dominou se impõe como única regra válida da colonização, o que revela que o “fenômeno de 

duplicação” se realiza pelo apagamento cultural e pela criação de um sentimento de não 

pertencimento em relação ao colonizado diante de sua própria terra.  

É certo que o fenômeno da duplicação, juntamente com os processos de exploração e 

colonização não acontecem apenas entre territórios geograficamente distantes, como é o caso 

do Ocidente e do Oriente, ou de Brasil e Portugal, mas também entre classes que pertencem a 

uma mesma cidade, estado ou país, mas que subjugam umas as outras e impõem diversas 

hierarquias e estereótipos, uma vez que elegem os padrões a serem seguidos e legitimam as 

formas de comportamento, estereotipando e menosprezando os que fogem daquilo que 

entendem como “correto”.  
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Dessa forma, podemos pensar nas diversas relações que se estabelecem entre as 

classes dominantes - que detêm o poder financeiro, do discurso, do conhecimento, da mídia - 

em relação às classes periféricas, que habitam as periferias das grandes cidades ficando a 

margem das relações de poder. Nesse sentido, somos levados a pensar qual a forma que os 

sujeitos subjugados por culturas dominantes podem construir um discurso que traga à tona 

suas identidades, sua cultura e seu modo de ser, numa forma de resistência ao opressor?  

Silviano Santiago (2000) em seu texto “O entrelugar do discurso latino americano” 

mostra o modo como a América Latina – território invadido e colonizado pelos europeus – 

conseguiu trazer uma contribuição cultural para o Ocidente e ao mesmo tempo quebrar o 

silêncio imposto pela colonização:  

 

A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da 

destruição sistemática dos conceitos de unidade e de pureza: estes dois 

conceitos perdem o contorno exato de seu significado, perdem seu peso 

esmagador, seu sinal de superioridade cultural, à medida que o trabalho de 

contaminação dos latino-americanos se afirma, se mostra mais e mais eficaz. 

A América Latina institui seu lugar no mapa da civilização ocidental graças 

ao movimento de desvio da norma, ativo e destruidor, que transfigura os 

elementos feitos e imutáveis que os europeus exportavam para o Novo 

Mundo. (SANTIAGO, 2000, p. 16)  

 

A ideia de contaminação tratada por Santiago (2000) demonstra a atitude de 

resistência cultural à colônia, uma vez que se percebe a impossibilidade de se fechar às 

influências dominadoras e se reconhece a força da cultura que invade, dizima e subjuga. 

Sendo assim, colocar em xeque valores, como unidade e pureza, e consequentemente as 

hierarquias tão representativas às culturas dominantes, é o mesmo que abalá-las 

estruturalmente e iniciar a construção de um discurso de resistência. 

Percebemos assim, que seria por meio da “falsa obediência” e da assimilação crítica 

que a cultura subjugada marcaria sua presença, se mostrando capaz de articular um discurso 

próprio, que não fosse meramente cópia da fala colonial. Assinalando, dessa forma, a sua 

diferença e quebrando o silêncio almejado pelo poder conquistador, ao utilizar-se de uma fala 

significativa e da criação de uma geografia que aprende, absorve e reage agressivamente à 

influência do outro (SANTIAGO, 2000). 
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A partir disso, podemos deslocar nossa atenção para o contexto especificamente 

nacional e pensar nas realidades das periferias brasileiras mediante aos diversos discursos 

negativos criados pelas classes dominantes, pelas mídias e pela própria historiografia 

nacional, escrita e difundida pela voz dos dominadores. 

Justifica-se, assim, a importância das vozes periféricas elaborarem uma fala de 

resistência que possibilite a recriação do imaginário a respeito da sua própria cultura. Ao 

pensarmos nisso podemos falar dessas vozes que no contexto contemporâneo adentram os 

espaços culturais dominantes e elaboram um discurso de resistência, que se mescla à cultura 

opressora e antropofagicamente, pensando na própria metáfora oswaldiana, deglutem o outro. 

É o caso do músico Criolo e das suas composições. 

Criolo é o nome artístico de Kléber Cavalcante Gomes, filho de retirantes nordestinos. 

O menino nasceu em 1975 e cresceu no Grajaú, bairro da periferia paulistana. Apesar de ter 

iniciado os trabalhos no mundo da música aos 12 anos, ele só foi reconhecido nacionalmente 

a partir de 2011, com o lançamento do premiado Nó na orelha (2011), seguido de Convoque 

seu Buda (2014), álbum também bastante elogiado pela crítica.  

As composições presentes nesses álbuns e também em Ainda há tempo (2006)2, disco 

pouco conhecido, que teve uma nova versão lançada em 2016, revelam um eu lírico criado a 

partir de uma observação crítica do cotidiano da periferia e de uma sensibilidade bastante 

aguçada capaz de reeelaborar poeticamente as vivências e as relações humanas no cenário 

urbano, levando em conta as fronteiras criadas no interior desse espaço. 

O que nos ajuda a tratar da ideia de elaboração de um espaço outro, que atravessa as 

fronteiras impostas ao habitante de periferia, por meio da arte, que se torna, então, o 

mecanismo responsável pela criação de um universo que falta ao artista e pela expansão de 

um mundo que é diminuído e interditado por forças opressoras.  

Esse raciocínio nos aproxima, em certa medida, da ideia de Kristeva (1994, p. 112 – 

113) quando esta faz reflexões sobre o estrangeiro e fala a respeito da escrita de Dante: “Em 

Dante, a privação de um local onde fixar-se parece ter liberado toda a imaginação [...] ele 

                                                           
2 Todos os álbuns podem ser baixados gratuitamente pelo site oficial de Criolo: 

<http://www.criolo.net/aindahatempo/>. 
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constrói em poema o universo mais complexo possível, a própria infinidade tornando-se 

mundo”. 

Nesse sentido, o homem periférico pode ser pensado como um estrangeiro, uma vez 

que habita uma cidade que não lhe pertence. A margem é seu território, o local em que deve 

ficar segregado.  As fronteiras simbólicas fazem com que ele se sinta um estranho quando 

pisa para além da periferia, pois é visto como um ser alheio àquele espaço, elemento 

desordenador, falante de outra língua. Suas gírias, seus modos de ser, o seu jeito de se 

comunicar e se vestir são vistos de forma exótica, com estranhamento e apreensão.  

Assim sendo, podemos retornar a fala de Kristeva (1994) acerca de Dante, para dizer 

que é a privação de um lugar para fixar-se que abre caminhos para a construção poética do 

homem periférico, que vai criar o universo que lhe falta, por meio da arte, desestabilizando, 

então, as fronteiras que o segregam, algo possível de perceber a partir das composições de 

Criolo.   

Notamos em Criolo a criação de uma São Paulo outra, põe-se abaixo os limites entre a 

periferia e o centro, a realidade e a imaginação.  A ironia, a mitologia, em especial a africana, 

a cultura de determinada elite, a cultura afro-brasileira e outros elementos adentram um único 

universo e dialogam em uma produção que recorre à colagem e outros procedimentos. Dessa 

forma, destrói-se a unidade e a pureza de uma cultura hegemônica e o dominado pelas 

relações de poder elabora uma fala de resistência cultural, podemos perceber isso pela breve 

análise de trechos de algumas composições. 

Em “Linha de frente” (2011), por exemplo, são deslocados os personagens infantis da 

“Turma da Mônica” (1960) para, assim, se colocar em xeque a visão criada à periferia por 

determinadas elites: 

 

O nó da tua orelha ainda dói em mim  

E Cebolinha mandou avisar  

Que quando a "fleguesa" chegar  

Muitos pãezinhos há de degustar  

Magali faz a cadência da situação  

É que essa padaria nunca vendeu pão  

E tudo que é de ruim sempre cai pra cá  

Tem pouca gente na fronteira, então é só chegar [...]  

Quem tá na linha de frente  

Não pode amarelar  

Com o sorriso inocente  

Das crianças de lá (CRIOLO, 2011).   



ANAIS ELETRÔNICOS DO X COLÓQUIO DE ESTUDOS LITERÁRIOS:  
DIÁLOGOS E PERSPECTIVAS 

SILVA, JACICARLA S.; BRANDINI, LAURA T. (ORGS.) 

LONDRINA, 20 E 21 DE JUNHO DE 2017. 
 
 

 

 

ISSN:  2446-5488                p.316-329 

321 

Os personagens de Maurício de Souza quando colocados no contexto periférico se 

tornam criminosos e envolvidos em atividades de tráfico. Desse modo, perdem a inocência 

existente nos quadrinhos e ganham a malícia e a malandragem, estereótipos usados 

incansavelmente para tratar dos indivíduos da periferia, por isso a ideia de que “o nó da sua 

orelha ainda dói em mim” (CRIOLO, 2011). 

A frase que abre o texto e é usada como o título do álbum - nó na orelha - se refere à 

confusão de ritmos, sons e ideias que são a proposta do disco em questão, pois possuem a 

intenção de confundir os ouvidos dos seus receptores, pedindo uma visão mais aprofundada e 

crítica da realidade periférica, buscando quebrar os estereótipos e colocar abaixo os discursos 

dominantes. 

“O nó da sua orelha ainda dói em mim” (CRIOLO, 2011) é também uma metáfora 

para a dor do periférico ao ouvir uma fala dominante, ancorada por instâncias de legitimação 

e forças simbólicas (BOURDIEU, 1975), que constroem um imaginário distorcido desse 

outro, o que habita um local marginal e está segregado na geografia urbana. O que significa, 

além disso, uma tomada de consciência por parte do homem subjugado e o reconhecimento da 

capacidade de se construir uma escrita que esteja na contramão da historiografia oficial e dos 

textos elaboradas por vozes dominantes ao longo dos tempos, pois “falar, escrever, significa: 

falar contra, escrever contra” (SANTIAGO, 2000, p. 17).       

Dessa forma, se cria uma espécie de choque no receptor da letra que se dá conta de 

que Magali e Cebolinha tornaram-se bandidos ao adentrarem o espaço da periferia, 

anunciando a ideia de que sequer as crianças da margem estão livres desse julgamento, uma 

vez que não nasceram em um local privilegiado. 

O espaço marginal por si só já coloca quem nasce nele sob uma marca, pois “[...] tudo 

que é de ruim, sempre caí pra cá” e “tem pouca gente na fronteira, então é só chegar”, por isso 

esses diversos estereótipos são depositados sobre quem está nesse local. A ideia fragilidade de 

fronteiras anuncia a insegurança enfrentada pelo homem da periferia em seu cotidiano, uma 

vez que esses se sentem invisíveis mediante a sociedade de forma geral, sofrendo com a 

opressão dentro e fora de suas comunidades. 

A sentença “tem pouca gente na fronteira, então é só chegar” (CRIOLO, 2011) 

possibilita ainda outra interpretação, já que uma barreira frágil permite câmbios e passagens 

entre ambos os lados. Por isso, essa linha tênue e desprotegida entre o centro e a margem pode 
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ser usada positivamente por aqueles capazes de assimilarem criticamente o que se impõe, 

mostrando a já falada falsa obediência. 

Sendo assim, torna-se possível o início de uma reação e de uma recriação do que foi 

estabelecido e criado pelo outro, por meio da contaminação e questionamentos dos valores do 

dominador que são aos poucos deglutidos e usados pelo dominado, afinal, segundo Paul 

Valéry a partir de Santiago (2000, p. 19) “o leão é feito de carneiro assimilado”.   

Portanto, para se ganhar força e legitimidade é necessário e válido se alimentar do 

outro. O que contribui com a reflexão acerca da ideia de uma “linha de frente”, formada por 

pessoas que compreendem a importância de não se fecharem no seu espaço e reproduzirem 

um discurso já esperado, mas que ao contrário disso invadem o espaço do outro, subvertem os 

discursos que ele constrói, desmontando aos poucos a imagem errônea a respeito do 

subjugado. 

A subversão desses discursos vem em “Linha de frente” (2011) no próprio uso dos 

personagens infantis. Percebemos que há na composição as crianças da periferia – Cebolinha, 

Magali e Cascão, tratado, inclusive, como “rei do morro” -, mas também as “crianças de lá”, 

habitantes do espaço dominante, que são vistas por um sorriso inocente, um estereótipo que 

também deve ser desconstruído para que um discurso novo surja.  

Esta composição aponta, desse modo, para a relativização dos olhares às crianças da 

periferia vistas como bandidas e bárbaras e às do centro sempre tratadas como inocentes e 

civilizadas, para que assim haja a possibilidade da construção de uma reflexão mais séria e 

questionadora das relações que se estabelecem entre um local e outro3. 

Utilizando-se dessas ideias o eu lírico propõe a criação de um universo com menos 

fronteiras, com respeito às diferentes culturas, em que ao invés de embates, hierarquias e 

estereótipos haja diálogo. Apesar disso, para que se construa esse tão almejado ambiente é 

preciso destruir uma construção já feita e interiorizada no inconsciente brasileiro, por isso 

podemos falar de uma produção norteada pelos polos de construção e desconstrução, na 

                                                           
3 A ideia de se relativizar e colocar em questão os conceitos de civilização e barbárie é algo possível de ser 

percebido em “Sobre os canibais”, texto de Montaigne, pensador europeu, que no século XVI trouxe à tona essas 

discussões, subvertendo o discurso dominante em sua época. 
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medida em que ao mesmo tempo que se leva à derrocada de um tipo de discurso, se elabora 

um outro texto que se faz construtor.  

Percebemos isso quando em “Mariô” (2011) o eu lírico se propõe a falar da força 

cultural da periferia, das influências de seu povo, da religiosidade e do modo como se 

expressam. O início da composição já sugere um estranhamento linguístico, pois é feito em 

iorubá – língua de origem africana –, assim como o próprio título da letra e, além disso, 

constrói-se pela colagem – elemento bastante presente em Criolo - de um canto de rituais 

africanos que se tornará refrão da composição do músico: “Ogum adjo, ê mariô/ 

(Okunlakaiê)/ Ogum adjo, ê mariô/ (Okunlakaiê)” (CRIOLO; DINUCCI, 2011).  

Notamos que um canto a Ogum, um dos orixás mais respeitados da umbanda, abre e 

funciona como refrão da letra da canção que possui como título o mariô, folha de dendezeiro 

que faz parte das vestes de Ogum e é usada nas portas dos terreiros, como símbolo de 

proteção. O iorubá mistura-se rapidamente ao português, à fala periférica, à referência de uma 

letra de Chico Buarque e aos emblemáticos hits de Sabotage e Ol´Dirty Bastard, símbolos 

importantes para a cultura negra e periférica:  

 

Antes de Sabota escrever "Um Bom Lugar"  

A gente já dançava o "Shimmy Shimmy Ya"  

Chico avisara "a roda não vai parar"  

E quem se julga nata cuidado pra não quaiá [...] 

E pode crer, mais de quinhentos mil manos  

Pode crer também, o dialeto suburbano [...]  

E fia, eu odeio explicar gíria (CRIOLO, DINUCCI, 2011) 

 

Observarmos na citação a necessidade de apresentar a cultura periférica como uma 

construção longeva que não se inicia com Sabotage e o seu rap “Um bom lugar”, mas já 

estava nos bailes da favela, na dança do “Shimmy Shimmy ya” e muito antes disso nos ritos 

religiosos em exaltação a deuses, como Ogum. A ideia, em última instância, é mostrar a 

cultura periférica como algo milenar, ligando-a assim à milenar cultura africana, colocando 

esta última como base das relações culturais da periferia, por isso o canto em iorubá, retirado 

ipsis litteris de uma antiga canção da Nação Ketu a Ogum. 

“Mariô” (2011) busca construir discursivamente a história e a representatividade de 

uma cultura abafada e silenciada, almeja revelar a periferia não como o lugar do refugo, da 
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violência, da droga e da morte, mas como um espaço pulsante em cultura, beleza, opinião e 

linguagem, promovendo novamente a relativização do olhar para a margem.  

O trecho presente na letra: “roda não vai parar”, referência à “Roda viva”, canção de 

Chico Buarque de 1967 simboliza essa noção da força do tempo, que passa e transforma, 

possibilitando o ressurgimento da voz e do valor de uma cultura subjugada e a inversão de 

hierarquias, por isso “quem se julga nata cuidado pra não quaiá”, que é também o “parcela no 

cartão essa gente indigesta”, presente na canção “Cartão de visita” (2014). Assim se 

descontrói o discurso opressor, para revelar uma nova dicção, que irá misturar MPB (Chico 

Buarque), rap nacional (Sabotage), rap americano (“Shimmy Shimmy ya”), canto em iorubá e 

outros elementos.  

Dessa forma, a composição mostra que as fronteiras são derrubadas em prol da 

elaboração de um espaço novo, que é interditado ao marginal. O homem da periferia busca, 

assim, conseguir falar com sua própria voz, sem necessitar de intermediários: “E fia, eu odeio 

explicar gíria” (CRIOLO, 2011).  

A frase que fecha o parágrafo anterior guarda algumas significações, uma delas é a da 

riqueza linguística existente no ambiente marginal, possuidor de seu próprio dialeto de 

comunicação, sua própria linguagem, que é, muitas vezes, vista de forma preconceituosa em 

outros espaços, mas que funciona como uma forma de resistência às normatizações da classe 

dominante e das suas regras do “bem falar”. Por isso o ódio em explicar gírias, uma vez que 

essa explicação ou transplante da oralidade da periferia para os dizeres de um espaço fora 

dali, significa ainda a desvalorização identitária ou o silenciamento de uma voz que já se 

cansou de ficar calada.  Por esse fator há a crença não só em Ogum, mas também nos “mais 

de quinhentos mil manos” e no “dialeto suburbano” como elementos reconstrutores da cultura 

marginal. 

É interessante, nesse sentido, o uso de diversos instrumentos para a construção da 

composição, já que não é mais possível entender a cultura que formou a periferia em sua 

origem. Assim, ao invés do espaço periférico e seus indivíduos se aceitarem de acordo com a 

imagem que foi criada sobre eles, fazem o contrário, ao se valerem dessa imagem, desse 

estereótipo para fazerem uma representação nova, que é o que busca “Mariô” (2011) e outras 

letras, como “Fio de prumo (Padê Onã)” (2014).  
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Essa composição fecha o álbum Convoque seu Buda (2014) e de forma interessante 

traz o mundo mitológico africano, ao lado da realidade conturbada de São Paulo, das agruras 

da periferia, inserindo ainda uma crítica ao sistema capitalista.  

Criolo cola nessa letra, escrita juntamente com Douglas Germano, trechos da canção 

“Padê Onã” (2008), de Kiko Dinucci e do bando afromacarrônico, que é um canto a Exu, um 

dos deuses mais estigmatizados do panteão africano, uma vez que foi transformado pela 

colonização católica no continente africano na figura do diabo, algo que se mantém ainda na 

atualidade (PRANDI, 2005).  

Contudo, Exu não é tratado pelo seu próprio nome na letra em questão, mas por outras 

denominações não tão populares, grifadas no trecho abaixo, só reconhecidas por aqueles que 

têm conhecimento sobre umbanda ou candomblé: “Laroyê Bará/ Abra caminho dos campos/ 

Abra caminho do olhar/ Abra caminho tranquilo pra eu passar/ Laroyê Eleguá/ Tomba o mal 

de joelhos [...] Laroyê Legbá/ Guarda Ilê, Onã, Orum/ Coba xirê desse funfum/ Cuida de mim 

que eu vou pra te saudar!” (GERMANO; CRIOLO, 2014, grifos nossos).   

Vemos que o canto é uma saudação e reverência a Exu e ainda traz algumas palavras 

em iorubá misturadas às sentenças em português, todas elas são termos dos cultos afro-

brasileiros e reconhecíveis para os simpatizantes ou aqueles que praticam essas religiões. Em 

meio ao louvor a Exu, que são os versos que abrem e fecham a música, são trazidas imagens 

fragmentadas da metrópole, junto a outras referências do universo do músico: “Muros de 

concreto, um feto/ De pedra, cal, cimento, dejeto/ Aponta pra cabeça, Ori/ A cidade um 

cronista, Ogi/ E a dobra do dorso do operário na rua/ O labirinto, o fauno, a sombra, a luz da 

lua/ Aço, peito, flecha, caminho/ Magma, lava, inveja, sozinho/” (CRIOLO, 2014). 

A enumeração de elementos de universos tão distintos que ora refletem a dureza da 

grande cidade, ora mitologias, estados de alma e a própria atividade da escrita anunciam a 

criação de um mundo outro. Essas palavras todas reunidas lado a lado sugerem a elaboração 

de um imaginário fragmentado sobre um espaço em constante construção.  

A cidade caótica, ou ainda, a própria sensibilidade desordenada desse eu lírico indica a 

movimentação em um labirinto, em um caminho confuso, não é à toa que Exu – o senhor dos 

caminhos, aquele que destranca estradas – é invocado, pois é ele que abre as passagens.  

Todo esse passeio labiríntico por uma São Paulo povoado por deuses africanos e 

figuras ficcionais, por uma periferia da qual escorre sangue, mas onde também se prolifera de 
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forma pulsante cultura e talento, pensando aqui na reunião de todas as composições de 

Convoque seu Buda (2014), uma vez que “Fio de Prumo (Padê Onã)” fecha o álbum, numa 

espécie de síntese das demais composições, o músico mostra uma recriação identitária que 

aposta no movimento, no provisório e na pluralidade. 

Nesse sentido, o marginal caminha por uma cidade que o segrega, contaminando cada 

um dos seus lugares, cada um dos pontos fixos, cada uma das suas marcas identitárias e, 

assim, esmagando silenciosamente suas referências e estabilidade.  

Dessa forma, o eu lírico desaponta todos aqueles que pensam que a busca do 

subjugado é por uma âncora fixa na qual se apoiar, ou ainda por uma origem remota em que 

possa tecer seu processo identitário e se encontrar de alguma forma. Talvez, exatamente por 

isso, as composições de Criolo não sejam tão usadas como a de outros músicos de origem 

periférica em discursos de engajamento.   

O eu lírico nesse caso nos revela que a identidade perdida ou ainda dizimada por 

processos de colonização e dominação que se repetem todos os dias nos discursos, nas 

simbologias e nos olhares não pode ser construída de maneira linear ou pela negação total do 

opressor, mas sim pela contaminação, por uma agressividade obediente, por uma fala que 

abandonará a ideia de identidade e trabalhará com o conceito de desidentidade. 

Este conceito desestabiliza a fala do dominante, põe abaixo suas hierarquias, suja a 

pureza que o outro acredita ter: “A identidade então se torna desidentidade. Trata-se ao 

mesmo tempo de desfazer a identificação narcísica de uma forma que imobilizamos, uma 

imagem/miragem cristalizada [...] e de inventar figuras plurais, provisórias de uma identidade 

em movimentos”. (GROSSMAN, 2005, p. 24).  

Sendo assim, “Fio de prumo (Padê Onã)” (2014) só pode se fazer caótica, 

fragmentada, plural e estranha, pois é pensada como uma síntese de um processo de criação 

que prioriza a contaminação de identidades e não a busca por uma identidade única e estável 

da periferia, porque essa, se assim fosse, seria mais um estereótipo, mais um simulacro de 

uma imagem distorcida e inexistente, algo que se pretende destruir. Então, é possível dizer 

que o espaço interditado e de segregação é superado pelo eu lírico quando este cria um novo 

universo, se valendo dessa contaminação, que é uma marca fortemente presente em “Fio de 

prumo (Padê Onã)” (2014).  
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Durante a elaboração desse novo universo, o subjugado por meio da produção artística 

contraria o discurso do opressor, o que nos traz a imagem de pessoas que desconhecem as 

religiões afro-brasileiras, ou que muitas vezes possuem preconceitos com estas, invocando 

Exu, aquele que pensam que é o diabo, ou até mesmo criticando a si mesmas sem que 

percebam, algo observado muitas vezes em shows do músico, que acontecem, na maioria dos 

casos, em espaços de classe média alta, possuindo um público composto majoritariamente por 

pessoas deste espaço.  

A partir disso, é interessante pensar que o estrangeiro na grande cidade, inúmeras 

vezes, busca criar um universo novo dentro da exclusão que sofre, recorrendo à construção 

artística. O que nos permite retornar à Kristeva (1994) e falar, então, da criação de um 

universo infinito, complexo e plural a partir do sentimento de não pertencimento e da 

condição estrangeira, que irá, pensando especialmente na produção de Criolo, por meio de 

uma resistência inteligente e crítica, subverter o discurso distorcido e a invenção feita pelo 

opressor de um espaço que ele desconhece. 

Assim, a poética de Criolo reafirma a ideia de Santiago e com o “movimento de desvio 

da norma, ativo e destruidor, que transfigura os elementos feitos e imutáveis” (SANTIAGO, 

2002, p. 16) em elementos mutantes e sem identidade estável, cria um espaço para o marginal, 

e uma forma da cultura subjugada resistir, oferecendo ainda mais possibilidades para se 

discutir essas complexas relações entre o eu e o outro, o bárbaro e o civilizado, o playboy e o 

favelado. 

Levando em consideração esses aspectos levantados, apesar da brevidade do artigo em 

questão, podemos dizer que a poética de Criolo nos ajuda a pensar em novas formas de 

perceber o estrangeiro e as mais diversas configurações dessa figura em produções artísticas. 

Além disso, contribui para que observemos a condição estrangeira dentro do espaço urbano, 

tendo em mente as diversas fronteiras simbólicas criadas dentro dele.  
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