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O conceito de identidade tem se modificado ao longo do tempo, na pós-

modernidade profundas transformações fragmentam e descentralizam o homem

moderno, alterando o entendimento do ser humano sobre si mesmo e sobre o

mundo que o cerca. Neste novo cenário, a identidade apresenta-se de forma

plural e inconstante, deste modo, o sujeito se identifica com diversas

perspectivas e possibilidades de construção e reconstrução de si mesmo, a

partir da inserção em diferentes espaços e do acesso ao mundo globalizado.

A descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no mundo social e

cultural quanto de si mesmo, constitui uma “crise de identidade” para o

indivíduo. Esses processos de mudança tomados em conjunto, representam um

processo de transformação e nos leva a perguntar se não é a própria

modernidade que está sendo transformada.

Na obra de Hall, a produção de identidade do sujeito ao longo da história

é retratada a partir de três concepções de sujeito, destacadas pelas importantes

transformações e rupturas vivenciadas pela sociedade, que forneceram bases
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para construção identitária destes sujeitos e para o seu processo de

descentralização:

a) Sujeito do Iluminismo: O sujeito iluminista estava baseado numa

concepção de particularidade do indivíduo, a identidade seria uma espécie de

essência do próprio sujeito. No século XVIII, este sujeito caracterizou-se pela

sua racionalidade, por pensar e agir conscientemente, pautado no controle

racional das suas ações e história era totalmente centrado na sua concepção de

autenticidade. O sujeito iluminista estava preso às tradições, a ideia de portar

uma essência que se desenvolveria do seu nascimento até a morte fazia com

que este indivíduo fosse “contínuo”.

b) Sujeito Sociológico: Este sujeito foi definido pelas relações com o seu

meio social, de acordo com a interação com outras pessoas. Este sujeito é

formado pela interação do “eu” com a sociedade, evidenciando-se a existência

de pertencimento a grupos sociais. A centralidade agora está assentada no

grupo a que ele pertence.  Isto é, sujeito possui uma essência, mas essa é

transformada pela interação com a sociedade, este sujeito produz e é produzido

pelo mundo. Fruto do mundo moderno, é carregado de valores, sentido e

símbolos, culturais.

c) Sujeito pós-moderno: Este sujeito baliza o conceito de identidade,

deslocado, descentrado e sem certezas, é aquele que assume diferentes

identidades em diferentes momentos, é reconhecidamente um sujeito

modificado pelas mudanças estruturais, institucionais e culturais, a noção de

identidade unificada e estável, se torna fragmentada; composta não de uma

única, mas de várias identidades.  Aqui o sujeito assume diferentes identidades

nos diferentes momentos, e elas não são unificadas ao redor de um eu

coerente. Possuímos identidades contraditórias que nos empurram em

diferentes direções de maneira que as identidades sejam praticamente

deslocadas.
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A identidade não é algo inato ao ser humano. Ela é formada ao longo do

tempo, e a cultura não pode ser concebida como um processo homogeneizador

que abrange a totalidade de uma sociedade, no jogo da desigualdade e da

exclusão, que pressupõem, uma sociedade dividida em classes, não se pode

definir elementos simbólicos comuns a totalidade dos membros da sociedade.

Podemos identificar a pós- modernidade como um período onde as concepções

nas quais baseamos nossa consciência e nossa ação deixam de ter a

credibilidade que tinham  e passam por uma crise e perda de legitimidade de

ideias e dos discursos últimos que sustentam discursos menos fundamentais.

Uma das principais fontes culturais do indivíduo no mundo moderno: são

as culturas nacionais. Essas culturas são representações, dos sentidos que a

nação produz sobre os indivíduos. Sendo uma cultura nacional um discurso em

que os indivíduos podem se identificar, assim, criando uma identidade nacional

que é contada pelos diversos veículos de mídia nacional e que fornecerem

histórias sobre a cultura da nação propondo uma representação das

experiências vivenciadas, criando-se assim uma “comunidade imaginada”. A

“comunidade imaginada” se constitui de três elementos: das memórias do

passado; do desejo pela convivência em conjunto e pela perpetuação da

herança cultural. Esses elementos buscam unificar todos os indivíduos numa

identidade nacional, onde todos serão representados – mesmo com suas

diferenças de etnia, classe ou gênero – como pertencentes da mesma nação. A

cultura nacional possui particularidades em seu seio, que são invisibilizadas por

uma noção de cultura nacional, onde o discurso é reponsável pelo exercício do

poder cultural. Sendo assim, não se assumem as identidades híbridas das

nações. Todavia, pensando a identidade na pós-modernidade seria uma análise

muito superficial deste fenômeno.

A relação do espaço-tempo com a identidade passa

a ter outro significado na era da globalização. Os lugares

de nossas raízes permanecem fixos, mas o espaço pode

ser “cruzado” por diversos meios de transporte ou
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comunicação e isso é chamado, por David Harvey, de

“destruição do espaço através do tempo” (HALL, 1999,

apud HARVEY, 1989, p. 205).

As identidades nacionais, não são inatas, são formadas e transformadas

no interior de uma representação (cultura). Exemplo: Impulso para construção

de uma identidade brasileira na década de 30, a partir da criação de símbolos

culturais nacionais como o Zé Carioca. A homogeneização das identidades

nacionais ocorre pela desintegração de identidades nacionais ou locais, a partir

da globalização, todos os indivíduos teriam identidades semelhantes. Exemplo:

No processo de homogeneização cultural: Os indivíduos dividiriam os

mesmos hábitos e gostos culturais. Exemplo: Fãs de Beyoncé e Justin Bieber

estão espalhados por muitas partes do globo terrestre.

Ao mesmo tempo em que caminhamos em direção à homogeneização

global, segundo Kevin Robin, existe um fascínio pelo diferente e uma

mercantilização das etnias em um suposto processo de alteridade. No mesmo

tempo em que se desenvolve o interesse por tudo aquilo que é global há o

interesse pelo que é local, a noção de global e local deve ser repensada de

forma que, o local não deve ser entendido como velhas identidades, mas novas

identificações locais, o advento da globalização não extingue as identidades

nacionais ou locais, mas as transforma.

A mercantilização das etnias caracteriza-se pela comercialização da

identidade e costumes de outras etnias a partir de uma roupagem de alteridade

ou aceitação das mesmas, é quando se visa a mercantilização dessas culturas.

O capitalismo utiliza os meandros da diferença como uma possibilidade de

expandir os mercados. Exemplo: Lançamento da coleção “Marrocos” pela

Riachuelo.

Doreen Massey propõe o conceito de geometria do poder da

globalização, cidades que estariam nos grandes centros como Nova York teriam

mais acesso aos adventos da globalização, e a proliferação de identidades seria

mais ampla nestas grandes cidades. Uma Avenida de Nova York, por exemplo,
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repleta de restaurantes que representam diferentes gêneros culinários estaria

aglutinando diferentes perspectivas culturais.

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo

mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas

viagens internacionais, pelas imagens da mídia e pelos

sistemas de comunicação globalmente interligados, mais

as identidades se tornam desvinculadas – desalojadas – de

tempos, lugares, histórias e tradições específicos e

parecem “flutuar livremente”. (HALL,1999, p. 43).

Hall apresenta três possíveis consequências da globalização, ou seja, da

homogeneização de identidades:

 Resistência das identidades: Identidades locais estariam se

reforçando pela resistência à globalização.

Tradicionalismo: Apego às tradições e usos antigos. Exemplo: O

tradicionalismo gaúcho é um movimento cívico-cultural que valoriza e preserva

as tradições gauchescas do Rio Grande do Sul.

b) Distribuição desigual da globalização: O processo de globalização seria

desigual tendo uma “geometria do poder”, que beneficiaria os grandes centros,

além disso, seria um fenômeno ocidental.

Migração “não-planejada”: O conflito da imigração ilegal de Mexicanos

para os Estados Unidos, que buscam melhor qualidade de vida nos grandes

centros.

c) Novas identidades: As identidades nacionais estariam em declínio e

identidades híbridas estariam tomando seu lugar, pois, diferentes culturas

estariam por toda parte, influenciando estas identidades no espaço-tempo.

Stuart Hall: Podemos recorrer a biografia de Stuart Hall para

compreender sua contribuição para os estudos culturais, Hall nasceu em

Kingston na Jamaica, mas construiu sua carreira acadêmica em solo britânico.
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Sendo assim, seria ele um indivíduo oriundo de uma cultura distante da

britânica, aprendo a lidar com os novos hábitos e costumes locais, tendo de

agenciar sua identidade.

Com a globalização e seus processos, que atravessam fronteiras

integrando e conectando comunidades, a partir dos processos globais, as

identidades nacionais se desintegram e dão lugar às novas identidades, que são

híbridas. Fazendo com que a questão “identidade” passa a ser, extensamente

discutida. As velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo

social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o

indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. As mudanças na

estrutura estão fragmentando as paisagens culturais de classe, de gênero,

sexualidade, etnia, raça e nacionalidade. Quando essas relações mudam, nossa

identidade pessoal também é revista, abandonando a ideia de sujeito integrado.

Pensar em conceitos como o de tradução e tradição, e as oscilações que

existe entre eles traz uma ideia de como se forma a identidade na pós-

modernidade. Onde tradução diz respeito àquelas formações de identidade que

atravessam as fronteiras da nação e são compostas por pessoas que saíram de

sua terra natal. Portanto, elas são obrigadas a negociar e respeitar os hábitos e

costumes da nova cultura do lugar em que habitam, mas sem se desligarem de

suas histórias e tradições. Essas pessoas não serão assimiladas pela nova

cultura, por isso não serão unificadas, pois elas pertencem a uma cultura

híbrida. Em contraponto, existem fortes tentativas para se reconstruir

identidades puras e restaurar o fechamento frente ao hibridismo e à diversidade

cultural.

O livro escrito por Stuart Hall, nos ajuda a compreender o efeito

contestador e deslocador da globalização nas identidades centradas e fechadas

de uma cultura nacional. Esse efeito verdadeiramente pluralizante altera as

identidades fixas, tornando-as, mais políticas e diversas. É nesse movimento de

deslocamento que emerge a concepção de culturas híbridas (entre a tradição e

a tradução) como um dos diversos tipos de identidades destes tempos de

modernidade tardia. A noção de híbridos culturais pode em muito contribuir para
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o processo de ensino-aprendizado, para a consolidação de uma educação que

reconhece diversas formas culturais e nos auxilia na interpretação do mundo

pós-moderno.
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