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Cinema, política e sociedade na  
América Latina: novos caminhos? 

Víctor Jiménez1

Sebastião Guilherme Albano propõe uma reflexão ambiciosa 
sobre as relações entre o cinema, a imprensa, a literatura e as so-
ciedades da América Latina. Com efeito, não é possível nos apro-
fundarmos demasiado na natureza dos primeiros sem saber o que 
ocorre na sociedade que os produz e a que eles aspiram comentar. 
Sem embargo, no caso da América Latina existe igualmente outro 
ator, ao que Sebastião Guilherme Albano não perde de vista: os Es-
tados Unidos também fazem parte do jogo. Quem ignora que em 
algum momento a análise de temas latino-americanos deve incluir 
o país do norte? No México sabemos bem desse tema.

Enquanto que para a maioria dos mexicanos a América Latina 
é quase uma abstração (são poucos os que estiveram no Brasil, por 
exemplo, ou noutro país da América do Sul), os Estados Unidos 
são uma presença concreta. Palavras como “política”, “trabalho”, 
“família” e “férias” estão entramadas com os Estados Unidos. No 
que concerne à política, ninguém no México pensa que possa ha-
ver alguma eleição presidencial cujos resultados não foram deter-
minados em Washington. Podemos seguir com outras esferas da 
vida: o garçom que te atende já trabalhou em Chicago; a classe 
média elege para suas férias uma praia ou zona arqueológica mexi-

1 Víctor Jiménez é professor da Faculdade de Arquitetura da Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM). Atualmente dirige a Fundación Juan Rulfo, uma entidade sem fins 
lucrativos que busca organizar e divulgar a obra do maior autor mexicano do século XX.  



8

canas porque são baratas e deve economizar, mas não hesita em se 
endividar ao levar os filhos a Los Angeles  e a esposa a Las Vegas. 
Parece maravilhoso? Não obstante isso, uma parcela dos setores 
mais educados da sociedade mexicana não esconde que somos 
parte da América Latina, e foram a literatura e o cinema, em que 
pese a existência de Hollywood, os âmbitos discursivos que mais 
contribuíram para a fixação dessa noção.

Por certo, em textos como “Cosmopolíticas” e “Imagens de 
consenso” Sebastião Guilherme Albano dá conta da vertente his-
tórica da formação desses impossíveis projetos de identidade, 
tema hoje bastante distante de uma abordagem satisfatória. O li-
vro que ele agora oferece compõe uma parte importante de seu 
pensamento acerca da América Latina. Nele, há uma profusão de 
temas (cinema, política, literatura, jornalismo, educação etc.) que 
se agrupam na sua ideia de consenso cognitivo da modernidade. 
Compreendendo modernidade como um processo longo e ainda 
em curso, o autor não faz as distinções típicas entre os intelectuais 
da região, que sempre buscam dividir o mundo entre aqui e lá e as 
idades históricas entre moderna e pós-moderna: para ele, o mun-
do e suas textualidades estão em contínua relação, inexistindo a 
possibilidade de fragmentos epistemológicos isolados e tampouco 
de um conjunto demasiado homogêneo. É com esse espírito que 
ele abarca os séculos XIX, XX e o que vai do XXI a fim de, antes 
que dar um diagnóstico, oferecer pontos de fuga por onde começar 
a atribuir sentido ao mundo contemporâneo sem se apegar mais 
do que o necessário aos significados autorizados pelos censores 
que regem essa semioesfera global.



9

Nota introdutória

Os seis estudos que conformam este livro, publicado pela Edi-
tora Sulina de Porto Alegre em parceria com a Universidade Fede-
ral do Rio Grande do Norte (UFRN), apareceram anteriormente 
de uma maneira que julgo preliminar ou embrionária em perió-
dicos científicos de relevância nacional e internacional. Busquei 
resumir neles algumas teses que também desenhei em outros lu-
gares e em outros tempos, tais como a existência de um esforço de 
consenso cognitivo para a manutenção da intelecção da moderni-
dade ou do capitalismo moderno e contemporâneo, malgrado em 
aparência uma das premissas do capitalismo seja a divisão do tra-
balho. Em tal caso, cabe ressaltar que o tópico do valor, material e/
ou simbólico, permeia boa parte das reflexões em que insinuo essa 
propensão ao consenso, uma vez que o formato de sociedade em 
que vivemos necessita de instâncias que determinem os critérios 
de valoração e esses são bastante semelhantes em boa parte dessas 
instituições reitoras da modernidade. Li em algum lugar e ponde-
rei de imediato que o capitalismo opera por axiologias.

Outra tese vale para o neologismo cosmopolítica, mais ou me-
nos explorado na tradição recente das humanidades exercitadas 
principalmente nos Estados Unidos. Cosmopolítica estabelece que 
há uma dimensão da produção e circulação de formas discursi-
vas e de cultura na atualidade que necessita de instrumentos que 
não apenas conduzam o marco jurídico do direito internacional, 
caso ele existir para além de acordos bilaterais ou multilaterais. 
Deve visar a legislar aspectos e proposições transculturais e trans-
nacionais, vocábulos (bilaterais e multilaterais) inclusive bastante 
incertos em face do caráter claramente internacional, multinacio-
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nal, transnacional da ideia de nacional (afinal os estados nacionais 
surgiram concomitantemente em boa parte do mundo e quase se 
pode dizer que foram uma invenção moderna e capitalista, haja 
vista suas divergências em relação a outros esforços de organiza-
ção, tais como as cidades-estado, os feudos, os reinos etc.).

Enfim, a noção de cosmopolítica deve encerrar a impertinên-
cia de se estabelecer um programa de globalização, mesmo se o 
termo se concentrar tão-somente em aspectos econômicos e fi-
nanceiros, que não leve em consideração a impossibilidade de se 
sustentar uma discrepância como a que ocorre, por exemplo, no 
mercado do cinema. Nele, Hollywood cria e distribui boa parte dos 
textos consumidos no mundo e inventa barreiras que não permi-
tem que, em casa, a sociedade norte-americana desfrute de outras 
textualidades audiovisuais, obras realizadas em outros quadrantes 
do planeta.

Decerto há outras preocupações que sobressaem (as palavras-
-chave das ciências sociais e sua ingerência no mundo da vida; a 
história das relações entre meios de comunicação e educação for-
mal na América Latina; a industrialização da produção, reprodu-
ção e circulação de romances e filmes, entre outras narrativas e 
discursividades; a simbiose entre o estado e os meios na região; os 
vínculos entre a multidão, a mídia e os movimentos sociais; a reno-
vação intelectiva ocasionada pela digitalização do conhecimento, 
entre outros), mas consenso cognitivo e cosmopolíticas são mes-
mo as principais senhas de acesso aos sentidos que permeiam os 
estudos que ora dispomos em livro. Como é notório, são elas que 
lançam os principais sinais para o que devem atentar os leitores 
ao momento em que deparam não apenas com os textos em si, 
mas com os fenômenos que por ventura esses consigam evocar ou 
mesmo criar.

No mais, resta-me agradecer ao diretor do Centro de Ciências, 
Letras e Artes (CCHLA) da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN), Herculano Campos, pelo apoio institucional, 



11

e à Coordenação de Capacitação do Pessoal de Ensino Superior 
(CAPES), que me proporcionou a bolsa de pós-doutorado com 
a qual pude viajar pela América Latina e pelos Estados Unidos e 
reunir a documentação necessária para a complementação dos es-
tudos ora apresentados neste volume.

Sebastião Guilherme Albano


