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Uma cartonera “é um coletivo de pessoas que se unem pela diferença”. E, assim, 

começamos este texto apropriando-nos de uma definição que aparece no primeiro 

parágrafo do manifesto de Dulcineia Catadora. E, com esta assertiva inicial – e seu jogo 

entre singularidade e pluralidade – encontramos a primeira nota indicial que vai dar o 

mote do composé cartonero possível de apreensão a partir de nossa leitura do que temos 

chamado de “manifestos cartoneros”
1
. E é nesta espécie de pista que fazemos nossa 

aposta. Composé é uma palavra utilizada em moda e arquitetura para designar a 

combinação entre diferentes materiais, texturas e estampas. Acreditamos na potência 

desta palavra francesa para caracterizar a produção cartonera justamente pela presença 

de diferentes materialidades significantes em sua conjunção. Cartón é uma palavra em 

língua espanhola que significa papelão. La Cartonera, uma cartonera mexicana, vai 

dizer de seus livros: “Nuestros libros son doble A: artísticos y artesanales”; um corpo 

de literatura que ganha uma intervenção manual. Assim, em seu composé, fazem frente 

ao prêt-à-porter hegemônico e homogêneo do mercado editorial na atualidade.  

Repetimos: Dulcineia Catadora se auto-define como “um coletivo de pessoas 

que se unem pela diferença”. Interessante notarmos que a palavra “diferença” que 

aparece neste trecho pode tanto se referir ao que as pessoas não possuem de 

homogêneo, alegando que cada participante do coletivo funcionaria como 

                                                           

1 
 Por ocasião de um congresso realizado em Wisconsin intitulado “Libros Cartoneros: 

Reciclando el paisaje editorial en América Latina”, as cartoneras participantes foram convocadas, sob a 

forma de um convite, a tanto escreverem um manifesto como a selecionarem imagens representativas do 

trabalho desenvolvido por cada coletivo. Este congresso foi realizado entre 08 e 09 de outubro de 2009 na 

Universidade de Wisconsin-Madison. Fazemos notar que este evento acabou por ter um “resultado 

antecipado”, para usarmos a própria definição dada por Paloma Carbajal (p. 11), que é um livro intitulado 

“Akademia Cartonera: Un ABC de las editoriales cartoneras em América Latina”. Esta obra foi 

organizada por Paloma Carbajal e Ksenija Bilbija. O livro está composto por oito “manifestos”, fruto do 

convite feito às cartoneras participantes, que aparecem acompanhados das imagens por elas concedidas. 

Foram escritos em espanhol, português e portunhol e todos eles foram traduzidos ao inglês. Tais 

“manifestos” são precedidos por um prólogo e dois textos que funcionam a modo de prefácio: um de 

Ksenija Bilbija e um de Javier Barilaro. O livro ainda possui uma parte digital, já que está acompanhado 

de um CD-ROM que traz nove artigos que versam sobre as cartoneras; estes textos foram escritos por 

acadêmicos e pensadores livres. A parte digital contém ainda o catálogo completo das cartoneras em 

questão a e também uma seleção bibliográfica. 

 



complementar aos outros, a partir de uma soma, mas é uma palavra que também pode se 

referir ao resultado de uma subtração. Por exemplo: a diferença entre cinco e três é dois. 

Assim, este significante nos encaminharia os sentidos tanto para uma adição como para 

o resultado de uma subtração. Queremos ressaltar que em ambas acepções existe um 

efeito de sentido que nos dirige para algo que não seria nivelado, absorvido 

originariamente, sendo descartado como sobra
2
, bem como o próprio papelão que 

aparece nas capas de cada um dos livros feitos pelas cartoneras. Assim, não já de cara, 

mas já de capa, a produção cartonera se proporia a trabalhar com uma sobra, com algo 

que não cabe, extrapola e poderia ser considerado como resto, refugo, rebarba.  

Na esteira dos sentidos até agora convocados, gostaríamos de chamar a atenção 

neste início de conversa para o fato de que as cartoneras costumam serem batizadas com 

nomes femininos. Algumas realmente têm nomes próprios, nomes de mulheres: Eloísa 

Cartonera, Dulcineia Catadora, Sarita Cartonera, Olga Cartonera, Aida Cartonera, 

Julieta Cartonera, La Sofía Cartonera, La Verònica Cartonera, Isidora Cartonera, 

Benicia Cartonera, My Lourdes Cartonera, Katarina Cartonera, La Aparecida Cartonera, 

La Cecilia Cartonera, Mama Dolores Cartonera, Rosalita Cartonera, Yvonne Cartonera, 

Carmela Cartonera, Severina Catadora. E também existem um tanto de outras cartoneras 

cujos nomes são substantivos no feminino: Malha Fina Cartonera, Yiyi Jambo, Yerba 

Mala Cartonera, Mandrágora Cartonera, Animita Cartonera, La Cartonera, La Joyita 

Cartonera, Loquita Cartonera, Santa Muerte Cartonera, Nicotina Cartonera, Meninas 

Cartonera, La Rueda, La Vieja Sapa, Cieneguita Cartonera, Sereia Cantadora, Infinita 

Cartonera, La Verdura Cartonera, Ratona Cartonera, Efímera Cartonera, La Fonola 

Cartonera. 

Nossa aposta nesta reflexão consiste em afirmar que, mais que terem nomes 

femininos, costuram, linguisticamente, uma proposta que se origina em uma estrutura 

de relação com o saber permitida pelo gozo suplementar, considerado feminino, ainda 

que não exclusivo das mulheres, tal como colocado por Lacan no Seminário 20 (2008).  

O gozo suplementar seria uma matriz de leitura e escritura que excede a lógica 

masculina, fálica, baseada em classificações e hierarquizações, pertencendo, assim, ao 

âmbito do feminino, do não-todo, daquilo que se semidiz, já que não admite uma 

                                                           

2 
 Na diferença entre cinco e três, sobram dois, inclusive é uma paráfrase possível para “a 

diferença entre cinco e três é dois. 



universalização. E por nunca conseguir dizer-se totalmente, estaria sempre se dizendo. 

Seria devido a este modus operandi, de nunca deixar de dizer-se, que fez (e continua 

fazendo) com que o feminino tenha resistido e sempre retornado, mesmo tendo sido 

abafado durante longos períodos históricos. 

Para Lacan, a mulher, por ser lapidada
3
 pela lógica do gozo suplementar, faria 

parte de um grupo que não admite a formação de grupos: um grupo inagrupável, um 

grupo que não se deixa engolir por classificações. E daí a máxima “a mulher não 

existe”, devido ao fato de não admitirem nenhuma universalidade. A lógica e o sucesso 

de Don Juan – a partir desta leitura – residiria em tomar as mulheres uma a uma. Talvez 

tenha sido alguém que entendeu de mulheres, justamente por não entendê-las em uma 

suposta universalidade. Assim, não pensaria ele, não pensaria Lacan, e não pensaríamos 

nós, seguindo seu legado, n“a mulher”, justamente porque este suposto conceito, ao não 

poder ser generalizado e abstralizado, não pode ser escrito. 

São muitos os saberes que não podem ser escritos. Andar de bicicleta, por 

exemplo. Não posso deixar um guia didático para que meu filho, guiando-se por ele, 

aprenda a andar de bicicleta. Assim, saberes que não podem ser escritos são saberes que 

não cabem em uma cartilha: é um saber que se partilha
4
. Considera-se ininconseguível 

escrever “a mulher”, por mais que se tente e se queira e se descabele. Desista: não se 

escreve. Assim, como também temos pensado os manifestos das cartoneras enquanto 

pertencentes ao campo do feminino, eles não se escreveriam. E este é nosso ponto de 

partida. Nos explicamos melhor: ao analisarmos tais manifestos, não encontramos um 

universal do que vem a ser “a” cartonera
5
. Sim, as cartoneras escrevem e, inclusive, 

                                                           

3 
 Uma pequena pausa, leitor: é que gostaríamos que o significante “lapidada” ressoasse 

em todos os sentidos possíveis. 

4 
 Como nos mostrou Cortázar (1995) em seus contos de “Historia de Cronopios y 

Famas”, subir uma escada ou chorar é algo que não pode ser escrito. Ressaltamos aqui que o 

verbo “poder” se relaciona a uma impossibilidade e não a uma proibição. Ainda que ele tenha 

conseguido escrever uma receita de como subir uma escada, o único que conseguiu fazer foi 

mostrar que ninguém conseguiria subir uma escada porque leu uma receita de como subir uma 

escada. 

5 
 Se de um lado, percebemos que a definição de uma cartonera é uma tarefa complicada 

que os dicionários não se colocaram ainda nem encarar, de outro, existe um esforço por não 

fazê-lo a partir de categorias pré-definidas. 



escrevem os manifestos que analisamos nesta nossa reflexão, mas – a partir da análise 

que deles fazemos – dizemos que não se escrevem no sentido de não se encaixarem no 

já existente, não caberem nos limites do possível já recortado pela tesoura do linguístico 

e não terminarem de se estabilizar via escritura.  

 

“En las fronteras no definidas” 

Por não se deixarem aprisionar pelo já definido linguageiramente, notamos, na 

escrita dos manifestos cartoneros, alguns momentos em que se representam 

discursivamente a partir de uma exaltação da constante troca, inversão e invenção de 

caminhos, “paralelos al GRAN MERKADO ABERTO”, como recortamos do manifesto 

de Yiyi Jambo
6
:  

sd 0110 Bezes mais mudanzas em todas la partes.  

I LIKED PRINCESAS DE LA SUKATA. 

Merkados paralelos al GRAN MERKADO ABERTO y otros outros 

lados. 

Inbenciones em vez de cópias y libros de todos los tamaños
7
. 

O que muda constantemente não pode ser escrito, justamente porque a escrita 

permanece paralisada, o escrito estaciona, estanca, estabelece definições e fronteiras. 

“Inbenciones em vez de copias y libros de todos los tamaños”, em oposição às formas já 

fornecidas e padronizadas de acordo com os parâmetros hegemônicos, trabalhando 

paralelamente al GRAN MERKADO. Notemos que a própria língua na qual aparece 

redigido o manifesto do qual retiramos o trecho aqui em análise não apresenta 

estabilidade em sua forma, passando de modo fluido de uma língua a outra – isto, claro, 

se reconhecermos, parafraseando Milner (2012), um conjunto de realidades como sendo 

línguas: português, espanhol, guarani e tantos outros nomes possíveis para os 

significantes que no manifesto vão se enlaçando.  

O manifesto aparece escrito em um entre-línguas: em “portuñol salvaje”, uma 

expressão que tampouco apresenta estabilidade, já que inclusive a forma da designação 

pode variar a cada aparição – o próprio Diegues vai escrevendo em textos ou dizendo 

em entrevistas: portunhol selbagem, portunhol selvagem, portuñol selvage, entre outras. 

                                                           

6 
 Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 162. 

7 
 Passaremos aqui a designar os diversos fragmentos objetos de análise como sequências 

discursivas, indicadas com a sigla sd, como aparece já nesse excerto. 



A este perambular entre o português e o espanhol, Celada (2002, p. 173) chamou de 

entremeio, com base no construído por Orlandi (1996). Neste entremeio estariam 

presentes a contradição, a continuidade, a descontinuidade e a dispersão. Segundo as 

palavras da própria autora (idem, p. 173): “a designação „entremeio‟ permite dar conta 

das relações de continuidade/descontinuidade e, também, de contradição a que o sujeito 

– desterritorializado – está submetido.” Assim, entremeio e entre-línguas seria um 

espaço propício ao equívoco, ao que é líquido, ao que não se determina porque não se 

solidifica. Seria a língua da não-homogeneidade lógica por excelência, já que re-

conhece e acolhe o equívoco, até na forma de contradição. 

Conforme depoimento de Douglas Diegues (2012, p. 08) o portunhol salvaje 

seria selvagem por ser a língua daquilo que trazemos por dentro, ainda não civilizado: 

“Por que selvagem? Porque brota de las selvas de mio corazon y de los corazones de los 

habitantes de las selvas desconocidas de la frontera del Brasil com el Paraguay”.  

Se, por sua vez, Perlonguer (2000) nos diz que “o efeito do portunhol é 

imediatamente poético” é porque ele faz vibrar o significante em tons muito mais fortes 

que os do significado, levando o sujeito a errar, a perambular pelo portunhol, no 

entremeio das línguas – para recuperarmos a formulação de Celada (idem, p. 173). 

Acrescentamos: o portunhol é poético em sua essência, em sua constituição de uma 

nova língua a cada enunciação; e, também, porque acolhe no entre-línguas tudo aquilo 

que o pensamento tenta evitar: o equívoco. Por este motivo, interpretamos, seria a 

língua considerada como do coração por Douglas Diegues: porque é uma língua que não 

aparece com uma formatação pré-fabricada; seria uma língua-alfaiataria. Uma língua 

que, à deriva, vem à tona – sem idiomas, somente a vertigem da linguagem, diria Bueno 

(1992) – em cada enunciação.   

Levantando a hipótese de que seja possível detectar nestes manifestos indícios 

de uma posição-sujeito que habita justamente o entremeio, ou que assume este 

entremeio, trazemos o seguinte excerto retirado do manifesto de Sarita Cartonera
8
:   

 

sd 02 Nos sentimos más cómodos en las fronteras no definidas, las de 

enriquecimientos mutuos (...) No creemos en dogmatismos. Eso 

nos permite cambiar de rumbo cuando nos da la gana y sin 

culpa. 
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 Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 69. 



Como se vai desenhando neste excerto, o sujeito desse discurso estabelece uma 

relação com o gozo suplementar, se afastando, assim, da lógica fálica, na qual 

justamente estabeleceria e reafirmaria suas fronteiras ao firmar estratégias de ação e 

conquista, tal como era comum nos manifestos artísticos do princípio do século 

passado, que visavam romper com a tradição estabelecida, afastando-se dela 

(GELADO, 2008). Como já adiantamos, o gozo suplementar se relaciona a uma chave 

de leitura e escritura maleável, que resiste às classificações, sem opor-se a elas. Por ser a 

mulher não toda (LACAN, 2008, p.38), há sempre alguma coisa dela que escapa ao 

discurso e foge das fronteiras, resistindo e excedendo as grades linguageiras. Assim, o 

gozo suplementar, não captável via linguagem, não só escaparia de tais grades, mas 

seria também um recanto de ludicidade no interior do já domesticado via linguagem (via 

simbólico), favorecendo, neste canto que se cava, a construção de uma alternativa aos 

sentidos já estabilizados, ao que não pode ser transformado, como aparece no manifesto 

de Yerba Mala Cartonera
9
:  

sd 03 Operamos en el intersticio ignorado, allí donde se han inventado 

muros y sólo hay espacios abiertos. Asumimos la otredad entera 

como nuestro ombligo mismo y debemos reconocer que la risa nos 

invade, en acto sincero e ingenuo, cuando se insinúa siquiera una 

separación tajante entre luz y oscuridad, mujer y hombre o vida y 

muerte. 

Este fragmento – começamos por nos deter no primeiro enunciado –  se abre com uma 

declaração: “Operamos en el intersticio ignorado”. Resolvemos colocar o verbo 

“operar” em relações de sentido com os enunciados definidores do dicionário da Real 

Academia Española
10

, vejamos:  

1. Realizar (II llevar a cabo algo). 2. Med. Ejecutar sobre el cuerpo 

animal vivo, con ayuda de instrumentos adecuados, diversos actos 

curativos, como extirpar, amputar, implantar, corregir, coser, etc., 

órganos, miembros o tejidos. 3. Dicho de una cosa: Producir el efecto 

para el cual se destina. 4. Obrar, trabajar, ejecutar diversos menesteres 

                                                           

9 
 Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 127. 

10 
 Poderia ser outro o dicionário escolhido, porém este é o dicionário “general” da língua 

espanhola, tal como se diz na Apresentação que consta no site no qual é possível consulta-lo: 

<www.rae.es>. Reconhecemos que todos os dicionários, palavra já de gênero masculino, se 

inscrevem na lógica fálica; entretanto, defendemos que este funciona como “general” – 

significante que queremos que ressoe com todos seus possíveis sentidos.  

http://www.rae.es/


u ocupaciones. 5. Negociar, especular, realizar acciones comerciales 

de compra, venta, etc. 6. Llevar a cabo acciones de guerra, mover un 

ejército con arreglo a un plan. 7. Maniobrar, llevar a cabo alguna 

acción con auxilio de aparatos. 8. Realizar operaciones matemáticas. 

Assim sendo, argumentamos que esta forma, “operar”, pode se referir tanto ao trabalho 

cartonero, que figura no terceiro enunciado definidor aqui em questão, “obrar, trabajar”, 

quanto à operação que, a partir do trabalho cartonero, se faz no simbólico. Nos 

explicamos: ao se construir discursivamente uma fenda no já estabilizado logicamente, 

temos muito mais que a definição de sua proposta de trabalho. Performaticamente 

efetua-se uma intervenção (cirúrgica) que intervém no mundo e nos seres que por 

ventura venham habitar temporariamente esta fenda – que intervém no simbólico. 

Outros sentidos e vetores possíveis são in-ventados, não captáveis via linguagem, mas, 

talvez, via sentidos: destacamos o olhar, o tocar, o sentir o cheiro e a textura do livro 

cartonero que em seu próprio processo de confecção valoriza a singularidade de todo e 

cada livro.  

 Já o terceiro enunciado definidor, “llevar a cabo acciones de guerra”, em nossa 

interpretação se refere à proposta política “assumida” por este sujeito do discurso que, 

no interior do ainda não estabilizado, o “interstício ignorado”, esgrime estratégias de 

guerra que mais se aproximam do poético que brinca que do bélico que ataca. Deste 

modo, seria uma guerra que se faz pela não-guerra, nos moldes também desenhados por 

Beatriz Preciado
11

: “Eles dizem que a guerra limpa se fará com os drones. Nós 

queremos fazer amor com os drones. Nossa insurreição é a paz, o afeto total”. 

O movimento de difuminação das fronteiras, de trabalho no entremeio, que 

interpretamos estar presente na sd 03 também se materializa, porém de outro modo, no 

primeiro enunciado do próprio manifesto do Yerba Mala
12

:  

sd 04  Si de cartones hablamos, no se trata de mencionar posturas 

acartonadas ni mucho menos títulos académicos.  

                                                           

11 
 Beatriz Preciado é professora de Teoria do Gênero, História Política do Corpo e 

História da Performance na Paris VIII. O trecho aqui destacado se encontra em um manifesto 

denominado “Nós dizemos revolução” que foi publicado pela Rede Universidade Nômade em 

24/03/2013, e está disponível em <http://uninomade.net/tenda/nos-dizemos-revolucao>. Acesso 

em 29/03/2013 

12 
 Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 125. 

http://uninomade.net/tenda/nos-dizemos-revolucao


Como vemos, este primeiro fragmento, “si de cartones hablamos”, é seguido por uma 

negativa: “no se trata de mencionar posturas acartonadas ni mucho menos títulos 

académicos”. Assim, de todos os sentidos evocados pelo significante “cartones”, dois 

são negados em uma escala de crescente intensidade na inclusão do excluído: posturas 

acartonadas (acartonadas significam aqui engessadas, pouco flexíveis) e, menos ainda, 

títulos académicos. Por isso, percebemos que, apesar da ascendência que o significante 

acartonadas tem na palavra cartón, existe um efeito que separa e exclui os sentidos 

relacionados a “posturas acartonadas”, enrijecidas, previamente cartografadas e, 

principalmente – como se faz questão de deixar claro nessa textualidade – mensuradas 

no termômetro da graduação acadêmica. Assim, já neste trecho é possível detectar 

indícios de uma posição-sujeito que se separa do logicamente estabilizado, definido e 

recortado pelos trilhos
13

 reconhecidos socialmente para a construção do conhecimento. 

  Na esteira deste raciocínio, notamos que esse sujeito se afasta tanto dos processos 

quanto dos produtos preponderantes em nossa tradição moderna de relacionamento com 

o saber, que visa, a partir de procedimentos científicos e acadêmicos, construir “„um 

mundo semanticamente normal‟, isto é, normatizado”, conforme descrito por Pêcheux 

(2008, p. 34). Segundo este estudioso (idem, p. 35), 

O projeto de um saber que unificaria esta multiplicidade heteróclita das coisas-

a-saber em uma estrutura representável homogênea (...) responde, com toda 

evidência, a uma urgência tão viva, tão universalmente “humana” (...) que o 

fantasma desse saber, eficaz, administrável e transmissível, não podia deixar de 

tender historicamente a se materializar por todos os meios. 

Ainda que o fantasma desse modo de construção do saber tenha se materializado 

por todos os meios, trata-se de um saber que, enquanto possível projeção imaginária do 

leitor que lê o manifesto de Yerba Mala, aparece negado linguisticamente: “no se trata 

de mencionar posturas acartonadas ni mucho menos títulos académicos”. A posição-

sujeito da qual vislumbramos indícios no discurso cartonero não “se assume” como 

preocupada com a homogeneidade lógica nem com a estabilidade da enunciação de sua 

própria verdade, como aparece no manifesto de Sarita Cartonera
14

:  

                                                           

13 
 Acreditamos que a metáfora do “trilho” consiga transmitir com a potência desejada a 

noção de lugar e instrumento que estamos querendo criar a partir desta figura de linguagem. 

14  Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 71. 



sd 05  Hemos tenido que repensarnos. No tenemos respuestas claras pero hay 

algunas rutas o principios sobre los cuales se ha basado y se basa 

nuestra propuesta (o nuestras propuestas). 

 

 No fragmento “hemos tenido” se materializa uma modalidade, que pela presença do 

“pretérito perfecto de indicativo”
15

, faz referência a uma necessidade que começou no 

passado e que se estende até o momento da enunciação – entrecruzando-se assim com 

uma questão aspectual. Trata-se de uma ação, ou melhor, de uma postura (a de repensar-

se) ainda em curso que encharca o tempo presente de possibilidades e possíveis 

recálculos de rota.  

Como nos esforçamos por mostrar, nas sequências discursivas abordadas, se nota uma 

reverberação dessa posição sujeito ou posição discursiva que “faz questão” de mostrar 

seu movimento de desidentificação com a realidade como um sistema de significações 

aceitas e estabilizadas, e sua identificação com o entremeio, seja com relação à(s) 

língua(s) – ao como se diz – seja com relação ao que se diz sobre o simbólico e os 

efeitos de sua ordem. Assim, o sujeito do discurso ocupa uma posição 

preponderantemente marcada pela identificação com sentidos da ordem da 

“potencialidade”, como também se nota neste excerto retirado do manifesto de Eloísa 

Cartonera
16

: 

sd 06 Ahora tenemos un nuevo proyecto. Vamos a comprar un terreno 

en Florencio Varela. Una hectárea. Vamos a construir una casa 

y a hacer una huerta orgánica, y en el futuro una escuela 

agraria y todo lo que se nos ocurra… 

                                                           

15 
 De acordo com Garriga (2010), que toma como base uma série de 

autores consagrados no tratamento do tema, no “pretérito perfecto compuesto” 

temos a presença do auxiliar em presente e do particípio, que funciona como 

uma marca de pretérito; essas formas podem ser interpretadas como marcas de 

uma fronteira (des)contínua entre passado e presente da enunciação. 

Elaboramos, em português, as seguintes paráfrases possíveis para o enunciado 

que aqui abordamos: “Hemos tenido que repensarnos”, a saber: “A gente teve 

que se repensar”, “A gente tem se repensado” e “A gente está se repensando”. 

Estas paráfrases dariam conta do sentido do enunciado em espanhol desde que 

condensadas em uma só oração. Por isso, defendemos que em língua espanhola 

exista no próprio funcionamento do “pretérito perfecto compuesto” “un 

instersticio ignorado”, um entremeio temporal que não aparece na língua 

portuguesa. Para que fique mais claro o que queremos dizer, recorremos 

novamente ao trabalho de Garriga (idem, p. 164). [...] se estabelece entonces un 

cruce, uma tensión temporal: la forma presente refiere al evento desde uma perspectiva 

interna o aberta a la influencia mientras que el particípio se relaciona com la 

prefectividad o sea que presenta el evento desde uma perspectiva externa o cerrada a la 

influencia. 

 

16 
 Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 59. 



  

 “Creemos también en la renovación constante” 

A partir da análise que vamos tecendo nesta reflexão, fazemos notar que a 

identificação com sentidos da ordem da potencialidade, muitas vezes possibilitada pelo 

trabalho do/no entremeio, nos parece que seja o mote discursivo do trabalho cartonero, 

como analisamos a partir do manifesto do Yerba Mala
17

:  

sd 07 Tampoco buscamos una respuesta (sólo) racional a esta 

unificación macro y global que planteamos, la salubridad de 

nuestro caminar se fundamenta más en un antiguo instinto que 

en las conclusiones parciales que la ciencia a diario ofrece. 

Esta visión nos hace rozar los bordes (inexistentes) y 

desplazarnos sin demasiado lío entre márgenes, centro, 

periferias y alguna otra dimensión más allá de lo clasificable.  

 

Notamos que também a partir do manifesto do Yerba Mala podemos depreender uma 

relação com o saber caudatária do gozo suplementar que, mesmo reconhecendo seus 

limites, não os percebe como muros intransponíveis. Assim, seu modus operandi não se 

basearia somente em um procedimento racional, mas em um “antiguo instinto”. Este 

antigo instinto leva o discurso cartonero a desconfiar tanto do simbólico quanto do 

cânone já encarcerado, por incentivarem limitações, como vemos no trecho do 

manifesto do Sarita Cartonera que expomos na sequência
18

: 

sd 08 Tampoco estamos de acuerdo con el canon. Siempre se ha 

dejado de lado lo que no encaja en él. Por ello nos proponemos 

omnívoros y plurales. Los géneros y las disciplinas, por 

ejemplo, sólo incentivan limitaciones (...) Estamos en contra de 

lo establecido: nos interesa atravesarlo. Estar a la vez adentro y 

afuera. Buscamos siempre sorprender, tanto en formatos como 

en contenidos, buscamos rebasar nuestros propios límites, 

porque creemos en la necesidad de evidenciar siempre los 

límites de una propuesta, para transgredirlos.  

Discursivamente, ainda que nesta sequência discursiva se reconheça o cânone, 

não se opera uma identificação com relação a sua validade hegemônica e imperativa, 

justamente por seu caráter excludente, que despreza tudo o que aí não se encaixa. Por 

este motivo, esse sujeito do discurso se assume como estando contra o desenhado, 

dividido e estabelecido. Ocupa-se na desordem do discurso um lugar que está dos dois 

lados do campo: dentro e fora.  
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 Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 127. 

18 
 Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 70-71. 



Sim, ainda que Pêcheux (1983) – e ele é um dos referenciais teóricos que 

aparece de fundo nesta reflexão –  reproduzindo a perspectiva do sujeito pragmático que 

não suporta a falta de homogeneidade lógica, diga que é impossível estar dentro e fora 

ao mesmo tempo, temos aqui a assunção de que seja possível estar simultaneamente dos 

dois lados da fronteira: “Estar a la vez adentro y afuera”, no interstício, como já 

aparecia na sd 03. Assim, ainda que seja importante reconhecer os limites de uma 

proposta, este reconhecimento somente se valida na transgressão, na ultrapassagem 

deste limite, como também aparece neste trecho do manifesto de Sarita Cartonera
19

, no 

qual igualmente notamos um desejo de “estar adentro y afuera”, dos dois lados do 

campo:  

sd 09 Yo soy Sarita Cartonera, la santa de a pie, la ilusión más allá de 

la desilusión, las ganas de hacer algo cuando todos dicen “ya no 

hay nada que hacer”, la música a todo volumen, la combi 

asesina, el policía coimeando en la esquina.  

De acordo com nossa leitura, existe um transbordamento dos sentidos convencionais, 

uma celebração do excesso
20

 que surge em escala crescente e que chega a escorregar no 

contraditório, quando, nesse discurso, Sarita Cartonera se “auto-apresenta” como “la 

ilusión más allá de la desilusión, las ganas de hacer algo cuando todos dicen „ya no hay 

nada que hacer‟, la música a todo volumen, la combi asesina, el policía coimeando en la 

esquina”. Começamos nossa análise atentando para o fato de que a palavra “ilusión” en 

língua espanhola, diferentemente do português, pode ter tanto sentido eufórico quanto 

disfórico, como aparece nos dois primeiros enunciados definidores trazidos pelo 

dicionário da RAE:  

1. f. Concepto, imagen o representación sin verdadera realidad, 

sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. 2. 

f. Esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo.  

Assim, se aproxima tanto do sentido hegemônico em português, ilusão, quanto de uma 

esperança que pode trazer muita alegria. E, deste modo, já em seu primeiro parágrafo, 

tem início a desestabilização lógica neste manifesto: trazendo uma palavra que, mesmo 

isoladamente, comporta a contradição e dizendo que está “(mais) além” de toda 
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 Cf. BILBIJA & CARBAJAL, 2009, p. 67. 

20 
 De acordo com o “diccionario etimológico de la lengua castellana” de Corominas (1998): 

Exceder, 1438. Tom. del lat. excedere, `salir´, deriv. de cedere ´retirarse´. DERIV. Excedente, 1832; 

excedencia. Exceso, 1444, lat. Excessus, -ûs, ´salida´; excesivo, 1438. 

 



desilusão, como nos sentimos tentados a dizer. Também seria a vontade de fazer algo 

quando todos dizem que já não é possível fazer mais nada, apontando aí para uma 

vontade que excede e ultrapassa o que todos sentem e dizem, contradizendo o 

consensual, o senso comum. Faz-se interessante notarmos que o contexto, conforme 

descrito no excerto é disfórico; entretanto, pelo excesso, se sai desse contexto, 

ressignificando-o euforicamente. Assim, interpretamos que existe um movimento que 

implica um exceder os sentidos convencionais, saindo destes à procura da alteridade, à 

procura de um discurso outro. 

O sujeito do discurso se assume como “Sarita, la santa de a pie”, mediante um eu que se 

auto-define do seguinte modo: “soy la música a todo volumen”,  intensificando assim o 

sentido excessivo e de exceção trazido por “ganas de hacer algo cuando todos dicen „ya 

no hay nada que hacer‟” e, chegando, com esta definição, no ápice dos sentidos tomados 

em termos positivos, já que a próxima definição nos traz um sentido negativizado, “el 

policía coimeando en la esquina”, cuja tradução seria: o policial subornando na esquina. 

Indo na mesma direção das sequências discursivas anteriores, nos parece que o gozo 

suplementar que leva o sujeito a identificar-se com uma posição de entremeio, figura 

nestes manifesto não apenas como uma deriva da forma, como analisamos no manifesto 

de Yiyi Jambo, mas, principalmente, em uma deriva do sentido – apresentando algo da 

união dos contraditórios, de “estar adentro y afuera”. 

sd 10 No, yo camino a pie, yo veo todo lo grandioso y lo 

terrible en cada uno de nosotros, yo bendigo la mierda, beso al 

asesino, oigo al obsceno, duermo entre latas y basura pero 

conservo en mi corazón algo innombrado y no lo voy a 

nombrar, éste es mi motor, mi fuerza, mi fe más allá de mi 

propia fe. 

Como fazemos notar, nesta sequência, retirada também do manifesto de Sarita, nos 

encontramos com mais uma espécie de união de contrários (BILBIJA & CARBAJAL, 

2009, p. 67): “yo veo todo lo grandioso y lo terrible en cada uno de nosotros, yo 

bendigo la mierda, beso al asesino, oigo al obsceno, duermo entre latas y basura”. Da 

perspectiva de um sujeito pragmático (PÊCHEUX, 2008 [1983]), “grandioso” e 

“terrível” se inscrevem em campos contraditórios, ainda que habitem cada um de nós, 

como inclusive mencionado neste mesmo trecho. Já nas descrições que aparecem na 

sequência, as ações referidas pelos verbos bendecir, besar, oír e dormir não são 

coerentes com os substantivos com os quais figuram enlaçados, a saber: mierda, 

asesino, obceno, latas y basura, causando assim uma espécie de curto-circuito no “canal 



comunicativo”, que evidencia que a lógica que organiza o simbólico no atual estágio do 

capitalismo mundial integrado (GUATTARI, 1985), ao dar cobertura lógica às 

heterogêneas regiões do real, se sente mais apta à não comunhão dos contrários do que 

para sua fusão. Conforme vai nos explicando Pêcheux (2008, p. 34), a necessidade 

universal de um mundo normal, ou, se preferir normalizado, “começa (...) antes de tudo 

com a distribuição de bons e maus objetos, arcaicamente figurados pela disjunção entre 

alimento e excremento”. Como vemos, o sujeito que aparece no discurso cartonero não 

compartilha dessa necessidade considerada universal por Pêcheux e assume o 

entremeio, tratando de curto-circuitar a comunicação pela poesia.  

Imediatamente após este curto-circuito, aparece um “pero” (que bonito isso de que 

no meio do caminho de curto-circuito continuem existindo adversativas). Pero em 

espanhol introduz uma adversativa de modo correlativo ao nosso mas em português. 

Vejamos: “pero conservo en mi corazón algo innombrado y no lo voy a nombrar, éste es 

mi motor, mi fuerza, mi fe más allá de mi propia fe”. A adversativa nos aponta para o 

fato de que aquele que enuncia “está consciente” do excesso celebrado. Do caos, da 

confusão, da indiferenciação, surge um “pero” seguido do verbo “conservar”, que nos 

remete justamente para uma estabilização, um momento, ainda que fugaz, de calmaria. 

O que se conserva no coração não tem nome e nem vontade de tê-lo: aí está o motor, a 

força, a fé de Sarita Cartonera. Sim, o sujeito desse discurso sabe que o nome mata, 

congela, paralisa. D(en)ominar é uma tentativa de dominar; e esta não é a lógica do 

gozo suplementar que, em nossa interpretação, organiza a escritura dos manifestos aqui 

em análise.  

 

“Las animitas son pura resistencia” 

Objetivando ainda analisar os modos pelos quais o entremeio, a partir de uma 

lógica concernente ao gozo suplementar, é reatualizado na constituição do discurso 

cartonero, nos centramos a partir de agora em seus efeitos tanto para a construção de um 

pensamento outro quanto para o enlaçamento de um coletivo, como também aparece no 

manifesto de Sarita Cartonera
21 
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sd11 Así como Vallejo y Huidobro que pedían, en caso de 

discrepancia con la actitud de sus revistas, la más absoluta 

hostilidad, creemos también en la renovación constante y que 

dure lo que deba de durar, sin atenuantes. 

A partir de Hearle (1979), consideramos Huidobro um poeta na contramão das 

vanguardas modernistas, justamente em sua época de apogeu, já que era “un poeta 

aislado y auténtico ante la revolución poética vanguardista” (HEARLE, 1979, p. 171). 

E, a partir de uma identificação com Huidobro, o sujeito do discurso deste manifesto 

pode se afirmar no corte com o outro; inclusive clamando por “la más absoluta 

hostilidade”. Huidobro, em um texto chamado “Yo”, inclusive com certo tom de 

arrogância, afirma: “Tengo completa fe en mí mismo”. Arrogância à parte, defendemos 

que neste trecho teríamos a emergência de um pensamento outro conforme descrito por 

Mignolo (1999) e defendido pelos estudos pós-coloniais, que diz que um pensamento 

outro seria um pensamento sem o Outro. Lembremos que Huidobro chegou a conviver 

com Breton e com Tristan Tzara, mas nem por isso integrou o surrealismo ou o 

dadaísmo. Fundou seu próprio movimento de vanguarda: o criacionismo. 

Assim como Huidobro, Vallejo, poeta peruano, também aparece como um ponto 

de identificação do sujeito do discurso do último excerto em destaque. Ao pesquisar 

sobre sua vida e obra, descobrimos que este poeta, ao estar mais preocupado com o que 

tinha para escrever que com o outro, pagou caro por estar em desacordo com o 

pensamento hegemônico: foi preso, viveu exilado grande parte de sua vida, teve muitos 

livros e obras de teatro recusadas e morreu bastante pobre. Não obstante este não 

reconhecimento, e aqui nos apoiamos no dito por Lannoy (2006, p. 19), o desamparo 

todo que encontrou em vida servia como combustível para sua criação poética. Foi um 

artista que posteriormente alcançou notoriedade e hoje é considerado o maior poeta 

peruano e um dos maiores poetas universais. Interpretamos que Huidobro e Vallejo 

tenham sido poetas que sem se preocupar muito com o outro, mostraram com a própria 

obra e vida que a ideologia que tinham estava acima do seu reconhecimento, de sua 

aceitação social. E, como argumentamos, no excerto aqui em análise, funcionam como 

um ponto de identificação para este sujeito do discurso. 

 Notamos que a criação e renovação possível a partir da noção de entremeio com 

a qual estamos trabalhando,  também se faz presente de forma explícita no último trecho 

em destaque, “creemos también en la renovación constante y que dure lo que deba de 



durar, sin atenuantes”, em uma defesa contra o estancamento, o engessamento, o 

acartonamento – para usufruirmos do portunhol nós também – e a não reciclagem do 

pensamento. Assim, encaminhando-nos para o final de nossa reflexão, a arrematamos 

reafirmando que uma lógica derivada do gozo suplementar, tal como se apresenta nos 

manifestos aqui em análise, poderia ser pensada como profícua como um movimento de 

resistência, pois possibilitaria a construção de um sujeito coletivo, como aparece de 

modo muito marcante no manifesto de Animita Cartonera
22

: 

sd 12 De la muerte [las animitas] nacen y son su burla. Aunque ha 

habido mociones para erradicarlas y erguir en su lugar más vías 

de autopista o edificaciones que necesitan tal espacio, la traba a 

esta expropiación es más fuerte. Y ellas siguen estando ahí, 

insolentes, inmunes a las suspicacias, al paso del tiempo, a la 

mismísima muerte. Son pura resistencia. 

 

As animitas, assim como o próprio papelão utilizados na confecção do livro cartonero, 

podem representar certo tempo cíclico no qual a morte não aparece separadamente da 

vida. A morte é vida e a faz trabalhar na contradição, no entremeio. A vida, a partir da 

série de sentidos com a qual colocamos em relação o trecho em destaque, nasceria da 

morte, ainda que se proponha a lutar constantemente contra esta morte. Ainda no rastro 

desse enunciado, esta luta nasceria justamente da “burla”, que assim como o “burlesco” 

é festiva e jocosa. Assim, a luta da vida contra a morte se constitui aí como um 

movimento lúdico: a luta é lúdica. O luto é festa e nos leva a coalhar em contradições. 

Escritura entramada no entremeio. Atravessada, é travessa. Todo-não-todo.  

Ampliando os sentidos desenvolvidos no último parágrafo, a luta bélica que está 

pressuposta no próprio gênero manifesto (GELADO, 2008), na verdade se constitui aqui 

como um movimento lúdico, derivado do gozo suplementar, feminino, não-todo, não-

totalizante. Como o feminino é o que só se semidiz, estaria destinado a se dizer sempre, 

justamente por não conseguir dizer-se completamente. Como o não-todo é o que não 

cessa de não se escrever, seu constante movimento de tentar se escrever no entremeio, 

com o entremeio, como entremeio, contribuiria também nisso construir coletividades. 

Como estávamos aqui, tentando dizer, o entremeio nestes manifestos se caracteriza 

como uma sorte de excesso que busca sair de si mesmo. Desse modo, conseguiriam 

constituir puras resistências, residências duras que, ainda que com fronteiras difusas, 

assim como as animitas chilenas e a yerbas malas bolivianas, não cessam de se 
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proliferar, de se fazer presentes em “rincones de capillas”
23

, curto-circuitando a 

normalidade advinda de nossa necessidade de homogeneidade lógica: o “Ou Isto ou 

Aquilo” de Cecília Meireles. Conforme estamos analisando, discursivamente, nos 

parece nos manifestos cartoneros existe uma preferência por ser isto e aquilo. Dentro e 

fora. Morte e vida. Ou talvez nada disso tudo junto. Temos nós também a impressão que 

“isso causa uma perturbação, rompe com os acontecimentos esperados do cotidiano”
24

, 

como explicita Dulcineia Catadora em seu manifesto. 

1, 2, 3, foi bom estar com vocês, mas acabou a minha vez. 
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