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RESUMO

Este estudo desenvolve um pensamento crítico em torno das noções de crioulização e diálogo intercultural, a partir da obra de Alejandro Xul Solar 
(1887-1963) e da conjuntura da Modernidade Argentina. No contexto das vanguardas do início do século XX, Xul Solar, em sua condição de sujeito 
e criador formado em uma cultura de mescla, elabora um projeto artístico compósito, baseado em textos e imagens. A proposta estética 
concebida pelo artista e intelectual argentino, considerado um dos nomes mais relevantes da arte latino-americana do século XX, adquire uma 
verve panamericanista, pois contempla a invenção de uma língua auxiliar, o neocriollo, cujo objetivo seria estimular as trocas culturais e 
promover maior integração entre os povos da América. Isso lhe permite, em consonância ao proposto pelo escritor Jorge Luis Borges, amigo 
íntimo do artista, evitar incorrer excessivamente na cor local e, por outra parte, não se submeter ao ideário de unificação expressiva e obliteração 
da diferença cultural, aventado pelas nações europeias hegemônicas. Sob tal perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo investigar de 
que maneira os processos de crioulização de línguas e linguagens, que permeiam a produção artística e reflexões estéticas de Xul Solar, culminam 
em dinâmicas de contato e diálogo intercultural. Para tanto, foram analisadas obras pictóricas e textos de teoria estética, de autoria do artista, à 
luz de um arcabouço teórico de caráter transdisciplinar. O estudo se vale de contribuições teóricas de áreas como Teoria da Literatura, Estudos 
Interartes, Estética e Estudos Culturais Latino-americanos. Entre os resultados obtidos, destaca-se a constatação de que a noção de crioulização, 
conforme operacionalizada por Xul Solar, compreende a mescla cultural como processo de aproximação e negociação entre elementos díspares. 
Nessa perspectiva, foi possível concluir que a busca neocriolla supõe um mecanismo de assimilação ativa, devoração crítica, que se aproxima da 
concepção oswaldiana da antropofagia, proposta que possibilita a Xul Solar uma espécie de entre-lugar discursivo.
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