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1
A IDENTIDADE EM QUESTAO

A questao da identidade esta sendo
extensamente discutida na teoria social.
Em essencia, 0 argumento e 0 seguinte: as

velhas identidades, que por tanto tempo
estabilizaram 0 mundo social, estao em declinio,
fazendo surgir novas identidades e fragmentando
o individuo moderno, ate aqui vis to como urn
sujeito unificado. A assim chamada "crise de
identidade" e vista como parte de urn processo
mais amplo de mudanc;a, que esta deslocando as
estruturas e processos centrais das sociedades
modernas e abalando os quadros de referencia
que davam aos individuos uma ancoragem estavel
no mundo social.

o prop6sito deste livro e explorar algumas
<las questoes sobre a identidade cultural na
II10dernidade tardia e avaliar se existe uma "crise
d' iclentidade", em que consiste essa crise e em
(IIIC direc;ao ela esta indo. 0 livro se volta para
qll<Jstoescomo: Que pretendemos dizer com "crise
(I. i<l ntidade"? Que acontecimentos recentes nas
()(~iedades modernas precipitaram essa crise? Que

Irll'llluS ela toma? Quais saD suas conseqiiencias
poll /I 'iais? A primeira parte do livro (caps. 1-2)



lida com mudan~as nos conceitos de identidade e
d' 'uj ito. A segunda parte (caps. 3-6) desenvolve
e:::;sc argumento com rela~ao a identidades
(;ullurais - aqueles aspectos de nossas identidades
que surgem de nosso "pertencimento" a culturas
6tnicas, raciais, lingliisticas, religiosas e, acima
de tudo, nacionais.

Este livro e escrito a partir de uma posi~ao
basicamente simpMica it afirma~ao de que as
identidades modernas estao sendo "descentradas" ,
isto e, deslocadas ou fragmentadas. Seu proposito
e 0 de explorar esta afirma~ao, ver 0 que ela
implica, qualifica.-la e discutir quais podem ser
suas provaveis conseqliencias. Ao desenvolver 0

argumento, introduzo certas complexidades e
examino alguns aspectos contraditorios que a
no~ao de "descentra~ao", em sua forma mais
simplificada, desconsidera.

Conseqlientemente, as formula~oes deste
livro sao provisorias e abertas a contesta~ao. A
opiniao dentro da comunidade sociologica esta
/lillda profundamente dividida quanto a esses
lIHHlIlIlO. As tendencias sao demasiadamente
1'(\(;( 1110:>ambiguas. 0 proprio conceito com a qual
<:.llllllOi-!lidando, "identidade", e demasiadamente
(;()lllplo 0, IIll1itopouco desenvolvido e muito pouco
'oltlpreelldido lIa ciencia social contempodinea para

ser d finilivLllII'II1 posto it prova. Como ocorre
com muitos ()lItl'()Sf 'nomenos sociais, e impossivel
oferecer a6rrnu9 '8 conc1usivas ou fazer julgamentos

seguros sobre as alega~oes e proposi~oes teoricas
que estao sendo apresentadas. Deve-se ter isso
em mente ao se ler 0 restante do livro.

Para aqueles/as teoricos/as que acreditam
que as identidades modernas estao entrando em
colapso, 0 argumento se desenvolve da seguinte
forma. Um tipo diferente de mudan~a estrutural
esta transformando as sociedades modernas no
final do seculo XX. Isso esta fragmentando as
paisagens culturais de dasse, genero, sexualidade,
etnia, ra~a e nacionalidade, que, no passado, nos
tinham fornecido solidas localiza~oes como
individuos sociais. Estas transforma~oes estao
tambem mudando nossas identidades pessoais,
abalando a ideia que temos de nos proprios como
sujeitos integrados. Esta perda de um "sentido
de si" estavel e chamada, algumas vezes, de
deslocamento au descentra~ao do sujeito. Esse
duplo deslocamento - descentra~ao dos individuos
tanto de seu lugar no mundo social e cultural
qlLanto de si mesmos - constitui uma "crise de
i<lentidade" para 0 individuo. Como observa 0

cr\lico cultural Kobena Mercer, "a identidade
OlYlente se torna uma questao quando esta em

ni 'e, quando alga que se supoe como fixo,
('0(:,. nte e estavel e deslocado pela experiencia
d/l <I(lvida e da incerteza" (Mercer, 1990, p. 43).

Esses processos de mudan~a, tomados rn
l'lIlijllnto, representam um proce so d(
111111. 1()I'Ina<;aotao fundamental e abran« 1I1((I'll



fiOlllO ompelidos a perguntar se nao e a propria
IIIOU rnidade que esta sendo transformada. Este livro
a Tcscenta uma nova dimensao a esse argumento: a
a.firma<;aode que naquilo que e descrito, algumas
vezes, como nosso mundo pos-moderno, nos somos
tambem "pos" relativamente a qualquer concep<;ao
essencialista ou flxa de identidade - algo que, des de
o lluminismo, se supoe deflnir 0 proprio nucleo ou
essencia de nosso ser e fundamentar nossa existencia
como sujeitos humanos. A fim de explorar essa
afirma<;ao, devo examinar primeiramente as
defmi<;oes de identidade e 0 carater da mudan<;a na
modernidade tardia.

e com ele se desenvolvia, ainda que permanecendo
essencialmente 0 mesmo - continuo ou "identico"
a ele - ao longo da existencia do individuo. 0 centro
essencial do eu era a identidade de uma pessoa.
Direi mais sobre isto em seguida, mas pode-se ver
que essa era uma concep<;ao muito "individualista"
do sujeito e de sua identidade (na verdade, a
identidade dele: ja que 0 sujeito do Iluminismo era
usualmente descrito como masculino).

A no<;ao de sujeito sociologico refletia a
crescente complexidade do mundo modemo e a
consciencia de que este nucleo interior do sujeito
nao era autonomo e auto-suflciente, mas era formado
na rela<;ao com "outras pessoas importantes para
ele", que mediavam para 0 sujeito os valores, sentidos
e simbolos - a cultura - dos mundos que ele/ela
habitava. C.H. Mead, C.H. Cooley e os interacionistas
simbolicos sao as flguras-chave na sociologia que
claboraram esta concep<;ao "interativa" da
identidade e do eu. De acordo com essa visao, que
H "omou a concep<;ao sociologica classica da questao,
/I iclentidade e formada na "intera<;ao" entre 0 eu e
II sociedade. 0 sujeito ainda tem um nucleo ou
( HH~nciainterior que e 0 "eu real", mas este e
IiII'llJado e modificado num dialogo continuo com os
11111lidos culturais "exteriores" e as identidades que

01-; rnundos oferecem.

A identidade, nessa concep<;ao socioloo-i 'II,

1"1\( lI<:h 0 espa<;o entre 0 "interior" e 0 "ext rioI'''
IlIlre 0 mllndo pessoal eo mundo publi o. ) 1'/110

Para os propositos desta exposi<;ao,
distinguirei tres concep<;oes muito diferentes de
identidade, a saber, as concep<;oes de identidade
do:

a) sujeito do Iluminismo,

b) ujeito sociologico e

c) slIjcito pos-modemo.

() Kllj it'o do Iluminismo estava baseado
1111111/10011(;<p 'ao da pessoa humana como um
individllo 101111111nl centrado, unificado, dotado
das capa 'idlld \ , d \ l'k1zao,de consciencia e de a<;ao,
cujo "centro" ·oll·i ,tia num nucleo interior, que
emergia pela prjllJ ira vcz quando 0 sujeito nascia



d ' que projetamos a "nos proprios" nessas
icl 'nticlades culturais, ao mesmo tempo que
internalizamos seus significados e valores, tomanclo-
os "parte de nos", contribui para alinhar nossos
sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que
ocupamos no mundo social e cultural. A identidade,
entao, costura (ou, para usar uma metmora medica,
"sutura") 0 sujeito a estrutura. Estabiliza tanto os
sujeitos quanta os mundos culturais que eles
habitam, tomando ambos reciprocamente mais
unificados e prediziveis.

Argumenta-se, entre tanto, que sao exatamente
essas coisas que agora estao "mudando". 0 sujeito,
pl'eviamente vivido como tendo uma identidade
ul1ificada e estavel, esta se tomando fragmentado;
composto nao de uma unica, mas de varias
id ntidades, algumas vezes contraditorias ou nao-
I' 'solvidas. Correspondentemente, as identidades,
q II ' compunham as paisagens sociais "la fora"
(' <Ill' 'lsseguravam nossa conformidade subjetiva
('0111liS"necessidades" objetivas da cultura, estao
1'1111'/111110em colapso, como resultado de
11111(//111('111'1'struturais e institucionais. 0 proprio
I'llll'lI 0 tin icl I1tificagao, atraves do qual nos
111011'1/11110UIII nossas identidades culturais,
10111011 I' III11is pl'ovisorio, variavel e
p 1'0I Ii II III/II i('0.

I':, I' pll)('(' 1'10woduz 0 sujeito pos-modemo,
conccplllUliz/ltlo ('011101I110tendo uma identidade
fixa, es '1Ieiul Oil IlI:l'lIlnnente. A identidade

torna-se uma "celebragao movel": fol'mada e
transformada continuamente em relagao as fol'mas
pelas quais somas representados ou intelpelados nos
sistemas culturais que nos rodeiam (Hall, 1987). E
definida historicamente, e nao biologicamente. 0
sujeito assume identidades diferentes em diferentes
momentos, identidades que nao saD unificadas ao
redor de urn "eu" coerente. Dentro de nos ha
identidades contraditorias, empul'l'ando em c1il'erentes
dil'egoes, de tal modo que nossas identificagoes estao
sendo continuamente deslocadas. Se sentimos que
temos uma identidade unificada desde 0 nascimento
ate a morte e apenas pol'que construimos uma comoda
estoria sobre nos mesmos ou uma confortadora
"narrativa do eu" (veja Hall, 1990). A identidade
plenamente unificada, completa, segura e coerente e
lima fantasia. Ao inves disso, a medida em que os
sistemas de significagao e representagao cultural se
IIlultiplicam, somos confrontados por uma
IIlultiplicidade desconcertante e cambiante de
identidades possiveis, com cada uma das quais
pocleriamos nos identificar - ao menos
II\1 I Iporariamente.

Deve-se tel' em mente que as tres
('llIlc<:pgoes de sujeito acima sao, em alguma
1I11'didLl,simplificagoes. No desenvolvimento do
/1'1',1"lien to, elas se tol'narao mais complexas '
'1llldif'i(;/I(h . Nao obstante, elas se prestam '011111

11111110de apoio para desenvolver a arglllll('11111
I 11111'111dUKI'Iivro.



o caroter da mudan~a na
modernidade tardia

e futuro, os quais, pOI' sua vez, SaD estruturados
pOI' prMicas sociais recorrentes (Giddens, 1990,
pp. 37-8).

A modernidade, em contraste, nao e
definida apenas como a experiencia de convivencia
com a mudanc;:a nlpida, abrangente e continua,
mas e uma forma altamente reflexiva de vida, na
qual:

Urn outro aspecto desta questao da
identidade esta relacionado ao carateI' da mudanc;:a
na modernidade tardia; em particular, ao process a
de mudanc;:a conhecido como "globalizac;:ao" e seu
impacto sabre a identidade cultural.

Em essencia, 0 argumento e que a mudanc;:a
na modernidade tardia tern urn carateI' muito
especifico. Como Marx disse sobre a modernidade:

e 0 permanente revolucionar da produgao, 0

abalar ininterrupto de todas as condigoes sociais,
a incerteza e 0 movimento etemos ... Todas as
relagoes fIxas e congeladas, com seu cortejo de
vetustas representagoes e concepgoes, SaD
dissolvidas, todas as relagoes recem-formadas
envelhecem antes de poderem ossiJl.car-se. Tudo
que e solido se desmancha no ar. .. (Marx e Engels,
1973, p. 70).

As sociedades modernas sao, portanto, pOl'
definic;:ao, sociedades de mudanc;:a constante,
rapida e permanente. Esta e a principal distinc;:ao
entre as sociedades "tradicionais" e as
"modernas". Anthony Giddens argumenta que:

nas sociedades tradicionais, 0 pass ado e venerado
e os simbolos SaD valorizados porque contem e
perpetuam a experiencia de geragoes. A tradigao
e urn meio de Iidar com 0 tempo e 0 espago,
inserindo qualquer atividade ou experiencia
particular na continuidade do passado, presente

as praticas sociais SaDconstantemente examinadas
e reformadas it luz das informagoes recebidas
sobre aquelas proprias praticas, alterando, assim,
constitutivamente, seu carateI' (ibid., pp. 37-8).

Giddens cita, em particular, 0 ritmo e 0

alcance da mudanc;:a - "a medida em que areas
diferentes do globo saD postas em interconexao
llmas com as outras, ondas de transformac;:ao social
atingem virtualmente toda a superficie da terra" _

a natureza das instituic;:oes modernas (Giddens,
1990, p. 6). Essas ultimas ou saD radicalmente
1I0vas, em comparac;:ao com as sociedades
Irndicionais (pOl' exemplo, 0 estado-nac;:ao ou a
IlIcrcantilizac;:ao de produtos e 0 trabalho
I fwlariado), ou tern uma enganosa continuidade

l'Oln as formas anteriores (pOl'exemplo, a cidade),
IIIIIIi ao organizadas em torno de principios
1111 tllnte diferentes. Mais importantes saD as
IlIlw·!formac;:oesdo tempo e do espac;:o e 0 que ele
1111111111 de "desalojamento do sistema social" - a

1'\11' IGI .0" das relac;:oessociais dos contextos JOC(liH
.II illl( "Hc;:aOe sua reestruturac;:ao ao JOIII-';Odo



A IDENTIDADE EM QUEsrAo

escalas indefinidas de espa90-tempo" (ibid., p.
21). Veremos todos esses temas mais adiante.
Entretanto, 0 ponto geral que gostaria de enfatizar
e 0 das descontinuidades

A sociedade nao e, como os sociologos pensaram
muitas vezes, urn todo unrncado e bem delimitado ,
uma totalidade, produzindo-se atraves de
mudan9as evolucionarias a partir de si mesma,
como 0 desenvolvimento de uma fIor a partir de
seu bulbo. Ela esta constantemente sendo
"descentrada" ou deslocada por for9as fora de si
mesma.

Os modos de vida colocados em a<;ao pcla
modernidade nos livraram, de uma forma bastantc
inedita, de todos os tipos tradicionais de ord rn
social. Tanto em extensao, quanta em intensida I ,
as transforma<;oes envolvidas na modernidad 50
mais profundas do que a maioria das mudan<;as
caracteristicas dos periodos anteriores. No plano
da extensao, elas serviram para estabelecer formas
de interconexao social que cobrem 0 globe; cm
termos de intensidade, elas alteraram algumas
das caracteristicas mais intimas e pessoais de nossa
existencia cotidiana (Giddens, 1990, p. 21).

David Harvey fala da modernidade como
implicando nao apenas "urn rompimento
impiedoso com toda e qualquer condi9aO

d" ". dprece ente , mas como caractenza a pOl' urn
processo sem-fim de rupturas e fragmenta90es
intern as no seu proprio interior" (1989, p. 12).
Ernest Laclau (1990) usa 0 conceito de
"deslocamento". Uma estrutura deslocada e
aquela cujo centro e deslocado, nao sendo
substituido pOI' outro, mas pOI' "uma pluralidade
de centros de poder". As sociedades modernas,
argumcnta Laclau, nao tern nenhum centro,
nenhum principio articulador ou organizador
unico e nao s desenvolvem de acordo com 0
desdobramento 1 uma unica "causa" ou "lei".

As sociedades da modernidade tardia
argumenta ele, SaG caracterizadas pel~
"diferen9a"; elas sao atravessadas pOI' diferentes
divisoes e antagonismos sociais que produzem uma
variedade de diferentes "posi90es de sujeito" _
isto e, identidades - para os individuos. Se tais
sociedades nao se desintegram totalmente nao e
porque elas SaG unificadas, mas porque seus
diferentes elementos e identidades podem, sob
. rtas circunsUincias, ser conjuntamente

urticulados. Mas essa articula9ao e sempre parcial:
Ii • trutura da identidade permanece aberta. Sem
iKKO, argumenta Laclau, nao haveria nenhuma
Ilii;loria.

Esta e uma concep9ao de identidade muito
dil'( r 'ote e muito mais perturbadora e provisoria
do <ill • as duas anteriores. Entretanto, argumenta
I./II'IItIl, isso nao deveria nos desencorajar: 0
",' 10(;lIrnento tern caracteristicas positivas. E/<:
", /l1'licllla as identidades estaveis do pa slIdo,
111/1 1IIIIIbcm abre a possihilidade d< 110 I



A 10 NTIOIlOe CULTURAL NA POS-MODERNIDADE

articula<;;oes: a cria<;;ao de novas identida I . , a
produ<;;ao de novas sujeitos e 0 que ele chama Ie
"recomposi<;;ao da estrutura em torno de ponto'
nodais particulares de articula<;;ao" (Laclau, 1990,
p.40).

Giddens, Harvey e Laclau ofere cern leituras
urn tanto diferentes da natureza da mudan<;;a do
mundo pos-moderno, mas suas enfases na
descontinuidade, na fragmenta<;;ao, na ruptura e
no deslocamento contem uma linha cOlTlum.
Devemos tel' isso em mente quando discutirmos 0

impacto da mudan<;;a contemporanea conhecida
como "globaliza<;;ao".

No julgamento de Bush, os eleitores brancos (que
podiam tel' preconceitos em rela<;;ao a urn juiz
negro) provavelmente apoiaram Thomas porque
ele era conservador em term os da legisla<;;ao de
igualdade de direitos, e os eleitores negros (que
apoiam polfticas liberais em questoes de ra<;;a)
apoiariam Thomas pOI'que ele era negro. Em
sfntese, 0 presidente estava "jogando 0 jogo das
identidades" .

o que est6 em jogo na questao
das identidades?

Durante as "audiencias" em torno da
indica<;;ao, no Senado, 0 juiz Thomas foi acusado
de assedio sexual pOI' uma mulher negra, Anita
Hill, uma ex-colega de Thomas. As audiencias
causaram um escandalo publico e polarizaram a
sociedade americana. Alguns negros apoiaram
Thomas, baseados na questao da ra<;;a;outros se
opuseram a ele, tomando como base a questao
H xual. As mulheres negras estavam divididas,
<I pendendo de qual identidade prevalecia: sua
id 'ntidade como negra ou sua identidade como
Illulher. Os homens negros tambem estavam
diviclidos, dependendo de qual fator prevalecia:
( II sexismo ou seu liberalismo. Os homens

111'1111'os estavam divididos, dependendo, nao
IIP<:IIUSde sua polftica, mas da forma como eles

t\ id 'ntificavam com respeito ao racismo e ao
I • iHJrlO.As mulheres conservadoras brancas

IIpllilivum Thomas, nao apenas com base em sua
1l1'li"'I~ao polftica, mas tambem pOI'causa d SIIII

"1111 il.,:ito 'W feminismo. As feministas brHll(;IIH,

Ate aqui os argumentos parecem bastante
abstratos. Para dar alguma ideia de como eles se
iplicam a uma situa<;;ao concreta e do que esta
" 'In jogo" nessas contestadas defini<;;oes de
idclll idacle e mudan<;;a, vamos tomar um exemplo
q Illl i III tra as conseqi.iencias politicas da
l'rn '"H'llltI :fLO ou "pluraliza<;ao" de iclentidades.

1';111I (I, 0 entao presidente americano,
BlI!-lll, nil imlO pOl' l'estaurar uma maioria
con' 'rvndol'lI 1I11 III rema Corte americana,
encarniuholl II iudiclI ·ito de Clarence Thomas,
umjuiz nc'YI'Od( viK(Hl!-lpollticas conservadoras.



que freqiientemente tinham POSl<::oes mais
progressistas na questao da raga, se opunham a
Thomas tendo como base a questao sexual. E, uma
vez que 0 juiz Thomas era urn membro da elite
judiciaria e Anita Hill, na epoca do alegado incidente,
uma funcionaria subalterna, estavam em jogo, nesses
argumentos, tambem quest6es de classe social.

A questao da culpa ou da inocencia clojuiz
Thomas nao esta em cliscussao aqui; 0 que esta
em cliscussao e 0 "jogo de iclenticlacles" e uas
conseqiiencias polfticas. Consicleremo os
seguintes elementos:

• As identiclacles erarn con LracliLorias.Elas se
cruzavarn ou se "deslocavClIl1" rnuLuamente.

• As conLradi<;;6 s aLuavam LanLofora, na
socieclacle, aLravessancio grupos pollticos
estabelecidos, quanLo "clenLro" cia cabega
de cada indivfduo.

• Nenhuma identidade singular - por
exemplo, de classe social- podia alinhar
todas as diferentes identidades com uma
"identidade mestra" {mica, abrangente,
na qual se pudesse, de forma segura,
bas ear uma polftica. As pessoas nao
identificam mais seus interesses sociais
exclusivamente em termos de classe; a
classe nao pode servir como urn
disposi Livo discursivo ou uma categoria
mobilizaclora atraves da qual todos os
variaclos i nLeresses e todas as variadas

identidades das pessoas possam ser
reconciliadas e representadas.

• De forma crescente, as paisagens politicas
do mundo moderno saD fraturadas dessa
forma por identificayoes rivais e
deslocantes - advindas, especialmente,
da erosao da "identidade mestra" da
classe e da emergencia de novas
identidades, pertencentes a nova base
politica definida pelos novos movimentos
sociais: 0 feminismo, as lutas negras, os
movimentos de libertayao nacional, os
movimentos antinucleares e ecol6gicos
(Mercer, 1990).

• Uma vez que a identidade muda de acordo
com a forma como 0 sujeito e interpelado
ou representado, a identificayao nao e
automatica, mas pode ser ganhada ou
perdida. Ela tornou-se politizada. Esse
processo e, as vezes, descrito como
constituindo uma mudanya de uma politica
de identidade (de class e) para uma politica
de diferent;a.

Posso agora esquematizar, de forma breve,
II 1'(~Slante do livro. Em primeiro lugar, YOU
I 1II11iliar, de uma forma urn pouco mais profunda,
I 1111100 'onceito de identidade mudou: do conceil'O
1II'lido no sujeito do Iluminismo para 0 cone ·ilo
III'ill16trieo e, depois, para 0 do sujeiLo "p() •

1I1i1l11l1'1I0". Em seguida, 0 livro explol'ClI'(1IIqllnl,



aspecto da identidade cultural moderna que e
formado atraves do pertencimento a uma cultura
nacional e como os processos de mudanc;a - uma
mudanc;a que efetua urn deslocamento -
compreen-didos no conceito de "globalizac;ao"
estao afetando isso.

2
NASCIMENTO E MORTE
DO SUJEITO MODERNO

Neste capitUlo farei urn esboc;o da descric;ao,
feita pOl' alguns teoricos contemporaneos,
das principais mudangas na forma pela

qual 0 sujeito e a identidade saD conceptualizados
no pensamento moderno. Meu objetivo e trac;ar
os estagios atraves dos quais uma versao particular
do "sujeito humano" - com certas capacidades
Illlmanas fIxas e urn sentimento estavel de sua
propria identidade e lugar na ordem das coisas -
olYlergiu pela primeira vez na idade moderna;
<:0 mo ele se tornou "centrado", nos discursos e
pr[ll'icas que moldaram as sociedades modernas;
,'orno adquiriu uma defInic;ao mais sociologica ou
illl 'rativa; e como ele esta sendo "descentrado"
II I Inodernidade tardia. 0 foco principal deste
"I'pllilio e conceitual, centrando-se em concep<;iJes
II/Ii/antes do sujeito humano, visto como uma
11/',111'11. discursiva, cuja forma unificada e
Id,"lidud racional eram pressupostas tanto pelos
d 1'111' ()' do pensamento moderno quanta pelos
1"111'1 os que moldaram a modernidade, sendo-
III1 ( IIcia i .
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cultura ocidentais contribuiram para a emergencia
dessa nova concepc;ao: a Reforma e 0

Protestantismo, que libertaram a consciencia
individual das instituic;oes religiosas da Igreja e a
expuseram diretamente aos olhos de Deus; 0

Humanismo Renascentista, que colocou 0 Homem
(sic) no centro do universo; as revoluc;oes
cientificas, que conferiram ao Homem a faculdade
e as capacidades para inquirir, investigar e decifrar
os misterios da Natureza; e 0 Iluminismo, centrado
na imagem do Homern racional, cientifico,
libertado do dogma e da intoledincia, e diante do
qual se estendia a totalidade da hist6ria humana,
para ser compreendida e dominada.

Grande parte da hist6ria da filosofia
ocidental consiste de reflexoes ou refinamentos
dessa concepc;ao do sujeito, seus poderes e suas
capacidades. Vma figura importante, que deu a
essa concepc;ao sua formulac;ao prim aria, foi 0

fil6sofo frances Rene Descartes (1596-1650).
Algumas vezes visto como 0 "pai da Filosofia
moderna", Descartes foi um matemMico e
cientista, 0 fundador da geometria analitica e da
6tica, e foi profundamente influenciado pela "nova
ciencia" do seculo XVII. Ele foi atingido pela
profunda duvida que se seguiu ao deslocamento
de Deus do centro do universo. E 0 fato de que 0

sujeito moderno "nasceu" no meio da duvida e
do ceticismo metafisico nos faz lembrar que ele
nunca foi estabelecido e unificado como essa forma

de descreve-lo parece sugerir (veja Forester,
1987). Descartes acertou as contas com Deus ao
torna-Io 0 Primeiro Movimentador de toda criac;ao;
dai em diante, ele explicou 0 resto do mundo
material inteiramente em termos medinicos e
matematicos.

Descartes postulou duas substancias
distintas - a substancia espacial (materia) e a
subsUincia pensante (mente). Ele refocalizou,
assim, aquele grande dualismo entre a "mente" e
a "materia" que tem afligido a Filosofa desde

ntao. As coisas devem ser explicadas, ele
acreditava, por uma reduc;ao aos seus elementos
e senciais a quantidade minima de elementos e,
0111 ultima analise, aos seus elementos irredutiveis.
No centro da "mente" ele colocou 0 sujeito
illdividual, constituido por sua capacidade para

"C 0. "I'll 'locinar e pensar. ogLto, ergo sum era a
II t1avra de ordem de Descartes: "Penso, logo
( i 10" (enfase minha). Desde entao, esta
1'011' pc;ao do sujeito racional, pens.ante e
"(IIIHcicnte, situado no centro do conhecImento," ., ."
1''111 Hido conhecida como 0 sUJeIto cartesiano

utra contribuic;ao critica foi feita por John
I ,t I" I ( , 0 qual, em seu Ensaio sobre a compreensao
tlllllUI/W definia 0 individuo em termos da

1111 IIliJnd (sameness) de um ser racional" - iHIO
1111111 id 'nLidade que permanecia a m 'HIIIIl,

I"' till (;()lIl1nUacom seu sujeito: "a idolllid III,
tli p' 0 I III 'anga a exata exten 13.0 111 qll' II'
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consciencia pode ir para tras, para qualquer a<;ao
ou pensamento passado" (Locke, 1967, pp. 212-
213). Esta figura (ou dispositivo conceitual) _ 0

"individuo soberano" - esta inscrita em cada um
dos processos e prciticas centrais que fizeram 0

mundo moderno. Ele (sic) era 0 "sujeito" da
modernidade em dois sentidos: a origem ou
"sujeito" da razao, do conhecimento e da prMica;
e aquele que sofria as consequencias dessas
praticas - aquele que estava "sujeitado" a elas
(veja Foucault, 1986 e tambem Penguin
Dictionary of Sociology: verbete "subject'').

Algumas pessoas tem questionado se 0

capitalismo realmente exigiu uma concep<;ao de
individuo soberano desse tipo (Abercrombie et
alli, 1986). Entretanto, a emergencia de uma
concep<;ao mais individualista do sujeito e
amplamente aceita. Raymond Williams sintetizou
essa imersao do sujeito moderno nas praticas e
discursos da modernidade na seguinte passagem:

A emergencia de noc;:6es de individualidade, no
sentido moderno, pode ser relacionada ao colapso
da ordem social, economica e religiosa medieval.
No movimento geral contra 0 feudalismo houve
uma nova enfase na existencia pessoal do homem,
acima e aIem de seu lugar e sua fun<;i'io numa
rfgida sociedade hienirquica. Houve uma enfase
similar, no Protestantismo, na rela<;i'io direta e
individual do homem corn Deus, em oposi<;i'io a

81u I' bG50 mediada pela Igreja. Mas foi s6 ao
fin:11 do ~ 'cillo XVII e no seculo XVIII que urn

d de analise na L6gica e na Matemiitica,novo mo 0, . ([

)ostulou 0 indivfduo como a enti?ade malOr c ..as
!.monadas" de Leibniz), a partIr da qual o~tIas
categorias (especialmente categorias c?l.etlvads)

I .' . d s 0 pensamento politIco 0eram (ellVa a . I
Iluminismo se"uiu principalmente este mode o.
O ." mento ~omec:;ava com os individuos, q~e

mou . ,. . .. I A I stinham uma existencia pnmana e ImCIa '. s el
e as [ormas de sociedade eram deles den vadas:

C b' - mo em Hobbes' por contratopor su mlssao, co , _ .
t'mento ou pela nova versao da leIou consen I , .

natural no pens amen to liberal. N a economJa
, " de umclassica, 0 comercio era descnto atraves

modelo que supunha individuos separados que
[possufam propriedade e] decidiam, em Aal~um
onto de partida, entrar em relac:;6es ~co~o~l1Icas

p .. Na e'tica utilitaria, mdlvlduosou comerclals. .
separados calculavam as conseqi.iencIas desta ou
daquela ac:;iio que eles poderiam empreender
(Williams, 1976, pp.135-6).

Ai nda era possivel, no seculo XVIII,
d s da vida modernaIflllIl',ilwr os gran es proce~so., ".. d

I 11I111Il:Slandocentrados no llldlVlduo sUJ.elto-
d
a-

t I 1111".Mas a medida em que as socleda es
mais eomplexas, elas1I11,1I'"'IIIISse tornavam . . I A

' , £ ais eoletlva e socIa. s111'11111'1/1111uma ·orma m
11111111nlfissicas liberais de governo, bas.eadas nos
I 111111 <: consentimento individualS, foram
I" 11111/1/I <hr eonta das estruturas do estado-
I II J " , d/ls "Telncles massas que fazem ur~H

. A I' I' icas da econOlllll1I 111111111I'I/lIIIOdTna. S else ass . I
. I d I tr t eclatro u 1111111111III IlI,dll propl'I 'tel e,cocon a 0 I

. 'ali - tre 'IH"!'/l11lI1111 II dlll'lIi dllllldu tn zac;;ao,en c.
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formagoes de classe do capitalismo moderno.
o empreendedor individual da Riqueza das "afoes
de Adam Smith ou mesmo d'O capital de Marx foi
transformado nos conglomerados empresariais da
economia moderna. 0 cidadao individual tornou-
se enredado nas maquinarias burocnlticas e
administrativas do estado moderno.

Emergiu, entao, uma concepgao mais social
do sujeito. 0 indivfduo pas sou a ser visto como
mais localizado e "definido" no interior dessas
grandes estruturas e formagoes sustentadoras da
sociedade moderna. Dois importantes eventos
contribufram para articular urn conjunto mais
amplo de fundamentos conceptuais para 0 sujeito
moderno. 0 primeiro foi a biologia darwiniana. 0
sujeito humano foi "biologizado" _ a razao tinha
uma base na Natureza e a mente urn "fundamento"
no desenvolvimento ffsico do cerebro humano.

o segundo evento foi 0 surgimento das novas
~iencias sociais. Entretanto, as transformagoes que
lSS0 pas em agao foram desiguais:

• 0 "indivfduo soberano", com as suas (dele)
vontades, necessidades, desejos e
in teresses, permaneceu a figura central
lunlo 110Sdiscursos da economia moderna
quunlo nos da lei moderna.

• 0 dunli 1110 tfpico do pens amen to cartesiano
foj in Iilu ·jonalizado na divisao das ciencias
sochi s cn lre a psicologia e as outras

NASCIMENTO E MORTE DO SUJEITO MODERNO

disciplinas. 0 estudo do individuo e ?e seus
processos mentais tornou-se 0 o~Jeto ?e
estudo especial e privilegiado da pSlCologla.
A sociologia, entretanto, forneceu uma
critic a do "individualismo racional" do
sujeito cartesiano. Localizou 0 individuo
em processos de grupo e nas n?n~as
coletivas as quais, argumentava, SUbjaZlam
a qualquer contrato entre sujeitos
individuais. Em conseqtiencia, desenvolveu
uma explicac;ao alternativa do modo como
os individuos saD formados subjetivamente
atraves de sua participac;ao em relac;6es
sociais mais amplas; e, inversamente, do
modo como os processos e as estruturas
san sustentados pelos papeis que os
individuos neles desempenham. Essa
"internalizac;ao" do exterior no sujeito, e
essa "externalizac;ao" do interior, atraves
da ac;ao no mundo social (como d~sc~t~da
antes), constituem a descric;ao soclOlogl~a
primaria do sujeito moderno. e. es~ao
compreendidas na teoria da soclalizac;ao.
Como foi observado acima, G. H. Mead e
os interacionistas simb6licos adotaram uma
vi ao radicalmente interativa deste
processo. A integrac;ao do individu_o na
\lei dade tinha sido uma preocupac;ao do

1()II~a data da sociologia. Te6ricos 01110

(;oITrnan estavam profundamenl' 1I1( 11111
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ad" ", do mo 0 como 0 eu e apresenta 0 em
diferentes situac;oes sociais, e como os
conflitos entre estes diferentes papeis
sociais sao negociados. Em um nivel mais
macrossociologico, Parsons estudou 0
"ajuste" ou complementaridade entre "0
eu" e 0 sistema sociaL Nao obstante, alguns
criticos alegariam que a sociologia
convencional mantivera algo do dualismo
de Descartes, especialmente em sua
tendencia para construir 0 problema como
uma relac;ao entre duas entidades
conectadas mas separadas: aqui, 0
"individuo e a sociedade".

Este modelo sociologico interativo, com sua
reciprocidade estavel entre "interior" e "exterior"
, '
e, em grande parte, um produto da primeira
metade do seculo XX, quando as ciencias sociais
assumem sua forma disciplinar atual. Entretanto,
exatamente no mesmo periodo, um quadro mais
perturb ado e perturbador do sujeito e da
identidade estava comec;ando a emergir dos
movimentos esteticos e intelectuais associado com
o surgimento do Modernismo.

Encontramos, aqui, a figura do individuo
isolado, exilado ou alienado, colocado contra 0
pano-de-fundo da multidao ou da metropole
an6nima e impessoaL Exemplos disso incluem a

NASCIMENTO E MORTE DO SUJEITO MODERNO

famosa descric;ao do poeta Baudelaire em "PintoI'
ciavida moderna" , que ergue sua casa "no corac;ao
(mico da multidao, em meio ao ir evil' dos
1l10vimentos, em meio ao fugidio e ao infinito" e
que "se torna um unico corpo com a multidao",
entra na multidao "como se fosse um imenso
Ieservatorio de energia eletrica"; 0 flaneur (ou 0
v<,gabundo), que vagueia entre as novas arcadas
tins lojas, observando 0 passageiro espetaculo da
III,tropole, que Walter Benjamin celebrou no seu
I IIsaio sobre a Paris de Baudelaire, e cuja
j'olllrapartida na modernidade tardia e,
I'l'ovavelmente, 0 turista (d. Urry, 1990); "K",.a

lillla an6nima, confronlado pOl' uma burocracla
t IIIl'oslo, na novela de Kafka, 0Processo; e aquela

I, 1',1:()de figuras alienadas da literatura e da critic a
IWill1 do seculo XX que visavam representar a

I 1"'l'it:ncia singular da modernidade. Varias
II \.' "i nSlancias exemplares da modernidade" ,
'1111011Khama Frisby, povoam aspaginas dos

11I11I1.tjlllis te6ricos sociais da virada do seculo,
1111111 (;no I'gc Simmel, Alfred Schutz e Siegfried

I 1III 1111'1'(I dos os quais tentaram capturar as
II II II d, Ii<:as essenciais da modernidade em
II ilill rlllllO os, tais como The Stranger ou

I ''/1',) (v lju hisby, 1985, p.109). Estas
I I 'II II 1I10HII'Hl'am-Seprofeticas do que iria

1111 I I lO Hllj ito carlesiano e ao uj ilo
1.\111'11 II 1111Illod I'nidade tardia.
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Descentrando 0 suieito

. . Aquelas pessoas que sustentam que as
Idenl:Idades modernas estllO sendo fragmentadas
argun:e.ntam que 0 que ilconte~eu a concep<;:ao
d~ s~JeIto moderno, na modermdade tardia, nao
fO! simpiesmente sua desagrega<;:ao, mas seu
deslocamento. Elas descrevem esse deslocamento
atraves de uma serie de rLlpturas nos discursos
do conhecimento moderno. Nesta se<;:ao,farei urn
nlp~do esbo<;:ode cinco gral1desavan<;:osna teoria
socIal e nas ciencias hujl1anas ocorridos no
pensamento, no periodo damodernidade tardia
(a segunda metade do seculoXX), ou que sobre
ele tiveram seu principal j)1lpacto,e cujo maior
efeito, argumenta-se, foi 0 descentramento final
do sujeito cartesiano.

A primeira descentraqao importante ref ere-
se as tradi<;:oes do pensaloento marxista. as
escritos de Marx pertenceIlJ, naturalmente ao

. seculo XIX e nao ao seculoXx. Mas um'dos
modos pelos quais seu trabalhofoi redescoberto
e reinterpretado na decada oesessenta foi a luz
da sua afirma<;:ao de que os"hornens (sic) fazem
a hist6ria, mas apenas soh ascondi<;:oesque lhes
SaGd ad as ". Seus novos interpretesleram isso no
sentido de que os individuosnao poderiam de
nenhuma forma ser os "autores"ou os agentes
da hist6ria, uma vez que elespodiamagir apenas
com base em condi<;:oes historicascriadas por

outros e sob as quais eles nasceram, utilizando os
recursos materiais e de cultura que lhes foram
fornecidos por gera<;:oes anteriores.

Eles argumentavam que 0 marxismo,
corretamente entendido, deslocara qualquer no<;:ao
de agencia individuaL a estruturalista marxista
Louis Althusser (1918-1989) (ver Penguin
Dictionary of Sociology: verbete "Althusser")
afrrmou que, ao colocar as rela<;:oessociais (modos
de produ<;:ao, explora<;:ao da for<;:ade trabalho, os
circuitos do capital) e nao uma no<;:aoabstrata de
homem no centro de seu sistema te6rico, Marx
deslocou duas proposi<;:oes-chave da filosofia
moderna:

• que ha uma essencia universal de homem;
• que essa essencia e 0 atributo de "cada

individuo singular", 0 qual e seu sujeito
real:

Esses dois postulados sao complementares e
indissoluveis. Mas sua existencia e sua unidade
pressupoem toda uma perspectiva de mundo
empirista-idealista. Ao rejeitar a essencia do
homem como sua base te6rica, Marx rejeitou todo
esse sistema organico de postulados. Ele expulsou
as categorias fUos6ficas do sujeito do empirismo,
da essencia ideal, de todos os dominios em que
elas tinham reinado de forma suprema. Nao
apenas da economia politica (rejeigao do mito do
homo economicus, is to e, do individuo, com
faculdades e necessidades definidas, como seodo
o sujeito da economia classica); nao apenas dll

hist6ria; ... nao apenas da etica (rejeigao clo icl()ill
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etica kantiana); mas tambem da propria filosofia
(Althusser, 1966, p. 228).

Essa "revolw;ao te6rica total" foi e 6bvio
f ' ,ortemente contestada pOl' muitos te6ricos
h~n:a~istas que dao maior peso, na explicagao
h~ston~a, a agencia humana. Nao precisamos
dlsc.utlr aqui se Althusser estava total ou
~arclalmente certo, ou inteiramente errado. 0 fato
e que, embora seu trabalho tenha sido
amplamente criticado, seu "anti-hurnanismo
te6r~co" (isto e, urn modo de pen aJ' opo to as
teonas que derivam seu racio Inio d :11 rllma
nogao de essencia univer al d nonl '111, aJojada
em ~ad~ sujeito individllal) I v 11111ill1p'acto
conslderavel sobre muilo ramos do p'lIlilllYl nto
moderno.

a segundo dos grand s "<I ~"lllrlllll 'Illos"
no pensamento ocidental do s6 'Ldo X ven, da
descoberta do inconsciente pOl' Fr IId. A I 'aria
de Freud de que nossas ideJ1tidad H, /10 sa
sexualidade e a estrutura de no 0' dUHejOHao
f~rm~~as Com base em processo pllfq,'1i 'os e
slmbohcos do inconsciente, quc ('lIl1ciOlla de
acordo c_omuma "16gica" muito difcr III ' daqllcla
da Razao, arras.a Com 0 cone ita do HlIjcito
cognoscente e raclOnaI provid d 11111.1 idoillidade
fIxa e unmcada - 0 "ponso, logo XiSIO",do slIj 'ito
de D~scartes. Estc asp Cl'O do IraballlO d' "'rcud
tern udo tambem urn profundo imp'l'lo 'obre 0

pensamento moderno nas tres ulLimas d6 'adas.

A leitura que pensadores psicanaliticos, como
Jacques Lacan, fazem de Freud e que a imagem
do eu como inteiro e unmcado e algo que a crianga
aprende apenas gradualmente, parcialmente, e
com grande difIculdade. Ela nao se desenvolve
naturalmente a partir do interior do nucleo do
ser da crianga, mas e formada em relagao com os
outros; especialmente nas complexas negociagoes
psiquicas inconscientes, na primeira infancia,
entre a crianga e as poderosas fantasias que ela
tern de suas figuras paternas e maternas. Naquilo
que Lacan chama de "fase do espelho", a crianga
que nao esta ainda coordenada e nao possui
qualquer auto-imagem como uma pessoa "inteira",
se ve ou se "imagina" a si pr6pria refletida - seja
literalmente, no espelho, seja fIgurativamente, no
"espelho" do oIhar do outro - como uma "pessoa
inteira" (Lacan, 1977). (Alias, Althusser tomou
essa metafora emprestada de Lacan, ao tentar
descrever a operagao da ideologia). Isto esta
pr6ximo, de certa forma, da concepgao do
"espelho", de Mead e Cooley, do eu interativo;
exceto que para eles a socializagao e uma questao
de aprendizagem consciente, enquanto que para
Freud, a subjetividade e 0 produto de processos
psiquicos inconscientes.

A formagao do eu no "olhar" do Outro, de
acordo com Lacan, inicia a relagao da crianga
com os sistemas simb6licos fora dela mesma e e,
assim, 0 momenta da sua entrada nos varios



sistemas de representa<;ao simh6lica - incluindo
a lingua, a cultura e a diferen<;a sexual. Os
sentimentos contraditorios e nao-re olvidos que
acompanham essa dificil entrada (0 entimento
dividido entre amor e odio pelo pai, 0 conflito
entre 0 desejo de agradar e 0 impulso para I' jeitar
a mae, a divisao do eu entre suas parl s "boa" e
"ma", a nega<;ao de sua parte ma 'ulina ou
feminina, e assim pOI' diante), que ao a p ctos-
chave da "forma<;ao inconsciente do Sllj 'ito" e
que deixam 0 sujeito "dividido", perman 'm Com
a pessoa pOI' toda a vida. Entretanto, mbora 0

sujeito esteja sempre partido ou djvjdido, ele
vivencia sua propria identidade 'orno ela
estivesse reunida e "resolvida", ou uni(; 'ada, como
resultado da fantasia de si mesrno eOlllO lima
"pessoa" unificada que ele formou nil ('ll c do
espelho. Essa, de acordo com 'ss \ Iipo de
pensamento psicanalitico, e a ori" In 'Olllrlldiloria
da "identidade".

Assim, a identidade e r 1I111l()'II\ algo
formado, ao longo do tempo, al r[lV(:H<!<proe sos
inconscientes, e nao alo·o jllulo, ( iHlenl' na
consciencia no mOrn nlo do 111IH<;illl<;III0.Fxiste
sempre aJ"o "i;na jllurio" 011(11f111iHiudo801Jrsua
unidade. EJ.:,p rlllUII "s 'rnpr , ill 'olllpi la, esta
sempre "em pro' "so", Inpr "s ndo ('onnada".
As partes "fcmininas" do Cll masculi.IIO, pOI'
exemplo, qlle ao ncgadas, permanec rn corn ele
e encontram expressao inconsciente em m llitas

formas nao reconhecidas, na vida adulta. Assim,
em vez de falar da identidade como uma coisa
acabada deveriamos falar de identifica<;ao, e ve-
la como ~m processo em andamento. A identidade
surge nao tanto da plenitude da identidade que
ja esta dentro de nos como individuos, mas de
umafalta de inteireza que e "preenchida" a par~
de nosso exterior, pelas formas atraves das qUaiS
nos imaginamos ser vistos pOI' outros.
Psicanaliticamente, nos continuamos buscando a
"identidade" e construindo biografias que tecem
as diferentes partes de nossos eus divididos numa
unidade porque procuramos recapturar esse
prazer fantasiado da plenitude.

De novo, 0 trabalho de Freud e 0 de
pensadores psicanaliticos como Laca~, que 0 leem
dessa forma, tern sido bastante questlOnados. POI'
defini<;ao, os processos inconscientes nao podem
ser facilmente vistos ou examinados. Eles tern que
ser inferidos pelas elaboradas tecnicas
psicanaliticas da reconstru<;~o ~ d,af.nterp~~ta<;~o
e nao saD facilmente suscetlvelS a prova . Nao
obstante, seu imp acto geral sobre as for~as
modernas de pensamento tern sido mUlto
consideravel. Grande parte do pensamento
moderno sobre a vida subjetiva e psiquica e "pos-
freudiana", no sentido de que toma 0 trabalho de
Freud sobre 0 inconsciente como certo e dado,
mesmo que rejeite algumas de suas hipoteses
especmcas. Outra vez, podemos avaliar 0 dano



que e,:'sa form~ ,de pensamento causa a noc;oes
~ue veem 0 SUJe1toraciona1 e a identidade
fIX " comoos e estavelS.

, 0 ter~eiro descentramento que examinarei
esta assoc1ado com 0 traba1ho do l' ",

t 1 F lllguista
es rutura, < erdinand de Saussure S. aussure
argumentava que nos nao somos m n h
sentid " " . , n urn
ou 0, ~s .autores das afirmac;oes qu fazemos

N
' dos dS1gmficados que expressamo 1I<,L Ifnaua
os po em os ut'1' I' b ., ., llZar a lllgUa p'lfa procluzir

slgmflCados apenas . . Id ,nos pOSlClOnanc0 110illlerior
as regras da lingua e dos Sl' t I' '/"d ma' ( '~i1glll Icado
~ nossa ~ultura. A lingua IIln Hi'll 'mil SO'ial e

nao urn SlSt ' d' .] ) 'Na ema In IVIC 11<1 • ",Ill pr () 'isle u nos.
o podemos, em qualqu l' ' IIlido Hilllpi ser

seus autores Falar H ' '.. '. uma nIYllU11' 081 '11,(1(;11up nas
expressar nossos pensar l .,., . . " nen os 111;1/' IlIle dares e

d
ong~na~s;slgmflCa tambem aLiva1'u ill1 'IIHII rama
e slgmficados que ' '- b'li Ja estao em uIldo~ (Jill 1l0ssa
ngua e em nossos sistemas Cullul"ais.

A1em disso os sign:£:: d d- fi ' lllca os a pll/IIVI'IISnao
sao 1XOSnuma re1al'-, yao um-a-u m Om OH ohjctos
o,u e.vf:ntos no mundo exisl nl fOl'1I<III Ifll rllU 0
slgm lcado surIYe na . J' ~ I '. '
d:r b 1 a90c::>( 'Hlllldllric/ud e

uerenc;a que'1 I alav 'a l~
, , C c Ie em '0111()IIII'11Spulavras

no Intenor do c6di«o clu HII"'1/11N/)u U"I)
, " ' " .• \1.7 gl rnos 0

que e a nOlle po1'(llI' -Iu 1·(10 - 0 "c/' " 01se a ' ." " IU,.) , Tve-
. .ana1ogw qu XI I uqlli Cllir Ifn«ua e
1dentJdade. Eu sei qu m" U" . I ~"" sou em r ,<lC;'lO Com
o outro (pOl' exemplo, minha mae) quc u nao

posso ser. Como diria Lacan, a identidade, como
o inconsciente, "esta estruturada como a lingua" .
o que modernos filosofos da linguagem - como
Jacques Derrida, influenciados pOl'Saussure e pe1a
"virada lingiiistica" - argumentam e que, apesar
de seus me1hores esforc;os, 0/a falante individual
nao pode, nunca, fIXar 0 significado de uma forma
final, incluindo 0 significado de sua identidade.
As palavras sao "multimoduladas". Elas sempre
carregam ecos de outros significados que elas
colocam em movimento, apesar de nossos
melhores esforc;os para cerrar 0 significado. Nossas
afirmac;oes sao baseadas em proposic;6es e
premissas das quais nos nao temos consciencia,
mas que sao, pOl' assim dizer, conduzidas na
corrente sangiiinea de nossa lingua. Tudo que
dizemos tern urn "antes" e urn "depois" - uma
"margem" na qual outras pessoas podem escrever.
o significado e inerentemente in~tavel: ele procura
o fechamento (a identidade), mas ele e
constantemente perturbado (pela diferenc;a). Ele
esta constantemente escapulindo de nos. Existem
sempre significados suplementares sobre os quais
nao temos qualquer controle, que surgirao e
subverterao nossas tentativas para criar mundos
fixos e estaveis (veja Derrida, 1981).

o quarto descentramento principal da
identidade e do sujeito ocorre no trabalho do
filosofo e historiador frances Michel Foucault.
Numa serie de estudos, Foucault produziu uma
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especie de "genealogia do sujeito moderno".
Foucault destaca urn novo tipo de poder, que ele
chama de "poder disciplinar", que se desdobra
ao longo do seculo XIX, chegando ao seu
d,esenvolvimento maximo no inicio do presente
se~ul~. 0 poder disciplinar esta preocupado, em
pnmerro lugar, com a regulac;ao, a vigilancia e 0

govemo da especie humana ou de populac;oes inteiras
e, e~ segundo lugar, do individuo e do corpo. Seus
locals sao aquelas novas instituic;oes que se
~es~n.vol,:,era~ ~o. longo do seculo XIX e que
policlam e dlSclplinam as populac;oe modemas-

o.ficinas, quarteis, escolas, priso s, ho ph'u , clfnicas
e assim pOl' diante (v ja, po)' x m, 10, Hisl6ria da
loucura, 0 nascimenlo da cL£nicae Vigiar epunir).

o objetivo do "poder disciplinar" consiste
em manter" as vidas, as aLividades, 0 trabalho as
infelicidade e os prazeres do individuo", a ~im
como. sua saude fisica e moral, suas praticas
seXUaISe sua vida familiar, sob estrito contl'ole e
disciplina, Com base no poder do l' rimes
administrativos, do conhecimento p . 'ializado
dos profissionais no con), im 1110 fOl"lIecido

1 "d' . l' "pe as lSC1PlIla dLl i'lll ·iu' '0 ·iais. Seu
objetivo basi '0 'on iSI' 'III prodllzil' "Ilm ser
h~~~,no qu ~ PO' Il H :1' II'Lllado COIIIO1/111 corpo
docil (Dr YIIlS Hubll)OW, 1 132, p. 131::'),

o que e P'll'li 'Idonnenl inl 1" anl, do
ponto de vista da I)i '161'iado ujeito mod mo, e
que, embora 0 pod )' dis iplina1' de Fou 'ault seja

NASCIMENTO E MORTE DO SUlEITO MODERNO

o produto das novas instituic;oes coletivas e de
grande escala da modernidade tardia, suas
tecnicas envolvem uma aplicac;ao do poder e do
saber que "individualiza" ainda mais 0 sujeito e
envolve mais intensamente seu corpo:

Num regime disciplinar, a individualizagao _e
descendente. Atraves da vigiHincia,da observagao
constante, todas aquelas pessoas sujeitas ao
controle sao individualizadas ... 0 poder nao
apenas traz a individualidade para a campo da
observagao, mas tambem fixa ~quela
individualidade objetiva no campo da escnta. Urn
imenso e meticuloso aparato documentario torn a-
se urn componente essencial do cresci menta do
poder [nas sociedades mo~er~~sl. Essa
acumulagao de documentagao mdlvldual num
ordenamento sistematico torna "possivel a
medigao de fenomenos globais, a descri~ao de
grupos, a caracterizagao de fa~os .c?letlvos, a
calculo de distancias entre os mdlvlduos, sua
distribuigao numa dada populagao" (Dreyfus e
Rabinow, 1982, p. 159, citando Foucault).

Nao e necessano aceitar cada detalhe da
descric;ao que Foucault faz do carateI' abrangente
dos "regimes disciplinares" do moderno poder
administrativo para compreender 0 paradoxo de
que, quanto mais coletiva e ~rganizada. a nat~reza
das instituic;oes da modermdade tardla, mawr 0

isolamento, a vigilancia e a individualizac;ao do
sujeito individual.

o quinto descentramento. que os
proponentes dessa posic;ao citam e 0 Impacto do



feminismo, tanto como uma critica te6rica quanta
como urn movimento social. 0 feminismo faz parte
daquele grupo de "novos movimentos sociais" ,
que emergiram durante os anos sessenta (0 grande
marco da modernidade tardia), juntamente com
as revolt as estudantis, os movimentos juvenis
contraculturais e antibelicistas, as lutas p los direitos
civis, os movimentos revolucioll<lrio do "Terceiro
Mundo", os movimentos pela pn ludo aquilo
que esta associado com "1968".0 gu' jmportante
reter sobre esse momenta hi t6ri . qu :

• Esses movimento opllilharn tanto a
politica liberal 'apitali la do idente
quanta a politi a" lalilli la" cI Oriente.

• Eles afirmavam tUlIlo a r1irnensoes
"subjetivas" quanlO a c1imensoes
"objetivas " da politica.

• Eles suspeitavam de toda
burocraticas de organizac;ao
a espontaneidade e os ate
politica.

• Como argumentado anteriorrnente, todos
esses movimentos tinham uma enfase e
uma forma cultural fortes. Eles abrac;aram
o "teatro" da revoluc;ao.

• Eles refletiam 0 enfraquecimento ou 0 fim
da classe politica e das organizac;oes
politicas de massa com ela associadas bem,
como sua fragmentac;ao em varios e
separados movimentos sociais.

us [ormas
favoreciam
d vontade

• Cada movimento apelava para a identidade
social de seus sustentadores. Assim, 0

feminismo apelava as mulheres, a politica
sexual aos gays e lesbicas, as lutas raciais
aos negros, 0 movimento antibelicista aos
pacifistas, e assim por diante. Isso constitui
o nascimento hist6rico do que veio a ser
conhecido como a politica de identidade -
uma identidade para cada movimento.

Mas 0 feminismo teve tambem uma relac;ao
mais direta com 0 descentramento conceitual do
sujeito cartesiano e socio16gico:

• Ele questionou a classic a distinc;ao entre 0

"dentro" e 0 "fora", 0 "privado" e
"publico". 0 slogan do feminismo era: "0

pessoal e politico".
• Ele abriu, portanto, para a contestac;ao

politica, arenas inteiramente novas de vida
social: a familia, a sexualidade, 0 trabalho
domestico, a divisao domestica do
trabalho, 0 cuidado com as crianc;as, etc.

• Ele tambem enfatizou, como uma questao
politica e social, 0 tema da forma como
somos formados e produzidos como
sujeitos generificados. Isto e, ele politizou
a subjetividade, a identidade e 0 processo
de identificac;ao (como homens/mulheres,
maes/pais, flihos/fllhas).

• Aquilo que comec;ou como urn movimento
dirigido a contestac;ao da posi<;iiosocial das
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mulheres expandiu-se para incluir a
formafao das identidades sexuais e de
genero.
o feminismo questionou a nor;ao de que
os homens e as mulheres eram parte da
mesma identidade, a "Humanidade"
substituindo-a pela questao da diferenf~
sexual.

Neste capitulo, tentei, pois, mapear as
mudanr;as conceituais atraves das quais, de acordo
c?m alguns te6ricos, 0 "sujeito" do Iluminismo,
vIStOcomo tendo uma identidade fIxa e estavel
foi descentrado, resultando nas identidade~
abert~s~ con?,adit6rias, inacabadas, fragmentadas,
d.o sUJelto pos-moderno. Descrevi isso atraves de
cmco descentramentos. Deixem-me lembrar outra
vez q~e m.uit~s pessoas nao aceitam as implicar;oes
conceltUaIS e mtelectuais desses desenvolvimentos
do pe.nsamento moderno. Entretanto, poucas
neganam agora seus efeitos profundamente
desestabilizadores sobre as ideias da modernidade
tar~i~ e, particularmente, sobre a forma como 0

sUJeIto e a questao da identidade sao
conceptualizados.

3
As CULTURAS NACIONAIS COMO

COMUNIDADES IMAGINADAS

Tendo descrito as mudangas conceptuais pelas
quais os conceitos de sujeito e identidade
da modemidade tardia e da p6s-modemidade

(:rnergiram, me voltarei, agora, para a questao de
como este "sujeito fragmentado" e colocado em
I()rmos de suas identidades culturais. A identidade
('Idlural particular com a qual estou preocupado
" Il identidade nacional (embora outros aspectos
j ["jam ai implicados). 0 que esta acontecendo a
IIlol1lidade cultural na modernidade tardia?
I'; pc i[icamente, como as identidades culturais
Itll('i()Ilais estao sendo afetadas ou deslocadas peIo
1'"11'01-)80 de globalizagao?

No rnundo moderno, as culturas nacionais
I III 1111(;nascemos se constituem em uma das
11I11I('ipllis[ontes de identidade cultural. Ao nos
tli /111; I'IIIOS, algumas vezes dizemos que somos
111'11( (lU O'aleses ou indianos ou jamaicanos.
111111111('111., ao fazer isso estamos falando de

111111111 1I1(11If'6rica. Essas identidades nao estao
I II IIIIIII! III' irnpressas em nossos gen S.
I 1111,11111101168efetivamente pensamo Il( IIiK

111\11 I 10 ('III purte de nossa natureza SSGllci1i1.
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o fil6sofo conservador Ro er S
que: g cruton argumenta "ingles" devido ao modo como a "inglesidade"

(Englishness) veio a ser representada - como urn
conjunto de significados - pela cultura nacional
inglesa. Segue-se que a na<;ao nao e apenas uma
entidade politica mas algo que produz sentidos-
um sistema de representarfio cultural. As pessoas
nao saD apenas cidadaos/as legais de uma na<;ao;
elas participam da ideia da na<;ao tal como
representada em sua cultura nacional. Uma na<;ao
e uma comunidade simb6lica e eisso que explica
seu "po del' para gerar urn sentimento de
identidade e lealdade" (Schwarz, 1986, p.106).

A condir;ao de homem (sic) exi "
embora exist, " ge que 0 mdlVfduo,
, a e aJd Como um ser aut'
~sso somente POI'que ele d ' on~mo, far;a
Identificar a s' po e pnmell'amente, I mesmo como I .
como um membro de a g~ malS amplo -
I uma socledade 'c asse, estado 01.1 - d ' glUpo,nar;ao, e algum '

qual ele pode ate n - d arranJo, ao, ao ar Urn nome
reconhece instintivame t ' mas que ele
1986, p, 156), n e como seu lar (Scruton,

Ernest Gellner, a partir d .
liberal tambe'm d' e uma POsIQaomais, acre Ita que '
de identifica('a-o n . 1 sem urn sentImento

:s aClOna 0 s . 't
experimentaria u ,. ~Jel 0 moderno

b· . m PlOfundo sentlmento de dsu ~elIva: per a
As culturas nacionais saD uma forma

distintivamente moderna. A lealdade e a
identifica<;ao que, numa era pre-moderna ou em
sociedades mais tradicionais, eram dadas it tribo,
ao povo, it religiao e a regiao, foram transferidas,
gradualmente, nas sociedades ocidentais, a cultura
nacional. As diferen<;as regionais e etnicas foram
gradualmente sendo colocadas, de forma
subordinada, sob aquilo que Gellner chama de
"teto politico" do estado-na<;ao, que se tornou,
assim, uma fonte poderosa de significados para
as identidades culturais modernas.

A forma<;ao de uma cultura nacional
contribuiu para erial' padroes de alfabetiza<;ao
universais, generalizou uma unica lingua
vernacular como 0 meio dominante de
comunica<;ao em toda a na<;ao, criou uma cultura
homogenea e manteve institui<;oes culturais

~ ideia de Ul11homem (~ic) ell' ,_
Impor 1.11 • (rr. I uma nar;ao parece

11a olande) lens'io ~' ,
moderna U I'd Imagll1ar;ao

, . m lOrnem d.
naclOnalidade assl'rn d eve leI' uma, como eve l . ,
duas orelhas T d ' el um nanz e

• • 1.1 0 ISSO parece 6bvi . b
smto, nao seJ'a verd d M . 0, em ora,a e. as que 'parecer· tao b' ISSO vlesse a

o Vlamente verdadeiro ' d f'
Urn aspecto talvez' e, e alo,

, 0 mms central d bdo nacionalismo T _., 0 pro lema. er uma naC'ao - ,i nerente d h ' :s nao e 1Il11atributo
a umamdade m ' ,

como lal (Gellner 1983 ' 6a)s ap31 eee, agora,, , p. ,
o aro-umento qu . .

, b e estarel consIderando .
e_que,. na verdade, as identidade . ,aq~l
saD COlsas Com as quais' s naClonUi nao
fOrmadas e t' /' nos nascemo , ilia' saDlalls ormada . ,
representar;iio. N6s S/. I s no lnt'rlOr cia

. tlsa)emosoque ,'''111'/''
, 'U ser
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nacionais, como, pOI' exem 10 urn '
educacional 'al D p, SIstema

,naclOn . essa e de outras formas
~~~:sr:cI~nal_ se torno~ uma caracteristica-ch;v:
N- b alizagao e urn dispositivo da modernidade

a~ 0alstante, ha outros aspectos de uma cultura'
naClOn que a 'empurram numa drrel"a-odi{':'traze d ' y el enten 0 a ton a 0 que Romi Bh bh 1 " '
ambivalencia particular a a c lama de a
nal"ao" (Bh bh que assombra a ideia da

y a a, 1990 p 1) Alamb' "'d d ' . , rruma dessas
, ~gUI a es sao exploradas no ap£lulo 4 N

prOXImasega d' " ' a
r.. 0 IScutIreI como uma uJllIra nacional
mnClOna como u' d_ , m SIstema r pI' S nlal"ao N
segao segumte ill ',' " y. a, SCutlleI a I I 1111(/"(1 l' ,s- al -, t, I a JOnaIs
ao re mente tao umfl adas Ii 0 IIOIiIO r":n a com

representam s . A. < 0

t' 'I 1.' / IIct qll[llldo OHHIl ' cilia /uestOes
Iverem SIC0 r " I .'d . / Oll( I( HH 'qll /)Od r mconsl era.r ad 1 os'd' equtl am III 0111'0'11111(;1110 dI entIdades" r que as

naCIOnm Jorall' 11111/1 V'Z ' !lll'adcoerentes e int ' '< as,
deslocadas 1 erras, mas qu '11 () H lido agora

pe os processos de globaliz;lyt

Penguin Dictionary of Sociology: verbete
"discourse"). As culturas nacionais, ao produzir
sentidos sobre "a nac;ao", sentidos com os quais
podemos nos identificar, constroem identidades.
Esses sentidos estao contidos nas est6rias que SaD
contadas sobre a naC;ao, mem6rias que conectam
seu presente com seu passado e imagens que dela
saD construidas. Como argumentou Benedict
Anderson (1983), a identidade nacional e uma
"comunidade imaginada".

Anderson argumenta que as diferenc;as
entre as nac;oes residem nas formas diferentes
pelas quais elas sac imaginadas. Ou, como disse
aquele grande patriota britanico, Enoch Powell:
"a vida das nac;oes, da mesma forma que ados
homens, e vivida, em grande parte, na
imaginaC;ao" (Powell, 1969, p. 245). Mas como
e imaginada a naC;ao moderna? Que estrategias
representacionais SaD acionadas para construir
nosso senso comum sobre 0 pertencimento ou
sobre a identidade nacional? Quais SaD as
representac;oes, digamos, de "Inglaterra", que
dominam as identificac;oes e definem as
identidades do povo "ingles"? "As nagoes",
observou Romi Bhabha, "tais como as narrativas,
perdem suas origens nos mitos do tempo e
efetivam plenamente seus horizontes apenas nos
olhos da mente" (Bhabha, 1990, p.1),Como e
contada a narrativa da cultura nacional?

N?rrando a na~ao:
uma comumdade imaginada

As c~lt~ras nacionais saD com 0 lu -
apenas de mstItui - l' I nao
, b 1 90es cu turaIs, mas ILIllib In de

SIm 0 os e represent a - U, d' - < goes. ma cultura na -ional
e um lscurso - d d ., ,um mo 0 e conSlruil' ' nlidos
que mfluencla C orrraniza tanto nossas a('o
a concepgao q d' y qllanlo

uc lemo e nos m mo (vja
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Dos muitos aspectos que II ma rcsposta
abrangente a quesHio incluiria sel 'ioll i cinco
elementos principais:

• Em primeiro lugar, ha a narrativa da
narao, tal como e contada e r onl'Lda nas
hist6rias e nas literaturas na ·jonai na
midia e na cultura popular. Es a [orne~em
uma serie de est6ria irnaO'ens

, 5,
panoramas, cenarios, even to hi 16ricos,
s.imbo.los e rituais nacionai que
sllnbolizam Ollrepresentam as xp riencias
partilhadas, as perdas, os Irillllfos e os
desastres que dao sentido a na<;ao. Como
membros de tal "comunidade imaginada",
nos vemos, no olho de nossa mente, como
compartilhando dessa narrativa. Ela da
significado e importancia a nossa l11on6tona
existencia, conectando no a vidas
cotidi~nas com urn destino na iOllal que
preexlste a nos e continua xislilldo ap6s
nossa morte. De d 1;1 jmil~( III d' uma
verde e agradav f l 'ITH illg! 'S1I, com seu
doce e ITanqiii!o illlol'ior, COrllS :118 chales
de It' li<;'ls jun/ills (;1II1l/l:slros _ "a ilha
coroada" d' ,'Ililk 'sp 'III" - al'. as
cerimOllias p(,bli "l , 0 discllrso da
"ingle idac/c" (englishness) I' pI' ' nla 0

que "a lnglalena" e, da s ulic/o a
identidade de "ser ingles" e fixa a
"Inglaterra" como urn foco de ident.i.fica<;ao

As CULTURAS NACIONAIS COMO COMUNIDADES IMAGINADAS

nos cora<;oes ingleses (e ang16fIlos). Como
observa Bill Schwarz:

Essas coisas formam a trama que nos prende
invisivelmente ao passado, Do mesmo modo que
o nacionalismo ingles e negado, assim tambem 0

e sua turbulenta e contestada hist6ria, 0 que
ganhamos ao inves disso... e uma enfase na
tradiQao e na heranQa, acima de tudo na
continuidade, de forma que nossa cultura politica
presente e vista como 0 florescimento de uma
longa e organica evoluQao (Schwarz, 1986, p.
155).
Em segundo lugar, ha a enfase nas origens,
na continuidade, na tradir;ao e na
intemporalidade. A identidade nacional e
representada como primordial- "esta la,

d ,"na verdadeira natureza as COlsas ,
algumas vezes adormecida, mas sempre

" d d "d "1pronta para ser acor a a e sua onga,
persistente e misteriosa sonolenci~", Apa~a
reassumir sua inquebrantavel eXlstencla
(Gellner, 1983, p. 4.8). Os elementos
essenciais do carater nacional permanecem
imutaveis, apesar de todas as vicissitudes
da historia. Esta la desde 0 nascimento,
unificado e continuo, "imutavel" ao longo
de todas as mudan<;as, eterno. A sra.
Thatcher observou, na epoca da Guerra
das Malvinas, que havia algumas pessoas
"que pensavam que n6s nao poderiamos
mais fazer as grandes coisas que uma vez
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As CULTURAS NACIONAIS COMO COMUNIDADES IMAGINADAS

esse povo (fOlk) primordial qu p l"i I ou
que exercita 0 poder. Como, a ie/arn nte,
observa Gellner: "Quando [0 ruritanunos]
vestiram os trajes do povo e rurnurarn para
as montanhas, compondo poema 'II() 'Iw"oes
das florestas, eles nao son'JIClvClIlI'rn se
tornarem um dia tamb6111 pod'l"osos
burocratas, embaixador s () lllilli Iros"
(1983, p. 61).

olhar para tr3.s, para as gl6rias do passado imperial
e para os "valores vitorianos" e, ao mesmo tempo,
empreender uma especie de modernizagao, em
preparagao para urn novo estagio da competigao
capitalista global. Alguma coisa do mesmo tipo
po de estar ocorrendo na Europa Oriental. As areas
que se separam da antiga Uniao Sovietica
reafirmam suas identidades etnicas essenciais e
reivindicam uma nacionalidade sustentada pOI'
"est6rias" (algumas vezes extremamente
duvidosas) de origens miticas, de ortodoxia
religiosa e de pureza racial. Contudo, elas podem
tambem estar usando a nagao como uma forma
atraves da qual possam competir com outras
"nagoes" etnicas e poder, assim, entrar no rico
"clube" do Ocidente. Como tao agudamente
observou Immanuel Wallerstein, "os nacionalismos
do mundo moderno sac a expressao ambigua [de
urn desejo] por. .. assimilagao no universal... e,
simultaneamente, por. .. adesao ao particular, a
reinven<;ao das diferengas. Na verdade, trata-se
de urn universalismo atraves do particularismo e
de um particularismo atraves do universalismo"
(Wallerstein, 1984, pp. 166-7).

o discurso da cultura na.ci()l/ld III() 6, assim
tao moderno como apar ilIa :Wl'. Ele 'onstr6i
identidades que sac colo adml, do Illodo ambiguo,
entre 0 passado eo fUI'lIl'o. EI< Hooqllilibra entre
~ tentagao pOI' r tarnal' a ·lbrillH PII~'adas e 0

lmpulso. pOl' avall9ar ilill In IIluiH 0111 IiI' gao a
modermdade. As culLlI.ra 11;1 ·jo/lni:; !iiiotcntadas
algumas vezes, a se voIlaI' para 0 PlIHsudo, a recua:.
defensivamente para aqu I "I 'IlIpO P rdido",
quando a nagao era "grande"; ao I nladas a
restaurar as identidades passadas. E 1 onstitui
o elemento regressivo, anacronico, da t6ria da
cultura nacional. Mas freqlientemente s mesmo
retorno ao passado oculta uma luta para mobilizar
as "pessoas" para que purifiquem suas fileiras,
para que expulsem os "outros" que ameagam sua
identidade e para que se preparem para uma nova
marcha para a frente. Durante os anos oitenta a
ret6ri~a do thatcherismo utilizou, algumas vez~s,
os dOlS aspectos daquilo que Tom Nairn chama
de "face de Janus" do nacionalismo (Nairn, 1977):

Desconstruindo a "cultura nadonal":
identidade e diferen~a

A segao anterior discutiu como uma cultura
nacional atua como uma fonte de significados



As CUlTURAS NACIONAIS COMO COMUNIDADES IMAGINADAS

culturais, urn foco de identifica<;ao IInl !:list ma
de representa<;ao. Esta se<;ao volta- n"ol'll para
a questao de saber se as culturas na 'iolllli::; as
identidades nacionais que elas COIISIrOOln sao
realmente unijicadas. Em seu famo 0 'lI~nio tiobre
o tema, Ernest Renan disse qll' Ir"H (;Oi as
constituem 0 principio espiritual cia IIl1idn<l' de
uma na<;ao: " ... a posse em comUl1I d J 11111rico
legado de mem6rias ... , 0 des jo d viv( r ern
conjunto e a vontade de perpetual', c!( 111111\rorma
indivisiva, a heran<;a que se r h II" (I{ 'lIan,
1990, p. 19). Devemos tel' em m IIt( (HH" Lres
conceitos, ressonantes daqllilo qll ' COIIAlillliuma
cultura nacional como lima "(:Ollllliliciade
imaginada": as mem6rias do Pil~Hllllo;() (t(JS(V'o pOl'
viver em conjunto; a p rp Lila '/ 0 <IIIh(J((f,I/,~a.

Timothy Brennan nos faz I '1IIbrnr que a
palavra nar.iio refere-se "tanto ao mod "'110 'slado-
na<;ao quanta a algo mais antigo 1\ 'hllio 0 - a
natio - uma comunidade local, urn domi '!Iio, uma
condi<;ao de pertencimento" (Brennan, I 0, p.
45). As identidades nacionais repr ntam
precisamente 0 resultado da reuniao des as duas
metades da equa<;ao nacional - oferecendo tanto
a condi<;ao de membro do estado-na<;ao politico
quanto uma identifica<;ao com a cultura nacional:
"tornar a cultura e a esfera politica congruentes"
e fazer com que "culturas razoavelmente
homogeneas, tenham, cada uma, seu pr6prio teto
politico" (Gellner, 1983, p. 43). Gellner identifica

daramente esse impulso pOl' unijicayiio, existente
nas culturas nacionais:

... a cultura e agora 0 meio partilhado necessario,
o sangue vital, ou talvez, antes, a atmosfera
partilhada minima, apenas no interior da q~al os
membros de uma sociedade podem resplrar e
sobreviver e produzir. Para uma dada sociedade,
ela tem que ser uma atmosfera na qual podem
todos respirar, falar e produzir; ela tem que ser,
assim, a mesma cultura (Gellner, 1983, pp. 37-
8).

Para dizer de forma simples: nao importa
quao diferentes seus membros possam ser em
termos de dasse, genero ou ra<;a, uma cultura
nacional busca unifica.-los numa identidade
cultural, para representa-los t?dos ~omo
pertencendo a mesma e gr~nde famili~ nac~onal.
Mas seria a identidade naclOnal uma Idenudade
unificadora desse tipo, uma identidade que anula
e subordina a diferen<;a cultural?

Essa ideia esta sujeita a duvida, pOl' varias
razoes. Uma cultura nacional nunca foi urn simples
ponto de lealdade, uniao e identifica<;ao simb6lica.
Ela e tambem uma estrutura de poder cultural.
Consideremos os seguintes pontos:

• A maioria das na<;oes consiste de culturas
separadas que s6 foram unificadas pOl'~m
longo processo de conquista viole~ta - lStO
e, pela supressao for<;ada da dlfe~en<;a
cultural. "0 povo britanico" e consutuido
pOl' uma sene desse tipo de conquistas -



celtica, romana, saxonica, vikinO"'llonnanda.
Ao longo de toda a Europa, . s tl "16ria se
repete ad nauseam. Cada 'onquista
suhjugou povos conquistados e ua 'ulluras,
costumes, lInguas e tradigoes, 1 nlOl1ilnpor
uma hegemonia cultural mai IllIifi 'ada.
Como ohservou Ernest R 11<111,, ses
comegos violentos que '010 ',un nas
origens das nagoes modern a 1'\111, pri meiro,
que ser "esquecidos", anle qu' "comece
a forjar a lealdade com LIIIILlid nlidade
nacional mais unificada, rnai ' Itomogenea.
Assim, a cultura "brila.ni 'u" ni.io consiste
de uma pm'ceria iO"ual nlr a culturas
componenles do R ino Unido, mas da
1 . J" I I ". I "legemoma e. llva c a cu. Lura 1l1gesa ,
localizada no suI, que sc L' 'presenta a si
propria como a cultura brilani 'u essencial,
pOl' cima das culturas escoce as, galesas e
irlandesas e, na verdade, pOl'cima de outras
culturas regionais. Matthew Arnold, que
tentou fixar 0 can:iter essencial do povo
ingles a partir de sua literatura, afirmou,
ao considerar os celtas, que esses
"nacionalismos provinciais tiveram que ser
ahsorvidos ao nivel do politico, e aceitos
como contrihuindo culturalmente para a
cultura inglesa" (Dodd, 1986, p. 12).
Em segundo lugar, as nagoes sao sempre
compostas de diferentes classes socais
e diferentes grupos etnicos e de genero.

o nacionalismo hritanico moderno foi 0

produto de urn esforgo muito coordenado, no
alto periodo imperial e no periodo vitoriano
tardio, para unificar as classes ao longo de
divisoes sociais, ao prove-Ias com urn ponto
alternativo de identificagao - pertencimento
comum a "familia da nagao". Pode-se
desenvolver 0 mesmo argumenlo a respeito
do genero. As identidades nacionais sao
fortemente generificadas. Os significados e
os valores da "inglesidade" (englishness) tern
fortes associagoes masculinas. As mulheres
exercem urn papel secundario como guardias
do lar e do cla, e como "maes" dos "filhos"
(homens) da nagao.

• Em terceiro lugar, as nagoes ocidentais
modernas foram tambem os centros de
imperios ou de esferas neoimperiais de
influencia, exercendo uma hegemonia
cultural sobre as culturas dos colonizados.
Alguns historiadores argumentam,
atualmente, que foi nesse processo de
comparagao entre as "virtudes" da
"inglesidade" (Englishness) e os tragos
negativos de outras culturas que muitas das
caracteristicas distintivas das identidades
inglesas foram primeiro definidas (veja C.
Hall, 1992).

bll1 vez de pensar as culturas na i01l1liH
1111110unificadas, deveriamos pensc'i-laH <:01110



constituindo urn dispositivo di:; 'iu:;ivo que
representa a diferenga como unicla I ou
identidade. Elas sao atravessadas por profu ndas
divisoes e diferengas internas, sendo "ullif'i 'adas"
apenas atraves do exercfcio de difer nt formas
de poder cultural. Entretanto - como na fantasias
do eu "inteiro" de que fala a psicanalis· la aniana-
as identidades nacionais continuam a ser
representadas como unificadas.

Uma forma de unifica-Ias t 111 ido a de
representa-Ias como a expre tLO cia cultura
subjacente de "urn unico povo"o.A '1lIia e 0 teImo
que utilizamos para nos r '("'rirmos as
caracterfsticas culturai - Jl'lIcrua,r -I icriao,costume,
tradigoes, sentimento de "lugar" - que sao
partilhadas pOI' um povo. It tentac!or, pOltanto,
tentar usaI' a etnia dessa forma "fundacional".
Mas essa crenga acaba, no mundo moderno, pOl'
ser urn mito. A Europa Ocidental nao tern
qualquer nagao que seja composta de apenas urn
unico povo, uma unica cultura ou etnia. As nafoes
modernas sao, todas, hibridos culturais.

It ainda mais dificil unificar a identidade
nacional em torno da raga. Em primeiro lugar,
porque - contrariamente a crenga generalizada -
a raga nao e uma categoria biol6gica ou genetica
que tenha qualquer validade cientffica. Ha
diferentes tipos e variedades, mas eles estao tao
largamente dispersos no interior do que chamamos
d"" "" Ado£e ragas quanta enlreuma raga e outra. I erenga

genetica - 0 ultimo refugio das ideologias racistas -
nao pode ser usada para distinguir urn povo do
outro. A raga e uma categoria discursiva e nao uma
categoria biol6gica. Isto e, ela e a categoria
organizadora daquelas formas de falar, daqueles
sistemas de representagao e praticas sociais
(discursos) que utilizam urn conjunto frouxo,
freqiientemente pouco especffico, de diferengas em
termos de caracterfsticas fisicas - cor da pele,
textura do cabelo, caractensticas fisicas e cOlporais,
etc. - como marcas simb6licas, a fim de diferenciar
socialmente urn grupo de outro.

Naturalmente 0 carateI' nao cientffico do
termo "raga" nao afeta 0 modo "como a 16gica
racial e os quadros de referencia raciais sao
LLticuladose acionados, assim como nao anula suas
:onseqiiencias (Donald e Rattansi, 1992, pol). Nos
("timos anos, as nogoes biol6gicas sobre raga,
\)lItendida como constitufda de especies distintas
(llogoes que subjaziam a formas extremas da
id 'ologia e do discurso nacionalista em perfodos
11111 riores: 0 eugenismo vitoriano, as teorias
I Ilropeias sobre raga, 0 fascismo) tern sido
Ilhtltitufdas pOl' definigoes culturais, as quais

IIOHHib.ilitamque a raga desempenhe urn papel
'" I!>ortante nos discursos sobre nagao e identidade
IlIl('iollUl. Paul Gilroy tem analisado as ligago 5
I 1111'( ,d um lado, 0 racismo cultural e a ideiH do
1/11'11 0, de outro, as ideias de nagao, nacionuliHlIlO
I 1'l\l'Iollcirnento nacional:



Enfrentamos, de forma crcscenle, urn racismo
que evita ser reconhecido como Inl, pOl'que 6
capaz de alinhar "ra<;:a" corn na ionalidnde,
patriotismo e nacionalisrno. Urn racismo que
tornou uma distancia necessaria das grosoeiras
id6ias de inferioridade e superioridade bio16gica
busca, agora, apresentar uma defini<;:aoimaginaria
da na<;:ao como uma comunidade cultural
unificada. Ele constr6i e defende uma imagem
de cultura nacional - homog6nea na sua
branqiiidade, embora precaria e elernamente
vulneravel ao ataque dos inimigos internos e
externos ... Este 6 urn racismo qlle responde a
turbuHlncia social e polfliea da crise e a
administra<;:aoda crise at raves dn restaura<;:aoda
grandeza nacional na imngina<;:ao.Sua constru<;:ao
onirica de nossa ilha coroadll omo elnicamente
purifieada propieia UJn esp cial conforto contra
as devasta<;:ocs do d Hnio (nacional) (Gilroy,
1992, p.B7),

Mas mesmo quando 0 conceito de "raga" e
usado dessa forma discursiva mais ampla, as
nagoes modernas teimosamente se :'ecusam a ser
determinadas por ela. Como observou Renan, "as
nagoes lideres da Europa sao nagoes de sangue
essencialmente misto: a Franga e [ao mesmo
tempo] celtica, iberica e germanica. A Alemanha
e germanica, celtic a e eslava. A Itcllia e 0 pais
onde ... gauleses, etruscos, pelagianos e gregos,
para nao mencionar outros, se intersectam numa
mistura indecifnivel. As ilhas britanicas,
consideradas como urn todo, apresentam uma
mistura de sangue celta e germanico, cujas

proporgoes sao particular mente dmceis de definir"
(Renan, 1990, pp.14-1S). E essas sao misturas
relativamente simples se comparadas com as
encontradas na Europa Central e Oriental.

Este breve exame solapa a ideia da nagao
como uma identidade cultural unificada. As
identidades nacionais nao subordinam todas as
outras formas de diferenga e nao estao livres do
jogo de poder, de divisoes e contradigoes internas,
de lealdades e de diferengas sobrepostas. Assim,
quando vamos discutir se as identidades nacionais
estao sendo deslocadas, devemos ter em mente a
forma pela qual as culturas nacionais contribuem
para "costurar" as diferengas numa unica
identidade.



4
GLOBALlZAC;AO

O capitulo anterior questionou a ideia de
que as identidades nacionais ten ham
sido alguma vez Hio unificadas ou

homogeneas quanta fazem crer as representa90es
que delas se fazem. Entretanto, na hist6ria
moderna, as culturas nacionais tern dominado a
"modernidade" e as identidades nacionais tendem
a se sobrepor a outras fontes, mais particularistas,
de identifica9ao cultural.

o que, entao, esta tao poderosamente
deslocando as identidades culturais nacionais,
;to-ora, no fim do seculo XX? A resposta e: urn
complexo de processos e for9as de mudan9a, que,
pOl' conveniencia, pode ser sintetizado sob 0 termo
" '10baliza9ao". Como argumenta Anthony
M -Grew (1992), a "globaliza9ao" se refere
qlleles processos, atuantes numa escala global,

!Ill • atravessam fronteiras nacionais, integrando
n conectando comunidades e organiza90es em
Ilova combina90es de espa90-tempo, tornando 0
11111 lido, em realidade e em experiencia, mais
111101' 'onectado. A globaliza9ao implica urn
IIlllvirn nto de distanciamento da ideia sociol6gica
I II'I j;;l CIa "sociedade" como urn sistema bem



delimitado e sua substitui<;ao por uma perspectiva
que se concentra na forma como a vida social
esta ordenada ao longo do tempo e do espa<;o"
(Giddens, 1990, p. 64). Essas novas caracterfsticas
temporais e espaciais, que resultam na compressao
de distancias e de escalas temporais, estao entre
os aspectos mais importantes da globaliza<;ao a
ter efeito sobre as identidades culturai . Eles sao
discutidos com mais detalhes no que se segue.

Lembremos que a globaliza<;ao nao e um
fenomeno recente: "A modernidade e inerentemente
globalizante" (Giddens, 1990, p. 63). Como
argumentou David Held (1992), 0 estaclos-na<;ao
nunca foram tao autonomos ou soberanos quanta
pretendiam. E, como nos faz lembrar Wallerstein,
o capitalismo "foi, desde 0 inicio, um elemento
da economia mundial e nao dos estados-na<;ao. 0
capital nunca permitiu que suas aspira<;6es fossem
determinadas por fronteiras nacionais"
(Wallerstein, 1979, p. 19). Assim, tanto a
tendencia a autonomia nacional quanto a
tendencia a globaliza<;ao estao profundamente
enraizadas na modernidade (veja Wallerstein,
1991, p. 98).

enormemente, acelerando os fluxos e os la<;os
entre as na<;6es. Nesta e na proxima se<;ao, tentarei
descrever as conseqiH~ncias desses aspectos da
globaliza<;ao sobre as identidades culturais,
examinando tres possiveis consequencias:

• As identidades nacionais estao se
desintegrando, como resultaclo do
crescimento da homogeneiza<;ao cultural
e do "pos-moderno global".

• As identidacles nacionais e outras
identidades "locais" ou particularistas
estao sendo refon;adas pela resistencia a
globaliza<;ao.

• As identidades nacionais estao em declinio,
mas novas identidades - hibridas - estao
tomando seu lugar.

Compressao espa~o-tempo
e identidade

Devemos ter em mente essas duas
tendencias contraditorias presentes no interior da
globaliza<;ao. Entretanto, geralmente se concord a
que, descle os anos 70, tanto 0 alcance quanta 0

ritmo da integra<;ao global aumentaram

Que imp acto tem a ultima fase da
v,lohaJiza<;aosobre as identidades nacionais? Uma
dt Hila caracterfsticas principais e a "compressao
1\ pll«O-tempo", a acelera<;ao dos processos
I,lohni , de forma que se sente que 0 mundo e
lIll !lor a distancias mais curtas, que os eventos
'III 1/111 determinado lugar tem um impa'to
IlIlIlIlilll() sobre pessoas e lugares situado a IIl1ln

,""Ild. diSllln 'ia. David Harvey argurYl '1IIll(I'll:


