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Trecho extraído do livro: “A identidade cultural na pós-modernidade”, Stuart Hall,         

DP&A Editora, 1ª edição em 1992, Rio de Janeiro, 11ª edição em 2006, tradução: Tomaz 

Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro  

Em direção ao pós-moderno global?  
 

Alguns teóricos argumentam que o efeito geral desses processos globais tem sido o de 

enfraquecer ou solapar formas nacionais de identidade cultural. Eles argumentam que existem 

evidências de um afrouxamento de fortes identificações com a cultura nacional, e um 

reforçamento de outros laços e lealdades culturais, "acima" e "abaixo" do nível do estado-

nação. As identidades nacionais permanecem fortes, especialmente com respeito a coisas 

como direitos legais e de cidadania, mas as identidades locais, regionais e comunitárias têm se 

tornado mais importantes. Colocadas acima do nível da cultura nacional, as identificações 

"globais" começam a deslocar e, algumas vezes, a apagar, as identidades nacionais. Alguns 

teóricos culturais argumentam que a tendência em direção a uma maior interdependência 

global está levando ao colapso de todas as identidades culturais fortes e está produzindo 

aquela fragmentação de códigos culturais, aquela multiplicidade de estilos, aquela ênfase no 

efêmero, no flutuante, no impermanente e na diferença e no pluralismo cultural descrita por 

Kenneth Thompson (1992), mas agora numa escala global — o que poderíamos chamar de 

pós-moderno global. Os fluxos culturais, entre as nações, e o consumismo global criam 

possibilidades de "identidades partilhadas"— como "consumidores" para os mesmos bens, 

"clientes" para os mesmos serviços, "públicos" para as mesmas mensagens e imagens — entre 

pessoas que estão bastante distantes umas das outras no espaço e no tempo. A medida em 

que as culturas nacionais tornam-se mais expostas a influências externas, é difícil conservar as 

identidades culturais intactas ou impedir que elas se tornem enfraquecidas através do 

bombardeamento e da infiltração cultural. As pessoas que moram em aldeias pequenas, 

aparentemente remotas, em países pobres, do "Terceiro Mundo", podem receber, na 

privacidade de suas casas, as mensagens e imagens das culturas ricas, consumistas, do 



Ocidente, fornecidas através de aparelhos de TV ou de rádios portáteis, que as prendem à 

"aldeia global" das novas redes de comunicação. Jeans e abrigos — o "uniforme" do jovem na 

cultura juvenil ocidental — são tão onipresentes no sudeste da Ásia quanto na Europa ou nos 

Estados Unidos, não só devido ao crescimento da mercantilização em escala mundial da 

imagem do jovem consumidor, mas porque, com frequência, esses itens estão sendo 

realmente produzidos em Taiwan ou em Hong Kong ou na Coréia do Sul, para as lojas finas de 

Nova York, Los Angeles, Londres ou Roma. E difícil pensar na "comida indiana" como algo 

característico das tradições étnicas do subcontinente asiático quando há uni restaurante 

indiano no centro de cada cidade da Grã-Bretanha 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". Somos confrontados por uma gama de diferentes identidades 

(cada qual nos fazendo apelos, ou melhor, fazendo apelos a diferentes partes de nós), dentre 

as quais parece possível fazer uma escolha. Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, 

seja como sonho, que contribuiu para esse efeito de "supermercado cultural". No interior do 

discurso do consumismo global, as diferenças e as distinções culturais, que até então definiam 

a identidade, ficam reduzidas a uma espécie de língua franca internacional ou de moeda 

global, em termos das quais todas as tradições específicas e todas as diferentes identidades 

podem ser traduzidas. Este fenômeno é conhecido como "homogeneização cultural". Em certa 

medida, o que está sendo discutido é a tensão entre o "global" e o "local" na transformação 

das identidades. As identidades nacionais, como vimos, representam vínculos a lugares, 

eventos, símbolos, histórias particulares. Elas representam o que algumas vezes é chamado de 

uma forma particularista de vínculo ou pertencimento. Sempre houve uma tensão entre essas 

identificações e identificações mais universalistas —por exemplo, uma identificação maior com 

a "humanidade" do que com a "inglesidade" (englishness). Esta tensão continuou a existir ao 

longo da modernidade: o crescimento dos estados-nação, das economias nacionais e das 

culturas nacionais continuam a dar um foco para a primeira; a expansão do mercado mundial e 

da modernidade como uni sistema global davam o foco para a segunda. A globalização, em 

suas formas mais recentes, tem um efeito sobre as identidades. Pensaremos esse efeito em 

termos de novos modos de articulação dos aspectos particulares e universais da 20 identidade 

ou de novas formas de negociação da tensão entre os dois. As identidades nacionais estão 

sendo "homogeneizadas"? A homogeneização cultural é o grito angustiado daqueles/as que 

estão convencidos/as de que a globalização ameaça solapar as identidades e a "unidade" das 

culturas nacionais. Entretanto, como visão do futuro das identidades num mundo pós-



moderno, este quadro, da forma como é colocado, é muito simplista, exagerado e unilateral. 

Pode-se considerar, no mínimo, três qualificações ou contra tendências principais. A primeira 

vem do argumento de Kevin Robin e da observação de que, ao lado da tendência em direção à 

homogeneização global, há também uma fascinação com a diferença e com a mercantilização 

da etnia e da "alteridade". Há, juntamente com o impacto do "global", um novo interesse pelo 

"local". A globalização (na forma da especialização flexível e da estratégia de criação de 

"nichos" de mercado), na verdade, explora a diferenciação local. Assim, ao invés de pensar no 

global como "substituindo" o local seria mais acurado pensar numa nova articulação entre "o 

global" e "o local". Este "local" não deve, naturalmente, ser confundido com velhas 

identidades, firmemente enraizadas em localidades bem delimitadas. Em vez disso, ele atua no 

interior da lógica da globalização. Entretanto, parece improvável que a globalização vá 

simplesmente destruir as identidades nacionais. E mais provável que ela vá produzir, 

simultaneamente, novas identificações "globais" e novas identificações "locais". A segunda 

qualificação relativamente ao argumento sobre a homogeneização global das identidades é 

que a globalização é muito desigualmente distribuída ao redor do globo, entre regiões e entre 

diferentes estratos da população dentro das regiões. Isto é o que Doreen Massey chama de 

"geometria do poder" da globalização. O terceiro ponto na crítica da homogeneização cultural 

é a questão de se saber o que é mais afetado por ela. Uma vez que a direção do fluxo é 

desequilibrada, e que continuam a existir relações desiguais de poder cultural entre "o 

Ocidente" e "o Resto", pode parecer que a globalização — embora seja, por definição, algo 

que afeta o globo inteiro — seja essencialmente um fenômeno ocidental. Kevin Robins nos faz 

lembrar que: Embora tenha se projetado a si próprio como trans-histórico e transnacional, 

como a força transcendente e universalizadora da modernização e da modernidade, o 

capitalismo global é, na verdade, um processo de ocidentalização — a exportação das 

mercadorias, dos valores, das prioridades, das formas de vida ocidentais. Em um processo de 

desencontro cultural desigual, as populações "estrangeiras" têm sido compelidas a ser os 

sujeitos e os subalternos do império ocidental, ao mesmo tempo em que, de forma não menos 

importante, o Ocidente vê-se face a face com a cultura "alienígena" e "exótica" de seu 

"Outro". A globalização, à medida que dissolve as barreiras da distância, torna o encontro 

entre o centro colonial e a periferia colonizada imediato e intenso (Robins, 1991, p. 25). Na 

última forma de globalização, são ainda as imagens, os artefatos e as identidades da 

modernidade ocidental, produzidos pelas indústrias culturais das sociedades "ocidentais" 

(incluindo o Japão) que dominam as redes globais. A proliferação das escolhas de identidade é 

mais ampla no "centro" do sistema global que nas suas periferias. Os padrões de troca cultural 

desigual, familiar desde as primeiras fases da globalização, continuam a existir na 



modernidade tardia. Se quisermos provar as cozinhas exóticas de outras culturas em um único 

lugar, devemos ir comer em Manhattan, Paris ou Londres e não em Calcutá ou em Nova Delhi. 

Por outro lado, as sociedades da periferia têm estado sempre abertas às influências culturais 

ocidentais e, agora, mais do que nunca. A ideia de que esses são lugares "fechados" — 

etnicamente puros, culturalmente tradicionais e intocados até ontem pelas rupturas da 

modernidade — é 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 exóticos apenas como "intocados". Entretanto, as evidências sugerem que a 

globalização está tendo efeitos em toda parte, incluindo o Ocidente, e a "periferia" também 

está vivendo seu efeito pluralizador, embora num ritmo mais lento e desigual. 
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