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Em seu livro mais recente, um amálgama de teoria radical e 

memória pessoal, o acadêmico americano Frank Wilderson 

introduz a expressão políticas da cultura para descrever uma 

situação na qual diferenças raciais (que ele vê como antagonismos 

fundamentais) são ignoradas em favor da experiência cultural 

compartilhada. Ele, por sua vez, clama por uma cultura das 

políticas, um apelo para enfatizar os antagonismos existentes e 

prosseguir com uma definição de cultura baseada nesta divisão 

elementar. A teoria central de Wilderson sobre “diferenças 

irreconciliáveis entre a violência do capitalismo, opressão de 

gênero e supremacia branca” é uma proposição provocativa que 

oferece um modelo perfeito para um repensar geral das práticas 

existentes de curadoria de filmes - mesmo que adotar este projeto 

venha com o risco de gerar acusações de que tal adoção 

(des)apropria a teoria em questão. 

 

Até certo ponto, a maioria das práticas de curadoria tanto ativas 

quanto passivas do passado (políticas da cultura) conseguiu 

alcançar certa disciplina, completude e harmonia. Uma coleção ou 

                                                
1 “Politics of Culture vs Culture of Politics  or In Praise of Careless Curating – Part II”, p. 98 
2 Formada em História e Biblioteconomia, mas sua paixão é o cinema. Quando não está trabalhando como tradutora e 

revisora, escreve sobre cinema no blog Crítica Retrô e nos sites Revista Eletrônica Ambrosia e Cine Suffragette. 
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retrospectiva de certo artista, estilo, gênero, poética, movimento 

ou de uma obra nacional cultural tentará representar uma ideia 

disciplinada - por exemplo, uma ideia ou completa, compreensiva 

ou típica - do mesmo artista, estilo, gênero, poética, movimento 

ou cultura. Políticas de curadoria, nesta questão, continuam 

limitadas a exibir sombras da diferença artística e cultural, e a um 

jogo fútil e frívolo de encontrar ou inventar similaridades entre 

aparentemente irreconciliáveis posições ao longo do tempo e do 

espaço. 

 

A oposição a esta prática (cultura das políticas) pode não requerer 

uma operação com instrumentos de curadoria mais afiados - ou 

mais poéticos. O que pode, em vez disso, dar conta do recado é 

simplesmente um reconhecimento ou uma aceitação dos 

antagonismos que moldam a cultura, menos esforços para, de 

maneira retroativa, incutir a história do cinema de uma narrativa 

unificadora que conecta tudo, e menos tentativas de reconciliações 

com segundas intenções. 

 

Os resultados não vão alterar a história do cinema, ou mesmo 

contribuir com um melhor entendimento dela, mas podem acabar 

com a fantasia da história como um imperativo moral, ou a ilusão 

popular de que quaisquer tipos de antagonismos sociais podem ser 

instantaneamente resolvidos através das práticas de curadoria 

existentes.     

 

 

 

 

 


