
Aquelas pessoas que sustentam qu as
identidades modernas estao sendo fragll1 Illadas
argumentam que 0 que acontec u U '011' pgao
do sujeito moderno, na modernidad Illl'dia, nao
foi simplesmente sua desagr a91 0, maS eu
deslocamento. Elas descrev m ss' d( Hlocarn nto
atraves de uma serie de ru pi 111'111;1101;d i/i(;1I1'os
do conhecimento mod rno. N 'HilIH(~~0, 1'111''j um
rapido esbogo d in '0 'TUlld( HIIVIIlI'OH1111I oria
social e nas ciAn 'ias hllllllllill o(,ol'l'idos no
pensamento, no p'r1odo dll Iilod( I'llid I(I( IlIl'clia
(a segunda mctad do" 'ld ) '), Oil quo I;obre
ele tiveram seu prin ipal impa'lo, ( ('njo IIwior
efeito, argumenta-s , foi 0 d ' '( 1111'IIII( 1110('inal
do sujeito cartesiano.

A primeira descentra9ao irrlpoll 1I11(,'( I'ol"e-
se as tradi90es do pens am 1110 III lJ', i. III. OS
escritos de Marx pertencem, 11111111"dlll( 111(, ao
seculo XIX e nao ao seculo X , M l. 11111dos

. modos pelos quais seu trabalho ('oi ,'( d( ('01>'ItO

e reinterpretado na decada d so, S('1I1I I'oi 1\ luz
da sua afirmagao de qu 0 "]IOI1I()IIH( i(') l'lIz'm
a hist6ria, mas apena ob a olldi 'I (I quo 111s
SaG dadas". us nov illt '1'J)l'OIOH1\ "1111j, HOno
sentido d qll' 0 illdividlloli II 0 pod.l'illlll de
nenhuma forma' I' 01; "IIIIIOI'( II Oil 0 I~( nl s
da hist6ria, uma v 'Z {fll 011, podi 1111I/,il" lip 'nas
com base em oneli '( '!oj Ili!ojt<>l"i(~u.l'l'illdll por



haviamos feito ... que a Gra-BI" 'ttUI!I'l nao
era mais a na<;ao que tinha con tI'llfdo IIrn
Imperio e dominado um <11111.1"10do
mundo ... Bem, eles estavam rl"ado ... A
Gra-Bretanha nao mudou" (illldo m
Barnett, 1982, p. 63).

• U ma terceira estrategia di 'II I"Siva e
constituida pOl' aquilo que H bsbuwrn e
Ranger chamam de invenr;ao do, lr(ulirfio:
"Tradi<;oes que parecem ou al 'flUII er
antigas sac muitas vezes de orig rn batante
recente e algumas vezes inv ntadas ...
Tradir;ao inventada significa urn ollju nto
de praticas ... , de natureza ritual ou imb6lica,
que buscam inculcar certos valor nOl"mas
de comportamentos atraves da r p LiGao,a
qual, automaticamente, implica ontinllidade
com um passado hist6rico adequado". POl'
exemplo, "nada parece ser mai HlltifYoe
vinculado ao passado imemorial do <111a
pompa que rodeia a monarquia I rilanica
e suas manifesta<;oes cerimoniai p{I!)licas,
No entanto, .. , na sua forma mo I '1"1Ia,ela
eo produto do final do s culo ,I XX"
(Hobsbawm Rail" 1",1933, p. I).

• Um quart.o xemplo d narraLiva da cult.ura
nacional e a do mila fimdacional: llma
est6ria que localiza a origem da na<;ao, do
povo e de seu carateI' nacional num
passado tao distante que eles se perdem

nas brumas do tempo, nao do tempo
"real", mas de um tempo "mitico". Tradi<;oes
inventadas tornam as confusoes e os desastres
da hist6ria inteligiveis, transformando a
desordem em "comunidade" (pOl'exemplo,
a Blitz ou a evacuac;ao durante a II Grande
Guerra) e desastres em triunfos (POl'exemplo,
Dunquerque). Mitos de origem tambem
ajudam povos desprivilegiados a "conce-
berem e expressarem seu ressentimento e
sua satisfa<;ao em termos inteligiveis"
(Hobsbawm e Ranger, 1983, p. 1). Eles
fornecem uma narrativa atraves da qual
uma hist6ria alternativa ou uma
contranarrativa, que precede as rupturas
da coloniza<;ao, po de ser construida (pOl'
exemplo, 0 rastafarianismo para os pobres
despossuidos de Kingston, Jamaica; vel'
Hall, 1985). Novas na<;oes sao, entao,
fundadas sobre esses mitos. (Digo "mitos"
porque, como foi 0 caso com muitas na<;oes
africanas que ernergiram depois da
descoloniza<;ao, 0 que precedeu a
coloniza<;ao nao foi "uma unica na<;ao, um
unico povo", mas muitas culturas e
sociedades tribais diferentes).

• A identidade nacional e tambem muitas vezes
simbolicamente baseada na ideia de um povo
ou folk puro, original. Mas, nas realidades
do desenvolvimento nacional, e raramente



A medida que 0 espa<;o se encolhe para se tornar
uma aldeia "global" de telecomunica<;oes e uma
"espa<;onave planetaria" de interdependencias
economicas e ecol6gicas - para usar apenas duas
imagens familiares e cotidianas - e 11 medida em
que os horizontes temporais se encurtam ate ao
ponto em que 0 presente e tudo que existe, temos
que aprender a lidar com urn sentimento
avassalador de compressao de nossos mundos
espaciais e temporais (Harvey, 1989, p. 240).

o que e importante para nosso argumento
quanta ao imp acto da globalizagao sobre a
identidade e que 0 tempo e 0 espago sao tambem
as coordenadas basicas de todos os sistemas de
representw;iio. Todo meiode representagao - escrita,
pintura, desenho, fotografia, simbolizagao atraves da
arte ou dos sistemas de telecomunicagao - deve
traduzir seu objeto em dimensoes espaciais e
temporais. Assim, a narrativa traduz os eventos
numa sequencia temporal "comego-meio-fim"; os
sistemas visuais de representagao traduzem objetos
tridimensionais em duas dimensoes. Diferentes
epocas culturais tern diferentes formas de
combinar essas coordenadas espago-tempo.
Harvey contrasta 0 ordenamento racional do
espago e do tempo da Ilustragao (com seu senso
regular de ordem, simetria e equilibrio) com as
rompidas e fragmentadas coordenadas espago-
tempo dos movimentos modernistas do final do
seculo XIX e inicio do seculo XX. Podemos ver
novas relagoes espa<;o-tempo sendo definidas em
eventos Uio diferentes quanta a teoria da

relatividade de Einstein, as pinturas cubistas de
Picasso e Braque, os trabalhos dos surrealistas e
dos dadaistas, os experimentos com 0 tempo e a
narrativa nos romances de Marcel Proust e James
Joyce e 0 uso de tecnicas de montagem nos
primeiros fUmes de Vertov e Eisenstein.

No capitulo 3 argumentei que a identidade
esta profundamente envolvida no processo de
representagao. Assim, a moldagem e a remoldagem
de rela<;oes espa<;o-tempo no interior de diferentes
sistemas de representa<;ao tern efeitos profundos
sobre a forma como as identidades SaDlocalizadas
e representadas. 0 sujeito masculino, representado
nas pinturas do seculo XVIII, no ato de inspegao
de sua propriedade, atraves das bem-reguladas e
controladas formas espaciais classicas, no
crescente georgiana (Bath) ou na residencia de
campo inglesa (Blenheim Palace), ou vendo a si
proprio nas vastas e controladas formas da
Natureza de urn jardim ou parque formal
(Capability Brown), tern urn sentido muito diferente
de identidade cultural daquele do sujeito que ve a
"si proprio/a" espelhado nos fragmentados e
fraturados "rostos" que olham dos pIanos e
superficies partidos de uma das pinturas cubistas
de Picasso. Todas as identidades estao localizadas
no espa<;o e no tempo simbo1icos. Elas tern aquilo
que Edward Said chama de suas "geografias
imaginarias" (Said, 1990): suas "paisagens"
caracteristicas, seu senso de "lugar", de "casa/



lar", ou heimat, bem como suas localizac;:6es no
tempo - nas tradic;:6esinventadas que ligam passado
e presente, em mitos de origem que projetam 0

presente de volta ao passado, em narrativas de
nac;:aoque conectam 0 individuo a eventos historicos
nacionais mais amplos, mais importantes.

Podemos pensar isso de uma outra forma:
nos termos daquilo que Giddens (1990) chama
de separagao entre espago e Ingar. 0 "lugar" e
especifico, concreto, conhecido, familiar,
delimitado: 0 ponto de praticas sociais especificas
que nos moldaram e nos formaram e com as quais
nossas identidades estao estreitamente ligadas:

Nas sociedades pre-modernas, 0 espago e 0 lugar
eram amplamente coincidentes, uma vez que as
dimensoes espaciais da vida social eram, para a
maioria da populagao, dominadas pela presenga"-
por uma atividade localizada ... A modernidade
separa, cad a vez mais, 0 espago do lugar, ao
reforgar relagoes entre outros que estao
"ausentes", distantes (em termos de local), de
qualquer interagao face-a-face. Nas condigoes da
modernidade ... , os locais saD inteiramente
penetrados e moldados por influencias sociais
bastante distantes deles. 0 que estrutura 0 local
nao e simples mente aquilo que esta presente na
cena; a "forma visivel" do local oculta as relagoes
distanciadas que determinam sua natureza
(Giddens, 1990, p. 18).

Os lugares permanecem fixos; e neles que
t "." E demos raIzes. ntretanto, 0 espago po e ser

"cruzado" num piscar de olhos - por aviao ajato,
por fax ou por satelite. Harvey chama isso de
"destruic;:ao do espago atraves do tempo" (1989,
p.205)

Em dire~60 ao
pos-moderno global?

Alguns teoricos argumentam que 0 efeito
geral desses processos globais tern sido 0 de
enfraquecer ou solapar formas nacionais de
identidade cultural. Eles argumentam que existem
evidencias de urn afrouxamento de fortes
identificag6es com a cultura nacional, e urn
reforgamento de outros lagos e lealdades culturais,
"acima" e "abaixo" do nivel do estado- nagao. As
identidades nacionais permanecem fortes,
especialmente com respeito a coisas como direitos
legais e de cidadania, mas as identidades locais,
regionais e comunitarias tern se tornado mais
importantes. Colocadas acima do nivel da cultura
nacional, as identificag6es "globais" comegam a
deslocar e, algumas vezes, a apagar, as identidades
naClOnaIS.

Alguns teoricos culturais argumentam que
a tendencia em diregao a uma maior
interdependencia global esta levando ao colapso
de todas as identidades culturais fortes e esta
produzindo aquela fragmentac;:ao de codigos
culturais, aquela multiplicidade de estilos, aquela



enfase no efemero, no flutuante, no impermanente
e na diferenc;a e no pluralismo cultural descrita
por Kenneth Thompson (1992), mas agora numa
escala global - 0 que poderiamos chamar de p6s-
moderno global. Os jluxos culturais, entre as
nac;oes, e 0 consumismo global criam
possibilidades de "identidades partilhadas"-

" "d"como consuml ores para os mesmos bens,
"clientes" para os mesmos servic;os, "publicos"
para as mesmas mensagens e imagens - entre
pessoas que estao bastante distantes umas das
outras no espac;o e no tempo. A medida em que
as culturas nacionais tornam-se mais expostas a
influencias externas, e dificil conservar as
identidades culturais intactas ou impedir que elas
se tornem enfraquecidas atraves do
bombardeamento e da infIltrac;ao cultural.

As pessoas que moram em aldeias
pequenas, aparentemente remotas, em paises
pobres, do "Terceiro Mundo", podem receber,
na privacidade de suas casas, as mensagens e
imagens das culturas ricas, consumistas, do
Ocidente, fornecidas atraves de aparelhos de TV
ou de radios portateis, que as prendem it "aldeia
global" das novas redes de comunicac;ao. Jeans e
abrigos - 0 "uniforme" do jovem na cultura juvenil
~cidental - sao tao onipresentes no sudeste da
Asia quanta na Europa ou nos Estados Unidos,
nao so devido ao crescimento da mercantilizac;ao
em escala mundial da imagem do jovem

consumidor, mas porque, com freqiiencia, esses
itens estao sendo realmente produzidos em Taiwan
ou em Hong Kong ou na Coreia do SuI, para as
lojas fin as de Nova York, Los Angeles, Londres
ou Roma. E dificil pensar na "comida indiana"
como algo caracteristico das tradic;oes etnicas do
subcontinente asiatico quando ha um restaurante
indiano no centro de cada cidade da Gra-
Bretanha.

Quanto mais a vida social se torna mediada
pelo mercado global de estilos, lugares e imagens,
pelas viagens internacionais, pelas imagens da
midia e pelos sistemas de comunicac;ao
globalmente interligados, mais as identidades se
tornam desvinculadas - desalojadas - de tempos,
lugares, historias e tradic;oes especificos e parecem
"flutuar livremente". Somos confrontados por uma
gama de diferentes identidades (cada qual nos
fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a
diferentes partes de nos), dentre as quais parece
possivel fazer uma escolha. Foi a difusao do
consumismo, seja como realidade, seja como
sonho, que contribuiu para esse efeito de
"supermercado cultural". No interior do discurso
do consumismo global, as diferenc;as e as
distinc;oes culturais, que ate entao definiam a
identidade, ficam reduzidas a uma especie de
lingua franca internacional ou de moeda global,
em termos das quais todas as tradic;o~s especificas
e todas as diferentes identidades podem ser



traduzidas. Este fen6meno e conhecido como
"homogeneizal;ao cultural".

Em certa medida, 0 que esta sendo discutido
e a tensao entre 0 "global" e 0 "local" na
transformal;ao das identidades. As identidades
nacionais, como vimos, representam vinculos a
lugares, eventos, simbolos, hist6rias particulares.
Elas representam 0 que algumas vezes e chamado
de uma forma particularista de vinculo ou
pertencimento. Sempre houve uma tensao entre
essas identifical;oes e identifical;oes mais
universalistas - por exemplo, uma identifical;ao
maior com a "humanidade" do que com a
"inglesidade" (englishness). Esta tensao continuou
a existir ao longo da modernidade: 0 crescimento
dos estados-nal;ao, das economias nacionais e das
culturas nacionais continuam a dar urn foco para
a primeira; a expansao do mercado mundial e da
modernidade como urn sistema global davam 0

foco para a segunda. No capitulo 5, que examina
como a globalizal;ao, em suas formas mais
recentes, tern urn efeito sobre as identidades,
pensaremos esse efeito em termos de novos modos
de articulal;ao dos aspectos particulares e
universais da identidade ou de novas formas de
negocial;ao da tensao entre os dois.

5
o GLOBAL, 0 LOCAL E
o RETORNO DA ETNIA

As identidades nacionais estao sendo
"homogeneizadas "? A homogeneizal;ao
cultural e 0 grito angustiado daqueles/ as

que estao convencidos/ as de que a globalizal;ac
ameal;a solapar as identidades e a "unidade" das
culturas nacionais. Entretanto, como visao do
futuro das idEmtidades num mundo p6s-moderno,
este quadro, da forma como e colocado, e muito
simplista, exagerado e unilateral.

Pode-se considerar, no minimo, tres
qualifical;oes ou contratendencias principais. A
primeira vem do argumento de Kevin Robin e da
observal;ao de que, ao lado da tendencia em
direl;ao a homogeneizal;ao global, ha tambem uma
fascinal;ao com a diferem;a e com a mercantilizal;ao
da etnia e da "alteridade". Ha, juntamente com 0

imp acto do "global", urn novo interesse pelo
"local". A globalizal;ao (na forma da especializal;ao
flexivel e da estrategia de crial;ao de "nichos" de
mere ado) , na verdade, explora a diferencial;ao
local. Assim, ao inves de pensar no global como
"substituindo" 0 local seria mais acurado pensar

. ul - "I bal" " I al"numa nova aruc al;ao entre 0 g 0 e 0 oc .



Este "local" nao deve, naturalmente, ser
confundido com velhas identidades, firmemente
enraizadas em localidades bem delimitadas. Em
vez disso, ele atua no interior da l6gica da
globalizac;ao. Entretanto, parece improvavel que
a globalizac;ao va sim,Plesmente destruir as
identidades nacionais. E mais provavel que ela
va produzir, simultaneamente, novas identificac;oes
"globais" e novas identificac;oes "locais".

A segunda qualificac;ao relativamente no
argumento sobre a homogeneizac;ao global das
identidades e que a globalizac;ao e muito
desigualmente distribuida ao redor do globo, entre
regioes e entre diferentes estratos da populac;ao
dentro das regioes. Isto e 0 que Doreen Massey
chama de "geometria do poder" da globalizac;ao.

o terceiro ponto na critica da
homogeneizac;ao cultural e a questao de se saber
o que e mais afetado por ela. Uma vez que a
direc;ao do fluxo e desequilibrada, e que
continuam a existir relac;oes desiguais de poder
cultural entre "0 Ocidente" e "0 Resto", po de
parecer que a globalizac;ao - embora seja, por
definic;ao, algo que afeta 0 globo inteiro - seja
essencialmente um fen6meno ocidental.

Kevin Robins nos faz lembrar que:
Embora tenha se projetado a si proprio como
trans-historico e transnacional, como a forga
transcendente e universalizadora da modernizagao
e da modernidade, 0 capitalismo global e, na

verdade, urn processo de ocidentalizagao - a
exportagao das mercadorias, dos valores, das
prioridades, das form as de vida ocidentais. Em
urn processo de desencontro cultural desigual, as
populagoes "estrangeiras" tern sido compelidas a
ser os sujeitos e os subalternos do imperio
ocidental, ao mesmo tempo em que, de forma
nao menos importante, 0 Ocidente ve-se face a
face com a cultura "alienigena" e "exotica" de
seu "Outro". A globalizagao, it medida que
dissolve as barreiras da distiincia, torna 0 encontro
entre 0 centro colonial e a periferia colonizada
imediato e intenso (Robins, 1991, p. 25).

Na ultima forma de globalizac;ao, sao ainda
as imagens, os artefatos e as identidades da
modernidade ocidental, produzidos pelas
industrias culturais das sociedades "ocidentais"
(incluindo 0 Japao) que dominam as redes globais.
A proliferac;ao das escolhas de identidade e mais
ampla no "centro" do sistema global que nas suas
periferias. Os padroes de troca cultural desigual,
familiar desde as primeiras fases da globalizac;ao,
continuam a existir na modernidade tardia. Se
quisermos provar as cozinhas ex6ticas de outras
culturas em um unico lugar, devemos ir comer
em Manhattan, Paris ou Londres e nao em Calcuta
ou em Nova Delhi.

Por outro lado, as sociedades da periferia
tem estado sempre abertas as influencias culturais
ocidentais e, agora, mais do que nunca. A ideia
de que esses sao lugares "fechados" - etnicamente



puros, culturalmente tradicionais e intocados ate
ontem pelas rupturas da modemidade - e uma
fantasia ocidental sobre a "alteridade": uma
"fantasia colonial" sobre a periferia, mantida pelo
Ocidente, que tende a gostar de seus nativos apenas
como "puros" e de seus lugares exoticos apenas
como "intocados". Entretanto, as evidencias
sugerem que a globaliza<;ao esta tendo efeitos em
toda parte, incluindo 0 Ocidente, e a "periferia"
tambem esta vivendo seu efeito pluralizador,
embora num ritmo mais lento e desigual.

The Rest in the West
(0 Resto no Ocidente)

sendo relativizadas pelo imp acto da
compressao espa<;o-tempo.

Talvez 0 exemplo mais impressionante desse
terceiro ponto seja 0 fenomeno da migra<;ao. Apos
a Segunda Guerra Mundial, as potencias europeias
descolonizadoras pensaram que podiam
simplesmente cair fora de suas esferas coloniais
de influencia, deixando as conseqiiencias do
imperialismo atn'ts delas. Mas a interdependencia
global agora atua em ambos os sentidos. 0
movimento para fora (de mercadorias, de imagens,
de estilos ocidentais e de identidades consumistas)
tern uma correspondencia num enorme
movimento de pessoas das periferias para 0 centro,
num dos periodos mais longos e sustentados de
migra<;ao "nao-planejada" da historia recente.
Impulsionadas pela pobreza, pela seca, pela fome,
pelo subdesenvolvimento economico e por
colheitas fracassadas, pela guerra civil e pelos
disturbios politicos, pelo conilito regional e pelas
mudan<;as arbitrarias de regimes politicos, pela
divida externa acumulada de seus governos para
com os bancos ocidentais, as pessoas mais pobres
do globo, em grande numero, acabam por
acreditar na "mensagem" do consumismo global
e se mudam para os locais de onde vem os "bens"
e onde as chances de sobrevivencia sao maiores.
Na era das comunica<;5es globais, 0 Ocidente esta
situ ado apenas a distancia de uma passagem aerea.

As paginas precedentes apresentaram tres
qualifica<;5es relativamente a primeira das tres
possiveis conseqiiencias da globaliza<;ao, isto e, a
homogeneiza<;ao das identidades globais. Elas sao:

a) A globaliza<;ao caminha em paralelo com
urn refor<;amento das identidades locais,
embora isso ainda esteja dentro da logic a
da compressao espa<;o-tempo.

b) A globaliza<;ao e urn processo desigual e
tern sua propria "geometria de poder".

c) A globaliza<;ao retem alguns aspectos da
domina<;ao global ocidental, mas as
identidades culturais estao, em toda parte,



Tern havido migrac;oes continuas e de grande
escala, legais e "ilegais", para os Estados Unidos, a
partir de muitos paises pobres da America Latina e
da bacia caribenha (Cuba, Haiti, Porto Rico,
Republica Dominicana, ilhas do Caribe Britanico),
bem como grande numero de "migrantes
economicos" e de refugiados politicos do Sudeste
da Asia e do Extremo Oriente - chineses, coreanos,
vietnamitas, cambojianos, indianos, paquistaneses,
japoneses. 0 Canada tern uma substancial minoria
de populac;ao caribenha. Uma conseqiiencia disso e
uma mudanc;a dramatica na "mistura etnica" da
populac;ao dos Estados Unidos - a primeira desde
as migrac;oes em massa das primeiras decadas deste
seculo. Em 1980, urn em cad a cinco americanos
tinha origem afro-americana, asiatico americana ou
indigena. Em 1990, essa estatistica era de urn em
cad a quatro. Em muitas cidades grandes (incluindo
Los Angeles, San Francisco, Nova York, Chicago e
Miami), os brancos saDagora uma minoria. Nos anos
80, a populac;ao da California cresceu em 5,6
milhoes, 43 por cento dos quais eram pessoas de
cor - isto e, incluindo hispanicos e asiaticos, bem
como afro-americanos (comparados com 33 por
cento em 1980) - e urn quinto tinha nascido no
estrangeiro. Em 1995, previa-se que urn terc;o dos
estudantes das escolas publicas american as seria
constituido de "nao-brancos" (Censo dos Estados
Unidos, 1991, citado em Platt, 1991).

Ao longo do mesmo periodo, houve uma
"migf'1c;ao" paralela de arabes do Maghreb

(Marrocos, Argelia, Tunisia) para a Europa, e de
africanos do Senegal e do Zaire para a Franc;a e
para a Belgica; de turcos e norte-africanos para a
Alemanha; de asiaticos das Indias Ocidentais e
Orientais (ex-colonias holandesas) e do Suriname
para a Holanda; de norte-africanos para a Italia;
e, obviamente, de pessoas do Caribe e da India,
Paquistao, Bangladesh, Quenia, Uganda e Sri
Lanka para 0 Reino Unido. Ha refugiados politicos
da Somalia, Etiopia, Sudao e Sri Lanka e de outros
lugares, em pequenos numeros, em toda parte.

Esta formac;ao de "enclaves" etnicos
minoritarios no interior dos estados-nac;ao do
Ocidente levou a uma "pluralizac;ao" de culturas
nacionais e de identidades nacionais.

Como esta situac;ao tern se mostrado na Gra-
Bretanha, em termos de identidade? 0 primeiro
efeito tern sido 0 de contestar os contornos
estabelecidos da identidade nacional e 0 de expor
seu fechamento as pressoes da diferenc;a, da
"alteridade" e da diversidade cultural. Isto esta
acontecendo, em diferentes graus, em todas as
culturas nacionais ocidentais e, como conseqiiencia,
fez com que toda a questao da identidade nacional
e da "centralidade" cultural do Ocidente fosse
abertamente discutida.



Num mundo de fronteiras dissolvidas e de
continuidades rompidas, as velhas certezas e
hierarquias da identidade britanica tern sido postas
em quesUio. Num pais que e agora urn reposit6rio
de culturas africanas e asiaticas, 0 sentimento do
que signmca ser britanico nunca mais pode ter a
mesma velha confianc;a e certeza. 0 que signmca
ser europeu, num continente colorido nao apenas
pelas culturas de suas antigas col6nias, mas tambem
pelas culturas americanas e agora pelas japonesas?
A categoria da identidade nao e, ela pr6pria,
problematica? E possivel, de algum modo, em
tempos globais, ter-se urn sentimento de identidade
coerente e integral? A continuidade e a historicidade
da identidade saD questionadas pela imediatez e
pela intensidade das confrontac;oes culturais globais.
Os confortos da Tradic;ao saD fundamentalmente
desafiados pelo imperativo de se forjar uma nova
auto-interpretac;ao, baseada nas responsabilidades
da Traduc;ao cultural (Robins, 1991, p. 41).

Outro efeito desse processo foi 0 de ter
provocado urn alargamento do campo das
identidades e uma proliferac;ao de novas posic;oes-
de-identidade, juntamente com urn aumento de
polarizac;ao entre elas. Esses processos constituem
a segunda e a terceira conseqtiencias possiveis da
globalizac;ao, anterior mente referidas - a
possibilidade de que a globalizac;ao possa levar a
um fortalecimento de identidades locais ou a
produc;ao de novas identidades.

o fortalecimento de identidades locais pode
ser visto na forte reac;ao. defensiva daqueles
membros dos grupos etnicos dominantes que se
sentem ameac;ados pela presenc;a de outras
culturas. No Reino Unido, por exemplo, a atitude
defensiva produziu uma "inglesidade"
(englishness) reformada, urn "inglesismo"
mesquinho e agressivo e urn recuo ao absolutismo
etnico, numa tentativa de escorar a nac;ao e
reconstruir "uma identidade que seja una,
unmcada, e que fIltre as ameac;as da experiencia
social" (Sennett, 1971, p.1S). Isso freqtientemente
esta baseado no que antes chamei de "racismo
cultural" e e evidente, atualmente, em partidos
politicos legais, tanto de dire ita quanta de
esquerda, e em movimentos politicos mais
extremistas em toda a Europa Ocidental.

Algumas vezes isso encontra uma
correspondencia num recuo, entre as pr6prias
comunidades comunitarias, a identidades mais
defensivas, em resposta a experiencia de racismo
'ultural e de exclusao. Tais estrategias incluem a
r -identificac;ao com as culturas de origem (no

aribe, na India, em Bangladesh, no Paquistao);
II onstruc;ao de fortes contra-etnias - como na
ill 'ntificac;ao simb6lica da segunda gerac;ao da
.iIIv ~tude afro-caribenha, atraves dos temas
1I10livos do rastafarianismo, com sua orig HI (

II( ranga africana; ou 0 revival do tradicionalifillio
('lllIlIral, da ortodoxia religiosa e do s purliliHlllO



politico, por exemplo, entre alguns setores da
comunidade isHtmica.

Tambem ha algumas evidencias da terceira
conseqtiencia possivel da globalizac:;ao- a produc:;ao
de novas identidades. Urn born exemplo e 0 das
novas identidades que emergiram nos anos 70,
agrupadas ao redor do significante black, 0 qual,
no contexto britanico, fornece urn novo foco de
identificac:;ao tanto para as comunidades afro-
caribenhas quanto para as asiaticas. 0 que essas
comunidades tern em comum, 0 que elas
representam atraves da apreensao da identidade
black, nao e que elas sejam, cultural, etnica,
lingtiistica ou mesmo fisicamente, a mesma coisa,
mas que elas sao vistas e tratadas como" a mesma
coisa" (isto e, nao-b~ancas, como 0 "outro") pela
cultura dominante. E a sua exclusao que fornece
aquilo que Laclau e Mouffe cham am de "eixo
comum de equivalencia" dessa nova identidade.
Entretanto, apesar do fato de que esforc:;os sao
feitos para dar a essa identidade black urn
conteudo unico oU unificado, ela continua a existir
como uma identidade ao longo de uma larga gama
de outras diferent;as. Pessoas afro-caribenhas e
indianas continuam a manter diferentes tradic:;oes
culturais. 0 black e, assim, urn exemplo nao
apenas do carMer politico das novas identidades
isto e, de seu carMer posicional e conjuntural (sua
formac:;ao em e para tempos e lugares especificos)
mas tambem do modo como a identidade e a

diferenc:;a estao inextrincavelmente articuladas ou
entrelac:;adas em identidades diferentes, uma
nunca anulando completamente a outra.

Como conclusao provis6ria, parece entao
que a globalizac:;ao tern, sim, 0 efeito de contestar
e deslocar as identidades centradas e "fechadas"
de uma cultura nacional. Ela tern urn efeito
pluralizante sobre as identidades, produzindo uma
variedade de possibilidades e novas posic:;oes de
identificac:;ao, e tornando as identidades mais
posicionais, mais politicas, mais plurais e diversas;
menos fixas, unificadas ou trans-hist6ricas.
Entretanto, seu efeito geral permanece
contradit6rio. Algumas identidades gravitam ao
redor daquilo que Robins chama de "Tradic:;ao",
tentando recuperar sua pureza anterior e recobrir
as unidades e certezas que sao sentidas como tendo
sido perdidas. Outras aceitam que as identidades
estao sujeitas ao plano da hist6ria, da politica, da
representac:;ao e da diferenc:;a e, assim, e
improvavel que elas sejam outra vez unitarias ou
"puras"; e essas, conseqtientemente, gravitam ao
redor daquilo que Robins (seguindo Homi
Bhabha) chama de "Traduc:;ao".

o capitulo 6 descreveni, brevemente, esse
movimento contradit6rio entre Tradic:;ao e
Traduc:;ao, num quadro mais amplo e global, e
perguntara 0 que isso nos diz sobre 0 modo como
as identidades devem ser conceptualizadas, em
relac:;ao com os futuros da modernidade.



Naquilo que diz respeito as identidades, essa
oscilac;ao entre Tradic;ao e Traduc;ao (que foi
rapidamente descrita antes, em relac;ao a Gra-
Bretanha) esta se tornando mais evidente num
quadro global. Em toda parte, estao emergindo
identidades culturais que nao san fIxas, mas que
estao suspensas, em transi{:iio, entre diferentes
posic;6es; que retiram seus recursos, ao mesmo
tempo, de diferentes tradiC;6es culturais; e que
san 0 produto desses complicados cruzamentos e
misturas culturais que san cada vez mais comuns
num mundo globalizado. Pode ser tentador pensar
na identidade, na era da globalizac;ao, como
estando destinada a acabar num lugar ou noutro:

t d "," d dou re ornan 0 a suas ralZes ou esaparecen 0

atraves da assimilac;ao e da homogeneizac;ao. Mas
esse po de ser urn falso dilema.

Pois ha uma outra possibilidade: a da
Traduc;ao. Este conceito descreve aquelas
formac;6es de identidade que atravessam e
intersectam as fronteiras naturais, compostas por
pessoas que foram dispersadas para sempre de
sua terra nataL Essas pessoas retem fortes vinculos
com seus lugares de origem e suas tradiC;6es, mas
sem a ilusao de urn retorno ao passado. Elas san
obrigadas a negociar com as novas culturas em
que vivem, sem simplesmente serem assimiladas
por elas e sem percler completamente suas
identidades. Elas carregam os trac;os das culturas,
das tradi<;6es, das linguagens e das hist6rias

particulares pelas quais foram marcadas. A
diferenc;a e que elas nao san e nunca serao
unificadas no velho sentido, porque elas sao,
irrevogavelmente, 0 produto de varias hist6rias e
culturas interconectadas, pertencem a uma e, ao
mesmo tempo, a varias "casas" (e nao a uma
"casa" particular). As pessoas pertencentes a essas
culturas hibridas tern sido obrigadas a renunciar
ao sonho ou a ambic;ao de redescobrir qualquer
tipo de pureza cultural "perdida" ou de
absolutismo etnico. Elas estao irrevogavelmente
traduzidas. A palavra "traduc;ao", observa Salman
Rl.\.shdie, "vem, etimologicamentc, do latim,
significando "transferir"; "transportar entre
fronteiras". Escritores migrantes, como ele, que
pertencem a dois mundos ao mesmo tempo,
"tendo sido transportados atraves do mundo ... ,
san homens traduzidos" (Rushdie, 1991). Eles
san 0 produto das novas diasporas criadas pelas
migrac;6es p6s-coloniais. Eles devem aprender a
habitar, no minima, duas identidades, a falar duas
linguagens culturais, a traduzir e a negociar entre
elas As culturas hibridas constituem urn dos
diversos tipos de identidade distintivamente novos
produzidos na era da modernidade tardia. Ha
muitos outros exemplos a serem descobertos.



6
FUNDAMENTALISMO,

DIAsPORA E HIBRIDISMO

Algumas pessoas argumentam que 0

"hibridismo" e 0 sincretismo - a fusao entre
diferentes tradi<;oes culturais - saG uma

poderosa fonte criativa, produzindo novas formas
de cultura, mais apropriadas a modernidade tardia
que as velhas e contestadas identidades do
passado. Outras, entretanto, argumentam que 0

hibridismo, com a indetermina<;ao, a "dupla
consciencia" e 0 relativismo que implica, tambem
tern seus custos e perigos. 0 romance de Salman
Rushdie sobre a migra<;ao, 0 Isla e 0 profeta
Maome, Versos satanicos, com sua profunda
imersao na cultura isHimica e sua secular
consciencia de urn "homeIT' traduzido" e exilado,
ofendeu de tal forma os fundamentalistas iranianos
que eles decretaram-Ihe a senten<;a de morte,
acusando-o de blasfemia. Tambem ofendeu muitos
mu<;ulmanos briUinicos. Ao defender seu
romance, Rushdie apresentou uma defesa forte e
irresistivel do "hibridismo":

No centro do romance esta urn grupo de personagens,
a maioria dos quais e constituida de mw;ulmanos
britanicos, ou de pessoas nao particularmente



religiosas, de origem isIamica, lutando precisamente
com 0 mesmo tipo de problemas que tern surgido
em torno do livro, problemas de hibridizar;ao e
guetizar;ao, de reconciliar 0 velho com 0 novo.
Aquelas pessoas que se opoem violentamente ao
romance, hoje, sao de opiniao de que a mistura
entre diferentes culturais inevitavelmente
enfi'aquecera e destruinl sua propria cultura. Sou
da opiniao oposta. 0 livro Versossatiinieos celebra 0

hibridismo, a impureza, a mistura, a transformar;ao,
que vem de novas e inesperadas combinar;oes de
seres human os, culturas, ideias politicas flimes
musicas. 0 livro alegra-se com 'os cruza~entos ~
teme 0 absolutismo do Puro. Melange, mistura, urn
pouco disso e urn pouco d?quilo, e dessaforma que
o novo entra no manda. E a grande possibilidade
que a migrar;ao de massa da ao mundo, e eu tenho
tentado abrar;a-la. 0 livro Versos satiinicos e a favor
da mudanr;a-por-fusao, da mudanr;a-por-reuniao. E
uma canr;ao de amor para nossos cruzados eus
(Rushdie, 1991, p. 394).

Entretanto, 0 livro Versos satanicos pode
perfeitamente ter ficado preso entre as
irreconciliaveis fon;as da Tradi<;:aoe da Tradu<;:ao.
Essa e a visao, simpfltica a Rushdie, mas tambem
critica, de Bhiku Parekh (1989).

Por outro lado, existem tambem fortes
tentativas para se reconstruirem identidades
purificadas, para se restaurar a coesao, 0

"fechamento" e a Tradi<;:ao, frente ao hibridismo e
a diversidade. Dois exemplos sao 0 ressurgimento
do nacionalismo na Europa Oriental e 0 crescimento
do fundamentalismo.

Numa era em que a integra<;:ao regional nos
campos economicos e politicos, e a dissolu<;:ao da
soberania nacional, estao andando muito
rapidamente na Europa Ocidental, 0 colapso dos
regimes comunistas na Europa Oriental eo colapso
da antiga Uniao Sovietica foram seguidos por urn
forte revival do nacionalismo etnico, alimentado
por ideias tanto de pureza racial quanta de
ortodoxia religiosa. A ambi<;:aopara criar novos e
unificados estados-na<;:ao (que, como sugeri acima,
nunca realmente existiram nas culturas nacionais
ocidentais) tern sido a for<;:aimpulsionadora por
detras de movimentos separatistas nos estados
balticos da Estonia, Letonia e Lituania, da
desintegra<;:ao da Jugoslavia e do movimento de
independencia de muitas das antigas republic as
soviMicas (da Georgia, Ucrania, Russia e Armenia
ate 0 Curdistao, Usbequistao e as republic as
asiatic as islamicas do antigo estado sovietico). 0
mesmo processo, em grande parte, tern ocorrido
nas "na<;:oes" da Europa Central, que foram
moldadas a partir da desintegra<;:ao dos imperios
austro-hungaro e otomano, no final da Primeira
Guerra Mundial.

Esses novos aspirantes ao status de "na<;:ao"
tentam construir estados que sejam unificados
tanto em termos etnicos quanta religiosos, e criar
entidades politicas em torno de identidades
culturais homogeneas. 0 problema e que elas
contem, dentro de suas "fronteiras", minorias que



se identificam com culturas diferentes. Assim, por
exemplo, ha minorias russas "etnicas" nas
republicas balticas e na Ucdinia, poloneses etnicos
na Lituania, urn enclave armenio (Nagorno-
Karabakh) no Adzerbajao, minorias turco-cristas
entre as maiorias russas da Moldavia, e grande
numero de mu<;ulmanos nas republicas sulistas
da antiga Uniao Sovietica, que partilham mais
coisas, em termos culturais e religiosos, com seus
vizinhos islamicos do Oriente Medio do que com
muitos de seus "conterraneos".

aos esforc;os do Xa nos anos 70 por adotar, de
forma total, modelos e valores culturais ocidentais.
Alguns interpretam-no como uma resposta ao fato
de terem sido deixados fora da "globalizac;ao". A
reafrrmac;ao de "raizes" culturais e 0 retorno a
ortodoxia tern sido, desde ha muito, uma das mais
poderosas fontes de contra-identificac;ao em muitas
sociedades e regioes p6s-coloniais e do Terceiro
Mundo (podemos pensar, aqui, nos papeis do
nacionalismo e da cultura nacional nos
movimentos de independencia indianos, africanos
e asiaticos). Outros veem as raizes do
fundamentalismo isHimico no fracasso dos estados
isliimicos em estabelecer lideranc;as "modernizantes"
bem-sucedidas e eficazes ou partidos modernos,
seculares. Em condic;oes de extrema pobreza e
relativo subdesenvolvimento economico (0
fundamentalismo e mais forte nos estados isliimicos
mais pobres da regiao), a restaurac;ao da fe
isliimica e uma poderosa forc;a politica e ideol6gica
mobilizadora e unificadora.

A tendencia em direc;ao a "homogeneizac;ao
global", pois, tern seu paralelo num poderoso
revival da "etnia", algll~-:'l.1Svezes de variedades
mais hibridas ou simb6licas, mas tambem
freqlientemente das variedades exclusivas ou
"essencialistas" mencionadas anteriormente.
Bauman tem-se referido a esse "ressurgimento da
etnia" como uma das principais razoes pelas quais
as versoes mais cxtremas, desabridas ou

A outra forma importante de revival do
nacionalismo particularista e do absolutismo etnico
e religioso e, obviamente, 0 fenomeno do
"fundamentalismo" . Isto e evidente em toda parte
(por exemplo, no ressuscitado e mesquinho
"inglesismo", anteriormente mencionado), embora
seu exemplo mais impressionante deva ser
encontrado em alguns estados isliimicos do Oriente
Medio. Comec;ando com a Revoluc;ao Iraniana,
tern surgido, em muitas sociedades ate entao
seculares, movimentos isliimicos fundamentalistas,
que buscam cria:' estados religiosos nos quais os
principios politicos de organizac;ao estejam
alinhados com as doutrinas religiosas e com as
leis do Corao. Na verdade, esta tendencia e dificil
de ser interpretada. Alguns analistas veem-na
como uma reac;ao ao carater "forc;ado" da
modernizac;ao ocidental: certamente, 0

fundamentalismo iraniano foi uma resposta direta



indeterminadas do que acontece com a identidade
sob 0 imp acto do "pos-moderno global" exige uma
seria qualifica<;ao:

o "ressurgimento da etnia" ... traz para a linha
de frente 0 florescimento nao-antecipado de
lealdades etnicas no interior das minorias
nacionais. Da mesma forma, ele coloca em questao
aquilo que parece ser a causa profunda do
fen6meno: a crescente separagao entre 0

pertencimento ao corpo politico e 0 pertencimento
etnico (ou mais geralmente, a conformidade
cultural) que elimina grande parte da atragao
original do program a de assimilagao culturaL .. A
etnia tem-se tornado uma das muitas categorias,
simbolos ou totens, em torno dos quais
comunidades flexiveis e livres de sangao saD
formadas e em relagao as quais identidades
individuais saD construidas e afirmadas. Existe
agora, portanto, urn numero muito menor
daquelas forgas centrifugas que uma vez
enfraqueceram a integridade etnica. Ha, em vez
disso, uma poderosa demanda por uma
distintividade etnica pronunciada (em bora
simbolica) e nao por uma distintividade etnica
institucionalizada.

o liberalismo nem, na verdade, 0 marxismo, que,
apesar de toda sua oposi<;ao ao liberalismo,
tambem viu 0 capitalismo como 0 agente
involuntario da "modernidade" previa urn tal
resultado.

Tanto 0 liberalismo quanto 0 marxismo, em
suas diferentes formas, davam a entender que 0

apego ao local e ao particular dariam
gradualmente vez a valores e identidades mais
universalistas e cosmopolitas ou internacionais;
que 0 nacionalismo e a etnia eram form as arcaicas
de apego - a especie de coisa que seria "dissolvida"
pela for<;a revolucionadora da modernidade. De
acordo com essas "metanarrativas" da modernidade,
os apegos irracionais ao local e ao particular, a
tradi<;ao e as raizes, aos mitos nacionais e as
"comunidades imaginadas", seriam gradualmente
substituidos por identidades mais racionais e
universalistas. Entretanto, a globaliza<;ao nao
parece estar produzindo nem 0 triunfo do "global"
nem a persistencia, em sua velha forma
nacionalista, do "local". Os deslocamentos ou os
desvios da globaliza<;ao mostram-se, afinal, mais
variados e mais contraditorios do que sugerem
seus protagonistas ou seus oponentes. Entretanto,
isto tambem sugere que, embora alimentada, sob
muitos aspectos, pelo Ocidente, a globaliza<;ao
po de acabar sendo parte daquele lento e desigual,
mas continuado, descentramento do Ocidente.

o ressurgimento do nacionalismo e de
outras form as de particularismo no final do seculo
XX, ao lado da globaliza<;ao e a ela intimamente
ligado, constitui, obviamente, uma reversao
notavel, uma virada bastante inesperada dos
acontecimentos. Nada nas perspectivas iluministas
modernizantes ou nas ideologias do Ocidente nem
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