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Em nossa pesquisa a respeito da construção contraditória do discurso identitário no cancioneiro 

de Soledad Pastorutti, no contexto do folclore argentino, localizamos a emergência de um discurso 

de identidade que se gestou durante todo o século XX e que chega aos anos 1990 já enfraquecido, 

precisando renovar-se. O “folclore à moda antiga” estava, nessa última década do século, na 

berlinda, sob os seus signos foram forjados os padrões de uma argentinidade necessária e 

projetada pela cidade letrada em resistência às alteridades estrangeiras que se moviam na capital. 

Essa mesma perspectiva cultural havia sofrido as duras penas da exclusão e da repressão durante 

as ditaduras militares argentinas que colocaram ênfase, mesmo sem querer, o rock argentino, que 

tomou um lugar de destaque na vida cultural da juventude das cidades no final dos anos 1980. A 

década de 1990 colocou em cena outro modo de fazer folclore, o que a crítica da época chamou, 

oportunamente, de “folclore jovem”. Sob os auspícios dessa virada, Soledad Pastorutti foi lançada 

ao público como uma cantora que agregava o telurismo inicial (nas vestimentas, nos temas, nas 

canções, no modo de cantar) e a renovação necessária (muita energia sob os palcos, uma aderência 

indiscutível com um público muito amplo). Nessa perspectiva, a cantora, que completou vinte 

anos de carreira em 2016, construiu uma trajetória que tem seu débito inicial com o telurismo e 

com o discurso de identidade do “folclore à moda antiga”, mas começou a trabalhar em 

perspectivas diversas dessa também. Os discursos que analisamos neste trabalho advêm de 

recortes de entrevistas concedidas por Soledad Pastorutti a jornais ou revistas a respeito de sua 

carreira. O objetivo é discutir como esse discurso de identidade produzido por Soledad Pastorutti 

(alinhado ideologicamente ao “folclore à moda antiga”) nessas entrevistas desliza funcionando 

contraditoriamente. A base teórico-metodológica é advinda da reflexão do filósofo russo M. 

Bakhtin, da qual movimentamos as categorias de análise da contradição, da ambivalência e da 

bivocalidade. Os resultados apontam para a construção contraditória de um discurso de identidade 

que constitui na diferença que repele, fundando-se na contradição materializada em opor-se ao 

que é constitutivo. O discurso identitário produzido por Soledad Pastorutti desliza no sentido de 

uma alteridade fundante.  
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