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Resumo 

 

O trabalho acadêmico tem como objetivo evidenciar o processo de resistência cultural frente 
ao fenômeno da globalização. Para tanto, tem-se uma apresentação dos principais conceitos 
que abarcam o tema, como cultura, identidade nacional e globalização, abordados por 
distintos teóricos. Em seguida, há um debate entre a globalização e a cultura, que resulta na 
questão da resistência cultural. Finalmente, o mesmo analisa alguns fatos, com a finalidade de 
discutir a relevância da identidade nacional na preservação da cultura em um ambiente 
ameaçado pelas práticas globais. 
Palavras-chaves: Globalização; Cultura; Identidade-Nacional; Resistência. 

 

 

Abstract 

 

This present academic work aims to show clearly the cultural resistance process towards 
globalization. For doing so, main concepts exposed by distinct theorists who deal with this 
subject are presentated, such as culture, national identity and globalization. Afterwards, there 
is a debate between globalization and culture, in which results in the cultural resistance 
process. Finally, it broaches varied facts, focusing to demonstrate that national identity is 
relevant in culture-keeping in an environment threatened by global actions. 
Keywords: Globalization; Culture; National Identity; Resistance. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

 

Os estudos acerca da globalização cultural estão à mercê de pesquisas e análises 

relacionadas a diversos assuntos convergentes a esse termo, considerando casos específicos 

ou não. Ao examinar o ramo da pós-modernidade, pode-se averiguar circunstâncias nas quais 

se percebe certo grau de resistência ao processo de globalização. Esta identificação torna-se 

possível por meio de uma análise entre os elementos, ditos principais, sendo eles: cultura, 

identidade nacional e globalização. Uma das vias para essa constatação é detectar a 

capacidade que o processo de globalização tem, ou não, de desconstruir e remodelar certas 

identidades nacionais, transformando tabus consagrados nacionalmente em clichês de práticas 

globais. 

Inicialmente, o relato monográfico apresenta os conceitos dos principais elementos 

que permeiam o contexto entre a globalização e a cultura. A princípio, ele discute o conceito 

de cultura, compreendendo-o como um dos agentes que moldam a identidade - outro objeto de 

extrema relevância a ser descrito neste trabalho. Vis-à-vis a assimilação sobre cultura, o relato 

monográfico demonstra as prováveis modificações nas identidades nacionais provenientes da 

influência das culturas de cada nação, partindo do pressuposto que a formação da identidade 

seja modelada pela cultura, e que, portanto, cada nação tenha a sua. Em seguida, configura a 

definição das identidades nacionais, ratificando, assim, o elo entre cultura e identidade 

nacional. Por fim, o relato conceitua o fenômeno da globalização, elemento-chave para a 

compreensão do debate. Em decorrência deste fenômeno, que pode resultar em uma provável 

perda da identidade nacional, entra em foco a questão da resistência cultural.  

Deste modo, em um segundo momento, o debate traça um paralelo entre a 

globalização e a cultura, que culmina no processo de resistência cultural. Perante esta 
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tendência, o relato apresenta fatos, expostos por estudos de casos, que justificam o problema 

pontuado. Diante deste panorama delineado, propõe-se a seguinte investigação: a resistência 

cultural existe frente ao processo de globalização? Seguindo a linha de raciocínio apresentada, 

o relato monográfico pretenderá alcançar a resposta a esta problemática.  

Não obstante, a verificação desta hipótese será elaborada a partir de alguns estudos de 

casos, escolhidos em distintas partes do globo. Desta maneira, averigua-se em diversos 

cenários a influência destes atores: cultura, identidade e globalização. O primeiro fato aborda 

os indígenas insurgentes no continente americano. O segundo evidencia, no continente 

africano, a língua como determinante para a manutenção da identidade nacional, sendo, 

portanto, um objeto de resistência cultural. Um terceiro episódio, em palco europeu, apresenta 

a secular culinária francesa, cuja tradição alimentar, repleta de raízes culturais, é posta em 

xeque. Nota-se outro caso contido no Oriente Médio, localizado no continente Asiático, sendo 

a religião o foco da discórdia a globalização. Finalmente, o último trata do isolacionismo da 

comunidade Amish, localizada nos Estados Unidos, considerados o Estado que mais exerce 

práticas globais, contemporaneamente. Destarte, frente a estes acontecimentos deparamos 

com o desfecho do debate. 

Resumindo, o relato se limita à proposta inicial de averiguar a resistência cultural 

frente à expansão do processo global, isto é, apurar o relacionamento entre os elementos 

mencionados: cultura, identidade nacional e globalização, com a finalidade de detectar 

modificações estruturais oriundas do fenômeno global nos padrões culturais. Para tanto, se 

mostram essenciais os estudos de casos, que evidenciem a resistência de certas sociedades a 

incorporar mudanças advindas do fenômeno global. Contudo, diante desta abordagem - a 

resistência cultural frente ao processo de globalização - resta calcular o risco que cada 

indivíduo inserido neste cenário mundial, em meio às práticas globais, corre de ter sua 

identidade nacional substituída por outra, a começar, quando se tem uma fusão cultural.  
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2 - PARTE I: DEFINIÇÕES DE UM MUNDO GLOBAL 

 

 

2.1 - O CONCEITO DE CULTURA 

 

 

A sobreposição cultural promovida pelo processo de globalização pode provocar a 

transformação ou reformulação, por meio da incorporação de novos padrões à identidade 

nacional. Isso ocorre, nem sempre, devido ao livre-arbítrio que as sociedades possuem, ou 

seja, elas podem aderir, ou não, ao fenômeno que as circundam.  No entanto, a opção pela 

manutenção de seus padrões de identidades está atrelada a fatores que fogem de seus alcances, 

como a evolução global. O fenômeno produzido sobre a cultura, embora seja proveniente da 

era contemporânea, não precede à cultura como objeto de estudo em primeira análise. Nada 

mais compreensível então que se faça o estudo dessa interação, globalização e cultura, a partir 

da origem do termo cultura. 

Desde o século XVIII, a tentativa de nomear todos os símbolos e valores, que 

representavam uma comunidade em torno de um só termo, mostrava-se presente. Seguindo o 

raciocínio de Claude Lévi-Strauss (Strauss apud Laraia, 2001), provavelmente a cultura 

surgiu “no momento em que o homem convencionou a primeira regra, a primeira norma” 

(Strauss apud LARAIA, 2001, p. 54). De acordo com Laraia (2001), os germânicos 

denominaram Kultur tudo aquilo utilizado para simbolizar os aspectos espirituais de uma 

comunidade. Anos mais tarde, em 1871, Edward Tylor (Tylor apud Laraia, 2001) aprofundou 

esta denominação e conceituou a palavra Cultura pela primeira vez: 

Culture, que tomando em seu amplo sentido etnográfico é esse todo complexo que 
inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 
capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade 
(LARAIA, 2001, p.25). 
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Edward Tylor (Tylor apud Marconi e Presotto, 2005), em sua obra, Cultura Primitiva, 

propõe cultura como um “complexo que inclui conhecimentos, as crenças, a arte, a moral, a 

lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da 

sociedade” (Tylor apud Marconi e Presotto, 2005, p.22). Assim como Tylor (Tylor apud 

Laraia, et al., 2001), diversos autores, cada um a sua maneira, contribuíram para a construção 

do conceito de cultura.  

No tocante ao ramo da sociologia, Giddens (2005) aponta o conceito de cultura como 

uma das mais importantes noções já vistas pelos sociólogos. Para ele, a cultura refere-se “aos 

modos de vida dos membros de uma sociedade, ou de grupos dentro da mesma. Inclui a arte, a 

literatura e a pintura, mas também vai muito além” (GIDDENS, 2005, p.56). Giddens (2005) 

complementa ao considerar alguns exemplos, como o modo de vestir das pessoas, os 

costumes, os padrões de trabalho e as cerimônias religiosas, como itens culturais. 

Por outro lado, no campo da antropologia, Marconi e Presotto (2005) argumentam que 

“desde o final do século passado os antropólogos vêm elaborando inúmeros conceitos sobre 

cultura”. Segundo eles existem vários grupos de estudiosos que discordam acerca do conceito: 

(...) Para alguns, cultura é comportamento aprendido; para outros, não é 
comportamento, mas abstração do comportamento; para um terceiro grupo, a cultura 
consiste em idéias. Há os que consideram como cultura apenas os objetos imateriais, 
enquanto outros, ao contrário, aquilo que se refere ao material. Também encontram-
se estudiosos que entendem por cultura tanto as coisas materiais quanto as não 
materiais (MARCONI & PRESOTTO, 2005, p.21/22 ). 

 

Visto as divergências entre as concepções de grupos de estudiosos, a seguir, 

assimilam-se as várias concepções desses e outros autores acerca do termo: cultura. 

El conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras 
sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. (O 
conjunto de processos aonde se elabora a significação das estruturas sociais, se 
reproduz e se transforma mediante operações simbólicas) Nessa concepção, entende-
se a cultura como uma matriz de valores, que dá sentido à própria existência dos 
diferentes povos, fazendo emergir desse conceito um outro que lhe constitui, o da 
diversidade cultural. A identidade e diferença ganham centralidade em meio à 
definição de uma agenda internacional para o desenvolvimento humano (2005) 
(RUMBIM, A., PITOMBO, M. & RUBIM, I. Políticas e Redes de Intercâmbio e 
Cooperação em Cultura no Âmbito Ibero-Americano P.7. Tradução livre. Disponível 
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em: <http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf>. Acesso em: 
17/09/06). 

 

Para Marconi e Presotto (2005) o termo cultura “(colere, cultivar ou instruir; cultus, 

cultivo, instrução) não se restringe ao campo da antropologia”. (MARCONI; PRESOTTO, 

2005, p.21). Para eles, a cultura é um termo empregado para indicar o desenvolvimento do 

indivíduo, seja por meio da educação ou da instrução. Isto é, uma pessoa dita “culta”, para 

eles, seria aquela que adquiriu um domínio no campo intelectual ou artístico. Mas, por ora, o 

trabalho enfoca o significado amplo de cultura dado pelos antropólogos: “engloba os modos 

comuns e aprendidos da vida, transmitidos pelos indivíduos e grupos em sociedade” 

(MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.21). Destarte, Marconi e Presotto (2005) ordenaram 

cronologicamente alguns conceitos acerca do termo cultura: 

Em 1936, Ralph Linton (Linton apud Marconi e Presotto, 2005) considerou cultura, 

para qualquer sociedade, como sendo “a soma total de idéias, reações emocionais 

condicionadas a padrões de comportamento habitual que seus membros adquiriram por meio 

da instrução ou imitação e de que todos, em maior ou menor grau, participam” (Linton apud 

Marconi e Presotto, 2005, p.22). Dois anos mais tarde, em 1938, Franz Boas (Boas apud 

Marconi e Presotto, 2005) definiu cultura como “a totalidade das reações e atividades mentais 

e físicas que caracterizam o comportamento dos indivíduos que compõem um grupo social...” 

(Boas apud Marconi e Presotto, 2005, p.22) 

Seguindo esta lógica, em 1944, Malinowski (Malinowski apud Marconi e Presotto, 

2005) em sua obra, Uma teoria científica da cultura, conceituou cultura como “o todo global 

consistente de implementos e bens de consumo, de cartas constitucionais para os vários 

agrupamentos sociais, de idéias e ofícios humanos, de crenças e costumes” (Malinowski apud 

Marconi e Presotto, 2005, p.22). Quatro anos depois, em 1948, Herkovits (Herkovits apud 

Marconi e Presotto, 2005) elaborou o conceito mais breve acerca de cultura: “a parte do 

ambiente feita pelo homem” (Herkovits apud Marconi e Presotto, 2005, p.22). 
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Em 1952, Kroeber e Kluckhohn (Kroeber e Kluckhohn apud Marconi e Presotto, 

2005) em Culture: a critical review of concepts and definitions, fazem uma referência à 

cultura como “uma abstração do comportamento concreto, mas em si própria não é 

comportamento” (Kroeber e Kluckhohn apud Marconi e Presotto, 2005, p.22). Dois outros 

autores, Beals e Hoijer (Beals e Hoijer apud Marconi e Presotto, 2005) concordam com esta 

referência e afirmam que “a cultura é uma abstração do comportamento e não deve ser 

confundida com os atos do comportamento ou com os artefatos materiais, tais como 

ferramentas, recipientes, obras de arte e demais instrumentos que o homem fabrica e utiliza”. 

(Beals e Hoijer apud Marconi e Presotto, 2005, p.22).  

Ainda sobre a concepção de cultura como comportamento, em 1958, Felix M. Keesing 

(Keesing apud Marconi e Presotto, 2005) propõe cultura como um “comportamento 

cultivado, ou seja, a totalidade da experiência adquirida e acumulada pelo homem e 

transmitida socialmente, ou, ainda, o comportamento adquirido por aprendizado social”. 

(Keesing apud Marconi e Presotto, 2005, p.23). Um ano mais tarde, Leslie A. White (White 

apud Marconi e Presotto, 2005), diferencia o comportamento e a cultura. Sendo 

comportamento: “quando coisas e acontecimentos dependentes de simbolização são 

considerados e interpretados face à sua relação com organismos humanos, isto é, em um 

‘contexto somático’-relativo ao organismo humano” (White apud Marconi e Presotto, 2005 p. 

23) e cultura: “quando coisas e acontecimentos dependentes de simbolização são considerados 

e interpretados num contexto extra-somático, isto é, face à relação que têm entre si, ao invés 

de com os ‘organismos humanos’ – independente do organismo humano” (White apud 

Marconi e Presotto, 2005 p.23). 

Não obstante, em 1962, G. M. Foster (Foster apud Marconi e Presotto, 2005) descreve 

a cultura como “a forma comum e aprendida da vida, compartilhada pelos membros de uma 

sociedade, constante da totalidade dos instrumentos, técnicas, instituições, atitudes, crenças, 
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motivações e sistemas de valores conhecidos pelo grupo” (Foster apud Marconi e Presotto, 

2005, p.23). Nos anos 1970, especificamente em 1973, Clifford Geertz (Geertz apud Marconi 

e Presotto, 2005) interpreta a cultura como “um conjunto de mecanismos de controle – planos, 

receitas, regras, instituições – para governar o comportamento” (Geertz apud Marconi e 

Presotto, 2005, p.23).  

Em última instância Marconi e Presotto (2005) consideram que o conceito de cultura 

varia no tempo, no espaço e em sua essência. Para eles, Tylor, Linton, Boas e Malinowski 

(Tylor, Linton, Boas e Malinowski apud Marconi e Presotto, 2005) consideram a cultura 

como idéias. Por outro lado, Kroeber e Kluckhohn, Beals e Hoijer (Kroeber e Kluckhohn, 

Beals e Hoijer apud Marconi e Presotto, 2005), a cultura é vista como abstrações do 

comportamento. Especificamente, Keesing e Foster (Keesing e Foster apud Marconi e 

Presotto, 2005) defendem a cultura como comportamento aprendido. No entanto, Leslie A. 

White (White apud Marconi e Presotto, 2005) contrapõe dizendo que a cultura não deve ser 

confundida como comportamento, diferenciando ambos. Alguns autores, de acordo com 

Marconi e Presotto (2005) englobam no conceito de cultura elementos materiais e não-

materiais, e os mesmos consideram que a colocação de Geertz (Geertz apud Marconi e 

Presotto, 2005) difere das demais por este tratar o termo cultura como um “mecanismo de 

controle do comportamento”. 

Marconi e Presotto (2005) afirmam que a cultura pode ser analisada, ao mesmo tempo, 

sob vários enfoques: “idéias (conhecimento e filosofia); crenças (religião e superstição), 

valores (ideologia e moral); normas (costumes e leis); atitudes (preconceitos) (...); padrões de 

conduta (monogamia, tabu); abstração do comportamento (símbolos e compromissos); 

instituições (família e sistemas econômicos); técnicas (artes e habilidades); e artefatos (...) 

(telefone)” (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.24). 
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De acordo com os princípios de Wallerstein (1986), provavelmente, este termo é o 

mais amplo de todos os conceitos usados nas ciências sociais e históricas. A seguir 

Wallerstein (1986) propõe algumas definições sobre cultura. A primeira definição, trata da 

convicção de que embora todas as pessoas compartilhem com as demais algumas 

características, todas as pessoas também compartilham outras características somente com 

algumas pessoas. Wallerstein (1986) considera ainda que todas as pessoas possuem ainda 

outras características que não compartilham com ninguém. Dentre essa definição pode-se 

concluir um modelo fundamental em que cada pessoa é portadora desses três tipos de 

características. 

(...) a cultura, no sentido dos valores públicos, padronizados, de uma comunidade, 
serve de intermediação para a experiência dos indivíduos. Ela fornece, 
antecipadamente, algumas categorias básicas, um padrão positivo, pelo qual, as 
idéias e os valores são higienicamente ordenados. E, sobretudo, ela tem autoridade, 
uma vez que cada um é induzido a concordar por causa da concordância dos outros 
(Douglas apud Woodward, 2000, p.42). 

 

Quando se trata das características que definem uma pessoa como membro de uma 

espécie de grupos, Wallerstein (1986) utiliza o termo “cultura” para descrever o conjunto de 

tais características, desses comportamentos, desses valores ou dessas crenças. Em síntese, 

dentro dessa abordagem, citada por Wallerstein (1986), cada “grupo” tem a sua “cultura” 

específica. Sem dúvida, cada indivíduo é um membro de muitos grupos, e, na realidade, de 

grupos diversos – classificadas pelo sexo, pela raça, pela linguagem, pela classe e pela 

nacionalidade. Por conseguinte, cada pessoa participa de muitas “identidades culturais”, tema 

abordado no próximo capítulo.  

Desse modo, a cultura, na visão de Wallerstein (1986), é uma maneira de sintetizar as 

formas em que os grupos se distinguem de outros grupos. Ela representa aquilo que é 

compartilhado dentro do grupo e, como se supõe, simultaneamente, aquilo que não é 

compartilhado (ou não plenamente compartilhado) fora do mesmo grupo, esta segunda 

definição é um conceito bastante útil e bastante nítido, segundo Wallerstein (1986). 
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O mundo cultural diz respeito ao modo pelo qual o indivíduo grupo, a classe, a 
coletividade, o povo, a tribo, a nação, a nacionalidade, a comunidade ou sociedade 
tendem a ver-se, imaginar-se ou traduzir-se. Toda realidade mais ou menos 
complexa, problemática ou não, sempre se traduz em representações, imagens, 
metáforas, parábolas e alegorias, assim como em descrições e interpretações. E é por 
meio das linguagens que isto ocorre, envolvendo palavra, imagem, som, forma, 
movimento, etc. Por isso é que os meios de comunicação colocam-se diretamente no 
âmago do mundo da cultura, das condições e possibilidades de representação e 
imaginação (IANNI, 1999, p.132). 

 

Por outro lado, o termo cultura, em segunda instância, é usado também para designar 

não a totalidade da especificidade de um determinado grupo em relação a outro, mas, antes, 

certas características dentro do mesmo grupo, em oposição a outras características dentro do 

mesmo.  

Hall (1997) emprega o termo cultura para nos referir às artes “superiores”, em 

oposição à prática popular ou do dia-a-dia. Cultura enquanto prática popular1 aparece 

associada ao povo, às classes excluídas socialmente, às classes dominadas. A cultura popular 

não está ligada ao conhecimento científico, pelo contrário, ela diz respeito ao conhecimento 

vulgar ou espontâneo, ao senso comum.  

A obra de arte popular constitui um tipo de linguagem por meio da qual o homem do 
povo expressa sua luta pela sobrevivência. Cada objeto é um momento de vida. Ele 
manifesta o testemunho de algum acontecimento, a denúncia de alguma injustiça 
(AGUILAR, Nelson (org). Mostra do Redescobrimento: arte popular. In: BEUQUE, 
Jacques Van de. Arte Popular Brasileira, p. 71) Disponível em: 
<http://intra.vila.com.br/sites_2002a/urbana/antonia/conceitos.html>. Acesso em: 
21/09/06). 

 

 No entanto, cultura enquanto prática erudita diz respeito a uma parcela da elite social, 

econômica, política e cultural, em que seu conhecimento é proveniente do pensamento 

científico, dos livros, das pesquisas universitárias ou do estudo em geral “(erudito significa 

que tem instrução vasta e variada adquirida, sobretudo pela leitura). A arte erudita e de 

vanguarda é produzida visando museus, críticos de arte, propostas revolucionárias ou grandes 

exposições, público e divulgação” (Disponível em: 

<http://intra.vila.com.br/sites_2002a/urbana/antonia/conceitos.html>. Acesso em: 21/09/06). 

                                                 
1 Disponível em: < http://intra.vila.com.br/sites_2002a/urbana/antonia/conceitos.html >. Acesso em: 21/09/06. 
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O termo cultura também pode ser empregado para designar aquilo que é 

“superestrutural”, em oposição àquilo que é a “base”. Stuart Hall (1997) emprega um terceiro 

significado para designar aquilo que é “simbólico” em oposição àquilo que é material. De 

acordo com ele, estas diversas distinções binárias não são idênticas, embora todas elas 

pareçam direcionadas para as antigas distinções filosóficas entre o “ideal” e o “real”, ou entre 

a “mente” e o “corpo”. 

Desta maneira, Kroeber (Kroeber apud Laraia, 2001) contribui para a ampliação do 

conceito de cultura ao mencionar que ela é quem “determina o comportamento do homem e 

justifica as suas realizações” (LARAIA, 2001, p.48). Em última instância, define cultura 

como um meio de adaptação aos diferentes ambientes ecológicos. Para ele, o homem age de 

acordo com os seus padrões culturais. 

Posteriormente, dentre as teorias modernas sobre a cultura, Keesing (Keesing apud 

Laraia, 2001) relaciona que culturas podem ser vistas como sistemas, para ele, elas são “(de 

padrões de comportamento socialmente transmitidos), os quais servem para adaptar as 

comunidades humanas aos seus embasamentos biológicos” (LARAIA, 2001, p.59). Claude 

Lévi-Strauss (Strauss apud Laraia, 2001) acredita que cultura seja também um sistema, porém 

estrutural: 

(...) define cultura como um sistema simbólico que é uma criação acumulativa da 
mente humana. O seu trabalho tem sido o de descobrir na estruturação dos domínios 
culturais – mito, arte, parentesco e linguagem – os princípios da mente que geram 
essas elaborações culturais (LARAIA, 2001, p.61). 
 

Seguindo este mesmo caminho - cultura enquanto sistema - o conceito de cultura foi 

por Bauman (1998) distinto em diversos sentidos. A primeira observação realizada pelo autor 

compreende a cultura, em seu sentido refinado, aculturação, como uma entidade ou processo 

estabelecedor de ordem. Ele considera, portanto, que “as normas promovidas ou instaladas 

por meio da cultura são (ou pelo menos deveriam ser) coerentes e não-contraditórias, tal como 

a própria ordem; se acontece de não o serem – essa é uma situação anormal e mórbida, que 
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necessita de corretivo e retificação.” (BAUMAN, 1998, p.164) Uma vez que a cultura é 

considerada como um sistema, para Bauman (1998): 

(...) somente podem pertencer ao sistema as normas e artefatos culturais que sejam 
indispensáveis à auto-reprodução do sistema; se depararmos com uma norma ou um 
artefato, temos então o direito a perguntar que papel isso desempenha no sistema, se 
não conseguimos determinar-lhe uma função, devemos presumir que a norma ou o 
artefato em questão é um resíduo de um estado anterior do sistema, agora inútil e 
destinado a desaparecer – ou uma inserção estranha, desintegradora da engrenagem 
do sistema (BAUMAN, 1998 p.164). 
 

Por outro lado, Bauman (1998) considera que “quando um sistema cultural possui uma 

‘estrutura’, sendo uma variedade impessoal da estrutura encontrada em todas as ‘fábricas de 

ordem’, analogamente à mesa de controle ou aos ‘objetivos da organização’ deve haver um 

‘sistema de valores centrais’ no topo do sistema cultural” (BAUMAN, 1998 p.164). Isto é, o 

autor conclui que, em todo o sistema, devem ser consideradas a particularização e aplicação 

de tais valores centrais.  

Cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de classificar o mundo. É pela 
construção de sistemas classificatórios que a cultura nos propicia os meios pelos 
quais podemos dar sentido ao mundo social e construir significados 
(WOODWARD, 2000, p.41). 

 

Giddens (2005) considera que “a cultura de uma sociedade compreende tanto aspectos 

intangíveis – as crenças, as idéias e os valores que formam o conteúdo da cultura – como 

também aspectos tangíveis – os objetos, os símbolos ou a tecnologia que representam esse 

conteúdo” (GIDDENS, 2005, p.38). O autor, como visto anteriormente, acredita que a cultura 

se refere “às formas de vida dos membros de uma sociedade ou de grupos dentro da 

sociedade. Inclui como eles se vestem, seus costumes matrimoniais e vida familiar, seus 

padrões de trabalho, cerimônias religiosas e ocupações de lazer” (GIDDENS, 2005, p.38). 

Sendo essa, portanto, uma definição ampla e precisa do termo cultura. 

Visto que as várias designações da palavra cultura detêm distintos empregos e 

significados, o trabalho concentra-se na função de cultura enquanto influenciadora, ou 

moduladora de outros padrões culturais.  
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De acordo com Woodward (2000) “a cultura molda a identidade ao dar sentido à 

experiência e ao tornar possível optar, entre as várias identidades possíveis, por um modo 

específico de subjetividade” (WOODWARD, 2000, p.19). Para tanto, é necessário analisar o 

processo relativo à mudança cultural, que pode ocorrer por meio de desvios nos traços, 

complexos ou padrões de cada cultura, como afirma a seguinte passagem: 

O aumento ou diminuição das populações, as migrações, os contatos com povos de 
culturas diferentes, as inovações científicas e tecnológicas, as catástrofes (perdas de 
safras, epidemias, guerras), as depressões econômicas, as descobertas fortuitas, a 
mudança violenta de governo etc. podem exercer especial influência, levando a 
alterações significativas na cultura de uma sociedade (LAKATOS, 1999, p.143). 

 

Marconi e Presotto (2005) consideram que, para analisar a cultura, alguns 

antropólogos desenvolveram conceitos de traços, complexos e padrões culturais. Para eles, os 

antropólogos consideram os traços culturais como “os menores elementos que permitem a 

descrição da cultura. Referem-se, portanto, à menor unidade ou componente significativo da 

cultura, que pode ser isolado no comportamento cultural” (MARCONI; PRESOTTO, 2005, 

p.33). Segundo Giddens (2005), os traços culturais estão “intimamente relacionados a padrões 

abrangentes no desenvolvimento da sociedade” (GIDDENS, 2005, p.44). Marconi e Presotto 

(2005) concluem que “o padrão cultural é, portanto, um comportamento generalizado, 

estandardizado e regularizado; ele estabelece o que é aceitável ou não na conduta de uma dada 

cultura” (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.35). Os mesmos definem complexos culturais 

como o “conjunto de traços ou num grupo de traços associados, formando um todo funcional; 

ou ainda um grupo de características culturais interligadas, encontrado em uma área cultural 

(..) cada cultura engloba um número grande e variável de complexos inter-relacionados. Dessa 

maneira, o complexo cultural engloba todas as atividades relacionadas com o traço cultural” 

(MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.34).  

Antes, porém, deve-se lembrar que a mudança de toda uma cultura, no entanto, é rara, 

pois depende do grau de resistência ou aceitação da mesma. Ainda dentro do conceito de 
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cultura, e diante da função modular da mesma perante outras culturas, Stuart Hall (1997) 

detalha o modo como uma cultura influencia na formação da identidade nacional, a partir da 

exemplificação de um determinado grupo. Sendo assim, o trecho abaixo revela como a cultura 

se transforma: 

As culturas mudam continuamente, assimilam novos traços ou abandonam os 
antigos, através de diferentes formas. As culturas estão sujeitas aos aspectos como 
crescimento, transmissão de hábitos, difusão ideológica, estagnação, declínio e fusão 
(LAKATOS, 1999, p.143). 
 

Stuart Hall (1997) considera dois sentidos em sua exemplificação, a seguir: o primeiro 

relaciona um conjunto de características que diferenciam um grupo do outro (sentido I), ou 

como cultura um determinado conjunto de fenômenos que são diferentes (e “superiores”) ao 

segundo sentido, que diz respeito a um outro conjunto de fenômenos dentro de qualquer outro 

grupo (sentido II). Segundo ele, há um grande problema em relação ao termo cultura no 

primeiro sentido. Hall (1997) indaga: quem ou o quê possui essa cultura? Pois, para ele, pelo 

o que se supõe, os “grupos” são quem a possuem. Entretanto, se “cultura” é o termo do nosso 

vocabulário científico que possui emprego mais amplo e mais confuso, argumenta Hall 

(1997), então o termo “grupo” possui emprego mais vago. Tal conclusão o leva a crer que a 

concepção de um “grupo” pode variar, sendo, de todos, aqueles que pertencem a uma 

determinada cultura, ou daqueles que têm uma determinada cor do cabelo, exemplifica Hall 

(1997). 

O debate iniciado por Hall (1997) continua: porém, pode-se afirmar que tais “grupos” 

possuem “cultura”? Haveria poucas pessoas que afirmariam tal fato. Consequentemente, 

seriam então apenas determinados “grupos” os que teriam “culturas”2. Diante dessa 

constatação, Boyne (Boyne apud Hall, 1997) sugere uma outra discussão acerca do conceito 

de cultura, sendo a mesma algo que precisa ser descrito por aquilo que não podemos prever 

                                                 
2 HALL, 1997, p.43. 
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com base em alguma premissa teórica3. Sendo assim, Boyne (Boyne apud Hall, 1997) entende 

cultura como um modo coletivo de vida, ou um conjunto de crenças, estilos, valores e 

símbolos, e deste modo, Hall (1997) alerta que só podemos falar em culturas, no plural, e não 

simplesmente em cultura, no singular. Pois, um modo coletivo de vida, ou um conjunto de 

crenças, dentre outras, pressupõem diferentes modos e conjuntos dentro de um universo de 

modos e de conjuntos. Sendo assim, Boyne (Boyne apud Hall, 1997) demonstra em sua 

discussão o quão amplo pode ser o termo cultura, principalmente devido a sua composição 

diversificada. 

Destarte, Bauman (1998) considera que o termo “cultura” deve, portanto, ser usado 

somente no singular. Ele afirma que essa concepção ainda não caiu inteiramente em desuso, 

mas aparece agora na companhia de outro conceito diferencial. Este conceito diferencial 

considera que “as necessidades humanas semelhantes devem ser satisfeitas de modos 

diferentes, não sendo um forçosamente melhor do que os outros; cada cultura é até certo 

ponto, um produto da escolha arbitrária entre muitas possibilidades; é necessário, portanto, 

empregar o termo ‘cultura’ no plural”. Dessa maneira, Bauman (1998) concorda com a 

discussão exposta por Boyne (Boyne apud Hall, 1997). 

A amplitude do termo cultura pode ser considerada como uma resultante de vários 

aspectos que designam um Estado, bem como autonomia, soberania, território, recursos e 

outras capacidades, resultado que implica na cultura nacional.  Barroso (1999) demonstra que 

“os Estados-nação, por sua vez, inventaram a idéia étnica e racial de que suas sociedades eram 

ou deveriam ser culturalmente homogêneas, pelo menos no perímetro da idéia jurídica de 

fronteira nacional” (BARROSO, 1999, p.172). Sendo assim, os globalistas acreditam que as 

culturas nacionais foram criadas em data mais recente do que muitos se dispõem a reconhecer, 

e que, portanto, foram elaboradas para um mundo em que se estavam forjando Estados-nação. 

                                                 
3 HALL, 1997, p.76. 
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Para Giddens (2005), “as sociedades industriais são também chamadas de sociedades 

modernas ou desenvolvidas” (GIDDENS, 2005, p.47), considerando, entretanto, que as 

sociedades industriais foram os primeiros Estados-nação a existir: 

Os estados-nações (sic) são as comunidades políticas, divididas umas das outras por 
fronteira claramente delimitadas e não por vagas áreas fronteiriças que separavam os 
Estados tradicionais. Os governos têm poderes extensivos sobre muitos aspectos das 
vidas dos cidadãos, determinando as leis que se aplicam a todos os que vivem dentro 
de suas fronteiras (GIDDENS, 2005, p.48). 

 
Dessa forma, mediante a preservação do Estado-nação, a cultura exerce grande 

influência na heterogeneidade de cada um.  Sendo assim, a cultura nacional encontra-se 

comprometida - no sentido de ser dependente - com o processo de globalização. Pois, em 

decorrência, a globalização e a evolução da economia capitalista mundial tendem a seguir 

rumos que distam da garantia de culturas heterogêneas. Em resumo, esses processos fazem 

com que cada cultura nacional anseie pela preservação de suas identidades, atualmente 

arriscadas a uma confluência comandada por um espectro global.  

 

 

2.1.1 - A MUDANÇA CULTURAL 

 

 

A cultura é dinâmica e contínua, em virtude de estar constantemente modificando, 
em face dos contatos com outros grupos ou com suas próprias descobertas e 
invenções, ampliando, dessa maneira, o acervo cultural de geração em geração. 
Varia, portanto, no tempo e no espaço (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.40). 

 

Embora uma cultura seja padronizada, conforme Marconi e Presotto (2005) à medida 

que todos os membros de uma sociedade agem da mesma maneira, pode ocorrer uma 

influência que mude os traços culturais. Para Marconi e Presotto (2005), somente quando os 

elementos componentes de cultura distintas se harmonizam e se completam, pode-se falar em 

uma integração cultural, a qual aparece em diferentes graus de interação. Porém, os mesmos 
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reconhecem que ela muda continuamente, pois assimila novos traços, ou ainda, abandonam os 

antigos, por meio de diferentes formas. Marconi e Presotto (2005) consideram o crescimento, 

a transmissão, a difusão, a estagnação, o declínio, bem como a fusão, aspectos aos quais as 

culturas estão sujeitas. Dentre os aspectos evidenciados por Marconi e Presotto (2005), está o 

crescimento de uma cultura, o qual não é uniforme nem contínuo e está sujeito a variações: 

O crescimento da cultura, todavia, não é uniforme; pode haver época de grande 
desenvolvimento, de paradas e até de retrocessos. A alteração pode ser realizada por 
substituição ou por acumulação, tomando de empréstimo elementos de outra cultura, 
conservando-os ou adaptando-os. (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.40) 

 
Outro aspecto citado é o declínio cultural, que segundo Marconi e Presotto (2005), 

caso os elementos culturais desapareçam, certamente tem-se um declínio cultural:  

Muitas vezes, condições religiosas, sociais e ambientais levam ao desaparecimento 
ou mudança de um complexo cultural. Por um lado, se um simples traço ou toda 
uma cultura pode desaparecer, por outro, o renascimento cultural pode ocorrer, em 
conseqüência de fatores endógenos ou exógenos (MARCONI; PRESOTTO, 2005, 
p.42). 

 
Ainda segundo Marconi e Presotto (2005) existem dois tipos de fatores, endógenos e 

exógenos, que podem vir a mudar uma cultura. Para eles, a mudança pode surgir em 

conseqüência de fatores internos, os quais são os endógenos, por meio de descobertas e 

invenções; por outro lado, em decorrência de fatores externos, os quais são os exógenos, que 

podem ocorrer, por exemplo, por meio da difusão cultural. Para eles, as mudanças podem 

surgir diante de quatro circunstâncias. A primeira, quando são agregados novos elementos ou 

são aperfeiçoados, os velhos, por meio de invenções. Outra pode ocorrer quando novos 

elementos são tomados em empréstimos de outras sociedades. Em uma situação em que 

elementos culturais, inadequados ao meio-ambiente, são abandonados ou substituídos, há uma 

mudança. Enfim, a mudança pode ocorrer quando se perde alguns elementos, por falta de 

transmissão destes fatores de geração em geração.   

Por fim, quando elementos novos, acrescentados a uma cultura, de acordo com 

Marconi e Presotto (2005), não produzem o mesmo ou maior significado em relação aos 

anteriores - por ora desaparecidos, a cultura tende a ficar estacionária ou declinará. Portanto, a 
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configuração cultural, segundo estes autores, se dá mediante uma interação de diferentes 

traços e complexos de uma cultura, os quais possuem valores4 e objetivos coesos, que são o 

que permitem um caráter de unicidade à cultura. Sendo assim, quando os povos se mantêm 

isolados, ocorre a estagnação. Para Marconi e Presotto (2005), “somente as culturas 

totalmente isoladas podem manter-se estáveis" (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.42). Isso é 

possível para os mesmos, e as mudanças que ocorrem são apenas no âmbito interno. 

Diante deste contexto, Wallerstein (1986) enumera seis pontos, que de fato perturbam 

a harmonia cultural, advindos com a evolução da economia capitalista mundial. Em primeiro 

lugar, ele trata de uma divisão internacional do trabalho, a qual coexiste contraditoriamente 

com a multiplicidade das políticas privilegiadas de maneiras distintas e as quais se julgam 

justificáveis pelos atributos culturais, tais como as características sociais. Em segundo, cita 

um ciclo rítmico complexo, com cada um dos pulsos do ciclo determinando a “modernização” 

de uma outra parte do sistema. O terceiro ponto é uma lógica que, segundo Wallerstein 

(1986), separa a acumulação de capital da parte da firma e a recompensa individual como 

motivação principal, e sustenta a transformação da ética da modernidade, garantindo a 

participação no sistema. 

 Seguindo a série pontuada por Wallerstein (1986), tem-se “o desenvolvimento 

técnico, organizacional (...), refletido pelas exigências demasiadamente insatisfeitas de um 

progresso nacional, cuja energia pode alimentar diversas formas de movimentos políticos” 

(WALLERSTEIN, 1986, p.72). 

As realidades expostas por Wallerstein (1986), anteriormente, pressupõem, portanto, o 

risco de manipulação do ambiente cultural por meio de fatores econômicos. Para ele, à 

                                                 
4 “O termo valor, de modo geral, é empregado para indicar objetos e situações consideradas boas, desejáveis, 
apropriadas, importantes, ou seja, para indicar riqueza, prestígio, poder, crenças, instituições, objetos materiais, 
etc. Além de expressar sentimentos, o valor incentiva e orienta o comportamento humano. Existem dois 
elementos no valor: um, emocional, e outro, ideacional. Os valores variam de acordo com a maior ou menos 
importância que os membros de uma sociedade lhes atribuem” (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.28) 
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medida que a cultura se refere às diferenças existentes nos grupos, ela indica os mecanismos 

que desviam a atenção das divisões econômicas que se situam no centro do sistema 

capitalista, mesmo enquanto as sustentam. Configura-se assim, de acordo com Wallerstein 

(1986), a dupla função da cultura: a de persuadir os indivíduos que não vivem exclusivamente 

de acordo com a lógica ou a produção econômica, e desviar os mesmos de um apego 

demasiado daquilo que possuem os outros grupos – por serem eles diferentes dos outros – que 

segundo a obra de Wallerstein (1986) faz com que haja uma luta cultural frente à ideologia do 

sistema mundial moderno. 

(...) o papel da cultura também deve ser considerado como um fim desejável em si 
mesmo, que é o de conferir sentido à nossa existência (...) Cultura, pois, não 
significa apenas um elemento do progresso material: ela é a finalidade última do 
desenvolvimento definido como florescimento da existência humana em seu 
conjunto em todas as formas (...). 2005.(RUMBIM, A., PITOMBO, M. & RUBIM, 
I. Políticas e Redes de Intercâmbio e Cooperação em Cultura no Âmbito Ibero-
Americano P.8. Disponível em: 
<http://www.cult.ufba.br/arquivos/cult_politicas_e_redes.pdf>. Acesso em: 
17/09/06). 

 

No entanto, para Marconi e Presotto (2005), a mudança cultural é qualquer alteração 

na cultura, sejam traços, complexos, padrões ou toda uma cultura - o que é mais raro. Para 

eles, isso pode ocorrer com maior ou menor facilidade, dependendo apenas do grau de 

resistência ou aceitação. 

Este capítulo analisou o conceito de cultura e suas diversas compreensões. A partir da 

origem do termo cultura, identificou-se as várias concepções de distintos autores que 

contribuíram para a construção de seu conceito. Dentre algumas, pode-se observar cultura 

enquanto prática popular, erudita, ou sistema. A ampliação do termo possibilitou que cultura 

fosse vista como síntese de distinção entre os grupos: algo simbólico, com capacidade 

influenciadora.  

Contudo, o foco se manteve a cultura enquanto influenciadora ou moduladora de 

outros padrões culturais. Embora alguns autores discordem quanto à concepção do termo, 

inclusive a determinação cultura - no singular ou plural – a questão relevante trata-se da 
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cultura nacional. Este assunto elementar se depara com o problema de preservação que será 

abordado nos próximos capítulos. 

A partir, do ponto de vista de alguns autores foi possível identificar o risco de culturas 

não heterogêneas, como conseqüência natural do processo global. Antes, porém, da discussão 

acerca do efeito global sobre a cultura, faz-se necessário melhor entender a identidade 

nacional, tema abordado no próximo tópico, cuja natureza está intrínseca ao processo cultural, 

para assim embasar o debate acerca da resistência cultural frente ao processo de globalização. 

 

 

2.2 - IDENTIDADES  

 

 

Em seguida à discussão acerca do conceito de cultura e, para enriquecer o debate, faz-

se necessária à compreensão das identidades, em destaque as nacionais. A identidade nacional 

é objeto de extrema relevância ao estudo da resistência cultural, uma vez ela pode ser 

transformada em virtude de algumas mudanças culturais em torno de uma nação. Esse 

processo de modificação, em alguns casos, pode ser traduzido como um fator de 

homogeneização de culturas, por meio de seus hábitos e suas tradições. Contudo, o vínculo 

entre a identidade nacional e a cultura pode levar ao caminho revés, isto é à preservação de 

ambas perante a nova ordem mundial. 

Bauman (2005) considera que “a idéia de ‘identidade’ nasceu da crise do 

pertencimento e do esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o 

‘deve’ e o ‘é’ e erguer a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela idéia – recriar a 

realidade à semelhança da idéia” (BAUMAN, 2005, p.26). Ele aborda que:  

Nascida como ficção, a identidade precisava de muita coerção e convencimento para 
consolidar e se concretizar numa realidade (mais corretamente: na única realidade 
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imaginável) - e a história do nascimento e da maturação do Estado moderno foi 
permeada por ambos (BAUMAN, 2005, p.26). 
 

Do mesmo modo que o conceito de cultura, a identidade obtém variadas 

interpretações.  Sendo assim, Giddens (2005) afirma que o conceito de identidade na 

sociologia é multifacetado e pode ser abordado de inúmeras formas. Para ele, de um modo 

geral, a identidade está intrínseca a um conjunto de compreensões que as pessoas mantêm 

para si, afirmando quem são: 

A identidade refere-se ao entendimento que as pessoas têm sobre quem são e o que é 
importante para elas. A identidade social descreve as características que são 
atribuídas a um indivíduo por outros. Essas atribuições são amiúde feitas com base 
nos grupos sociais a que um indivíduo parece pertencer – como homem, asiático ou 
católico – e marcam de que forma um indivíduo é igual a outros. A auto-identidade, 
ou a identidade pessoal, nos diferencia como indivíduos distintos. Refere-se ao juízo 
singular de si mesmo que é produzido pelo autodesenvolvimento e pela constante 
interação do indivíduo com o mundo exterior (GIDDENS, 2005, p.56-57). 
 

Ainda, de acordo com Giddens (2005), existem algumas fontes de identidade. Sendo 

as principais: o gênero, a orientação sexual, a nacionalidade ou etnicidade e a classe social. 

Para o autor existem dois tipos de identidade: a social e a auto-identidade (ou identidade 

pessoal). A identidade social “refere-se às características que são atribuídas a um indivíduo 

pelos outros. Elas podem ser vistas como marcadores que indicam que, em um sentido básico, 

essa pessoa é. (...) São exemplos de identidade sociais o estudante, a mãe, o advogado, o 

católico, o sem-teto, o asiático, o disléxico, o casado e assim por diante. Muitos indivíduos 

têm identidades sociais que compreendem mais do que um atributo (...)” (GIDDENS, 2005, 

p.44). Essas podem ser múltiplas, quando refletem muitas dimensões das vidas das pessoas e 

também, compartilhadas, normalmente são importantes frente a movimentos sociais. E quanto 

à auto-identidade, é ela quem distingue os indivíduos distintos.  

Por outro lado, a perspectiva de Bauman (2005) acerca do conceito de identidade, por 

exemplo, permeiam a regra, de mão dupla, cuius regio, eius natio, que segundo o mesmo 

significa: quem governa decide a nacionalidade. Para o mesmo, a identidade caracterizada 
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“nacional” possui uma noção agonística5 e também uma noção de grito de guerra. Ele acredita 

que uma comunidade nacional coesa pode sobrepor ao agregado de indivíduos, em um 

determinado Estado, mas que tal situação deveria ser mantida sobre vigilância contínua, uma 

vez que essa sobreposição é precária. Como solução, Bauman (2005) acredita na superposição 

do território domiciliar, isto é, o Estado por meio da soberania seria indivisível. 

A identidade nacional, (...), nunca foi como as outras identidades. Diferentemente 
delas, que não exigiam adesão inequívoca e fidelidade exclusiva, a identidade 
nacional não reconhecia competidores, muito menos opositores. Cuidadosamente 
construída pelo Estado e suas forças (ou ‘governos à sombra’ ou ‘governos no 
exílio’ no caso de nações aspirantes – ‘nações in spe’, apenas clamando por um 
Estado próprio), a identidade nacional objetivava o direito monopolista de traçar a 
fronteira entre ‘nós’ e ‘eles’. À falta do monopólio, os Estados tentaram assumir a 
incontestável posição de supremas cortes passando sentenças vinculantes e sem 
apelação sobre as reivindicações de identidades litigantes (sic) (BAUMAN, 2005, 
p.28). 
 

De acordo com Geneviève Zubrzycki (Zubrzycki apud Bauman, 2005), existem duas 

vertentes que explicam a identidade nacional. A primeira trata a identidade nacional como 

“algo puramente político, definida pelo modelo cívico, em que cabe ao indivíduo a escolha de 

pertencer, ou não, a uma comunidade, e isso dependerá da semelhança entre as opiniões dos 

membros de cada sociedade” expõe Geneviève Zubrzycki (Zubrzycki apud Bauman, 2005, 

p.66). Por outro lado, segundo ele, há a idéia de identidade nacional vista como algo 

puramente cultural, definida por um viés étnico. Essa segunda considera que a identidade é 

imposta ao indivíduo, e que lhe é atribuída após o nascimento. Esta imposição é vista por 

Laraia (2001) como algo singular ao homem, pois ele afirma que “o homem é o único ser 

possuidor de cultura” (LARAIA, 2001, p.28), e, portanto, o único ser detentor de uma 

identidade nacional. 

Barroso (1999) acredita que “identidade” refere-se “à qualidade que identifica uma 

entidade ou à qualidade de ser idêntico a si mesmo, ou seja, constituindo uma entidade 

identificável. ‘Identidade nacional’ então pode significar traço nacional que uma pessoa possa 

                                                 
5 “gr. agónistikós,ê,ón 'que concerne à luta, que diz respeito à luta; a arte da luta”. Disponível em: 
<http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=agonistica> . Acesso em: 25/01/07. 
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ter enquanto identidade da nação como entidade” (BARROSO, 1999, p.31). O mesmo 

acrescenta que esta pode ser usada de forma ambígua, uma vez que se pode referir em um 

mesmo tempo ao indivíduo quanto à coletividade. Portanto, para ele, “nação é então 

constituída por aqueles que tem a mesma ‘identidade nacional’” (BARROSO, 1999, p.32). 

A importância da preservação da identidade da nação consiste na singularidade desta, 

como por exemplo, no destaque das características que distinguem os indivíduos de 

determinados “grupos”. Alguns “grupos” podem ser afetados por outros, e, por conseqüência, 

o indivíduo também pode ser afetado pela dinâmica de substituição de novos padrões. 

A política de identidade concentra-se em afirmar a identidade cultural das pessoas 
que pertencem a um determinado grupo oprimido ou marginalizado 
(WOODWARD, 2000, p.34). 
 

Stuart Hall (1997), por sua vez, considera que a identidade é formada na “interação” 

entre o “eu” e a “sociedade”. O próprio processo de identificação, por meio do qual os 

indivíduos se projetam por meio de identidades culturais, tornou-se mais provisório, variável 

e problemático. Segundo o autor, esse processo produz o sujeito pós-moderno, entendido 

como não possuidor de uma identidade fixa, essencial ou permanente. Para ele, a identidade 

torna-se uma “celebração móvel”, formada e transformada continuamente em relação às 

formas pelas quais s indivíduos são representados nos sistemas culturais que os rodeiam. 

Sendo assim, o “desafio consiste em o sujeito assumir, durante momentos distintos, 

identidades diferentes, as quais não estão unificadas ao redor de um ‘eu’ coerente” (HALL, 

1997, p.12). 

Vis-à-vis o conceito descrito, Manuel Castells (2002) argumenta que a identidade seja 

um “processo de construção de significado com base em um atributo cultural, ainda um 

conjunto de atributos culturais inter-relacionados, o(s) qual(is) prevalece(m) sobre outras 

fontes de significado” (CASTELLS, 2002, p.22). Complementando esta idéia, Nixon (Nixon 

apud Woodward, 2000) expõe que o “papel-chave da cultura na produção dos significados 
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que permeia todas as relações sociais leva, assim, a uma preocupação com a identificação” 

(WOODWARD, 2000, p.18). 

Ainda de acordo com Castells (2002), ele considera que um determinado indivíduo ou 

ainda um ator coletivo possui identidades múltiplas, bem como afirma a passagem: 

A representação, compreendida como um processo cultural estabelece identidades 
individuais e coletivas (WOODWARD, 2000, p.17). 

 

No entanto, essa pluralidade é fonte de tensão e contradição tanto na auto-

representação quanto na ação social. A explicação desta necessidade está em “estabelecer a 

distinção entre a identidade e o que tradicionalmente os sociólogos têm chamado de papéis, e 

conjunto de papéis” (CASTELLS, 2002, p.22). Para Castells (2002), os papéis que os 

indivíduos assumem: “ser trabalhador, mãe, vizinho, militante socialista, sindicalista, jogador 

de basquete, freqüentador de uma determinada igreja, fumante, ao mesmo tempo” 

(CASTELLS, 2002, p. 22)  são definidos por normas estruturadas pelas instituições e 

organizações da sociedade. Destarte, o autor considera que a importância relativa desses 

papéis no ato de influenciar o comportamento das pessoas depende das negociações e acordos 

entre os indivíduos e essas instituições e organizações sociais. No entanto, ele conclui que as 

identidades constituem fontes de significado para os próprios atores, originadas e construídas 

por meio de um processo de individualização: 

As identidades são fontes mais importantes de significado do que papéis, por causa 
do processo de autoconstrução e individualização que envolvem. Em termos mais 
genéricos, pode-se dizer que identidades organizam significados, enquanto papéis 
organizam funções. (...) significado como a identificação simbólica, por parte de um 
ator social da finalidade da ação praticada por tal ator (CASTELLS, 2002, p. 22/23). 
 

A construção da identidade argumentada por Castells (2002) corresponde à matéria-

prima fornecida por diversas fontes: história, geografia, biologia, instituições produtivas e 

reprodutivas, tanto pela memória coletiva e por fantasias pessoais, quanto pelos aparatos de 

poder e revelações de cunho religioso. Entretanto, sua obra revela que todos esses materiais 

são processados pelos indivíduos, “grupos sociais e sociedades, que reorganizam seu 



 29

significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura 

social, bem como em sua visão de tempo/espaço”, conforme demonstra a passagem: 

Avento que a hipótese de que em linhas gerais, quem constrói a identidade coletiva, 
e para quê essa identidade é construída, são em grande medida os determinantes do 
conteúdo simbólico dessa identidade, bem como de seu significado para aqueles que 
com ela se identificam ou dela se excluem (CASTELLS, 2002, p.23). 

 

Castells (2002) afirma que “a construção social da identidade sempre ocorre em um 

contexto marcado por relações de poder, propondo uma distinção entre três formas e origens 

de construção de identidades” (CASTELLS, 2002, p.23/24). A primeira delas refere-se à 

identidade legitimadora, a qual é “introduzida pelas instituições dominantes da sociedade no 

intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação aos atores sociais (...)” 

(CASTELLS, 2002, p.24). 

A segunda trata-se da identidade de resistência, aquela criada por atores, os quais se 

encontram em posições ou condições desvalorizadas e, ou, estigmatizadas pela lógica da 

dominação. Indivíduos nessa forma estão sempre construindo “trincheiras de resistência e 

sobrevivência com base nos princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 

sociedade, ou mesmos opostos a estes últimos (...)” (CASTELLS, 2002, p.24). Essa segunda 

forma citada por Castells (2002), identidade de resistência, por se tratar do objeto de estudo 

principal, será abordada com mais ênfase nos próximos capítulos. 

A terceira forma e origem é a chamada identidade de projeto; nela os atores sociais 

utilizam qualquer tipo de material cultural ao seu alcance. Eles constroem uma nova 

identidade “capaz de redefinir sua posição na sociedade, e ao fazê-lo, buscam a transformação 

de toda a estrutura social”, afirma Castells (2002).  

Esse é o caso, por exemplo, do feminismo que abandona as trincheiras de resistência 
da identidade e dos direitos da mulher para fazer frente ao patriarcalismo, à família 
patriarcal e, assim, a toda a estrutura da produção, reproduz, sexualidade e 
personalidade sobre a qual as sociedades historicamente se estabelecem 
(CASTELLS, 2002, p.24).  
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Diante da estruturação do conceito de identidade, Bauman (2005) vê as identidades 

“flutuarem no ar”. Algumas estão à mercê de nossas próprias escolhas, mas existem outras, 

infladas e lançadas pelas pessoas a nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 

defender as primeiras - as escolhidas por nós mesmos em relação às últimas, impostas pelos 

outros. Haja vista que esta situação incide em uma ampla probabilidade de desentendimento, 

tem-se um resultado dependente de eternas negociações. 

Contudo, o problema da identidade como um todo, seja nacional ou não, de acordo 

com Lars Denick (Denick apud Bauman, 2005) está focado nos elementos de identificação de 

uma sociedade, tais como: “raça, gênero, país ou local de nascimento, família e classe social 

que agora estão se tornando menos, diluídas e alteradas nos países mais avançados do ponto 

de vista tecnológico e econômico” (Denick apud Bauman, 2005, p.30/31). Esses elementos 

podem, ou não, ser herdados, porém são de extrema importância no que compete à tradição 

atribuída à identidade dos indivíduos: 

(...) a identidade marca o encontro de nosso passado com as relações sociais, 
culturais e econômicas nas quais vivemos agora (...) a identidade é a intersecção de 
nossas vidas cotidianas com as relações econômicas e políticas de subordinação e 
dominação (Rutherford apud WOODWARD, 2000, p.19). 

 

Essas alterações e diluições ocorrem devido à evolução e dinâmica dos ramos 

tecnológico e econômico, principalmente. Ademais, um fator que impulsiona esse movimento 

é a busca pelo pertencimento, isto é, a vontade incessante de compartilhar os valores que 

facilitem a construção da identidade. 

Inerente a essa dinâmica, em que o mundo se mostra em aceleração, com uma alta 

velocidade de locomoção em todos os setores, em um meio global, Bauman (2005) acredita 

que as identidades tornaram tarefas que os indivíduos tinham de desempenhar, como “suas 

biografias”. E mais, Bauman (2005) relaciona o risco da combinação entre a globalização e o 

Estado, em que este último não tem mais o poder ou o desejo de manter uma união sólida e 

inabalável com a nação. Essa ruptura entre Estado e nação pode significar a ineficácia de 
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identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis, no mundo da globalização, porém 

excludentes. 

Numa das frentes, a identidade escolhida e preferida é contraposta, principalmente, 
às obstinadas sobras das identidades antigas, abandonadas e abominadas, escolhidas 
ou impostas no passado. Na outra frente, as pressões de outras identidades, 
maquinadas e impostas (estereótipos, estigmas, rótulos), promovidas por ‘forças 
inimigas’, são enfrentadas e - caso vença a batalha repelidas (BAUMAN, 2005, 
p.45). 
 

Destarte, as sociedades modernas são, portanto, por definição, sociedades que 

requerem mudanças rápidas e constantes. Woodward (2000) alerta que a complexidade da 

vida moderna exige que os indivíduos assumam diferentes identidades, que podem por vezes 

entrar em conflito. A modernidade, em contraste, não é definida apenas como a experiência de 

convivência com a mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma refletora da 

vida. Esse reflexo, na qual as práticas sociais são constantemente examinadas e reformadas à 

luz das informações recebidas sobre aquelas próprias práticas, altera assim seu caráter. 

Giddens (Giddens apud Hall, 1997) cita o ritmo e o alcance dessa mudança: 

 (...) à medida que áreas diferentes do globo são postas em interconexão umas com 
as outras, ondas de transformação social atingem virtualmente toda a superfície da 
Terra – e a natureza das instituições modernas (Giddens apud Hall, 1997, p.16).  

 

Essas ondas, de transformação social, citadas por Giddens (Giddens apud Hall, 1997) 

acabam por alterar o cotidiano do indivíduo e fazer com que suas identidades sejam 

reestruturadas, ou simplesmente, questionadas. Neste contexto, pôde-se notar que uma cultura 

nacional nunca foi um simples ponto de lealdade, união e identificação simbólica, sendo 

também uma estrutura de poder cultural. Isto é, as identidades nacionais não subordinam 

todas as outras formas de diferença e não estão livres do jogo de poder, de divisões e 

contradições internas, de lealdades e de diferenças sobrepostas, como idealiza Hall (1997).  

Diante desse debate, sobre a preservação da identidade, diversos autores expõem 

diferentes visões. Ortiz (2000) afirma a necessidade de vincular à identidade nacional à 

memória nacional, para tanto ele considera o processo de globalização da cultura como um 
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instrumento que ameaça o rompimento entre a identidade e a memória nacional. O autor 

entende a existência de uma homogeneização cultural como reconhecimento no interior da 

sociedade de consumo resultante de referências culturais mundializadas. Considera, ainda, 

que a memória de cada nação contém traços da modernidade-mundial, funcionando como um 

receptáculo.  

 Sendo assim, cada vez mais no mundo, há espaço para a liberdade de todos os tipos 

de identidades. Laclau (Laclau apud Hall, 1997) argumenta em favor das sociedades 

modernas que não têm nenhum centro, nenhum princípio articulador ou organizador único 

que não se desenvolvam de acordo com o desdobramento de uma única “causa” ou “lei”. Isto 

é, uma pluralidade de culturas nacionais do mundo moderno, as culturas nacionais em que os 

indivíduos nascem se constituem uma das principais fontes de identidade cultural. A condição 

de ser humano exige que o indivíduo, embora exista, aja como um ser autônomo, e faça isso 

somente porque ele pode primeiramente identificar a si mesmo como algo mais amplo – como 

um membro de uma sociedade, grupo, classe, Estado ou nação, de algum arranjo, ao qual ele 

pode até não dar um nome, mas que ele reconhece instintivamente como seu lar. Resumindo, 

a identidade depende da diferença. Desta maneira, ter um valor referencial é possuir a sua 

própria identidade: 

 A marcação da diferença é crucial no processo de construção das posições de 
identidade. (...) A antropóloga Mary Douglas argumenta que a marcação da 
diferença é a base da cultura porque as coisas – e as pessoas – ganham sentido por 
meio da atribuição de diferentes posições em um sistema classificatório (Hall apud 
Woodward, 2000, p.39). 

 
A identidade do indivíduo, contudo, possui referência direta à nação. Percebe-se a 

identidade não é apenas uma entidade política, mas algo que produz sentidos, um sistema de 

representação cultural. Uma nação é uma comunidade simbólica e é isso que explica seu 

“poder para gerar um sentimento de identidade e lealdade” (HALL, 1997, p.17), a quem o 

indivíduo sempre será fiel. Deste ponto de vista, Woodward (2000) acredita que a identidade 

é, “na verdade, relacional, a diferença é estabelecida por uma marcação simbólica 
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relativamente a outras identidades (na afirmação das identidades nacionais, por exemplo, os 

sistemas representacionais que marcam a diferença podem incluir um uniforme, uma bandeira 

nacional...)” (WOODWARD, 2000, p.14). Para ele, identidade está relacionada às condições 

sociais e materiais: 

Se um grupo é simbolicamente marcado como o inimigo ou como o tabu, isso terá 
efeitos reais porque o grupo será socialmente excluído e terá desvantagens materiais. 
O social e o simbólico referem-se a dois processos diferentes, mas cada um deles é 
necessário para a construção e a manutenção das identidades. A marcação simbólica 
é o meio pelo qual damos sentido a práticas e as relações sociais, definindo, por 
exemplo, quem é excluído e quem é incluído  (WOODWARD, 2000, p.14). 
 

A formação de uma cultura nacional contribui para criar padrões de alfabetização 

universais, generalizando uma única língua como o meio dominante de comunicação em toda 

a nação; cria uma “cultura homogênea” e mantêm instituições culturais nacionais como, por 

exemplo, um sistema educacional nacional.  

Pode-se dizer, então, que dessa e de outras formas, a cultura nacional se tornou uma 

característica-chave na industrialização e um dispositivo de modernidade. As culturas 

nacionais, ao produzirem sentidos sobre a “nação” (sentidos com os quais podemos nos 

identificar), constroem identidades. Como argumentou Benedict Anderson (Anderson apud 

Hall, 1997), a identidade nacional é uma “comunidade imaginada”. 

A identidade nacional é representada como primordial – ‘está lá, na verdadeira 
natureza das coisas’, algumas vezes adormecida, mas sempre pronta para ser 
‘acordada’ de sua longa, persistente e misteriosa ‘sonolência’, para reassumir sua 
inquebrantável existência (Gellner apud Hall, 1997, p.58). 
 

O destino da identidade nacional, para Barroso (2005), não está bem claro. Para ele: 

Em muitas sociedades – tais como Austrália e Canadá -, a multiculturalidade, em 
certo grau, ganhou o status de forma dominante (mais ainda contestada) de 
identidade nacional. Inúmeras sociedades em todo o mundo estão agora no estágio 
transitório da construção de identidade nacional em torno do discurso da 
multiculturalidade / multiculturalismo (BARROSO, 1999, p.158). 

 

O debate apresentado sobre a identidade nacional está, portanto, em concordância com 

a interpretação das alterações provenientes do processo de globalização, alertado por Barroso 

(2005). 
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(...) Se uma vez as identidades das pessoas eram amplamente informadas por sua 
afiliação a grupos sociais grandes, ligados por classe ou nacionalidade, elas são 
agora mais multifacetadas e menos estáveis. Os processos de crescimento urbano, de 
industrialização e o colapso de formações sociais antigas enfraqueceram o impacto 
de regras e de convenções herdadas. Os indivíduos se tornaram social e 
geograficamente móveis. Isso libertou as pessoas das comunidades relativamente 
homogêneas e estreitamente interligadas do passado, nas quais os padrões eram 
transmitidos de um modo fixo de geração a geração (GIDDENS, 2005, p.44). 

 

Diante desses pontos, nota-se que a necessidade de preservação da identidade nacional 

está intrínseca aos rumos que a nova ordem mundial tem tomado. Alguns teóricos culturais 

argumentam que a tendência em direção a uma dinâmica de interdependência global está 

levando ao colapso todas as identidades culturais dominantes e está produzindo a 

fragmentação de códigos culturais, a multiplicidade de estilos, bem como a ênfase no 

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

Kenneth Thompson (Thompson apud Hall, 1997). Esse fenômeno agora ocorre em uma 

escala global – o que muitos autores como, por exemplo, Hall (1997) denominam de pós-

moderno global.  

Para Woodward (2000), a globalização “envolve uma interação entre fatores 

econômicos e culturais, causando mudanças nos padrões de produção e consumo, as quais, 

por sua vez, produzem identidades novas e globalizadas” (WOODWARD, 2000, p.20). Essas 

novas identidades podem ser evidenciadas por jovens que consomem hambúrgueres da rede 

McDonald`s, formando um grupo de “consumidores globais” que, segundo Woodward 

(2000), podem ser encontrados em qualquer lugar do mundo e que mal se distinguem entre si. 

Há “uma revolução transnacional que está remodelando as sociedades e a política ao redor do 

globo”, afirmam Castells e Miller (Castells e Miller apud Woodward, 2000, p.21). Tal 

dispersão de pessoas pelo globo produz identidades que de acordo com Woodward (2000) são 

moldadas e localizadas por diferentes lugares e em diferentes lugares. Portanto, para ele, essas 

novas identidades podem ser desestabilizadas, mas também desestabilizadoras, ou seja, 

podem ser reformuladas por outras identidades quanto influenciadoras. 
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Não obstante, 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. Ainda segundo Giddens (2005), o indivíduo tende a ficar desalojado – de 

tempos, lugares, histórias e tradições, e parece “flutuar livremente”. Ele acrescenta que os 

indivíduos são confrontados por uma gama de diferentes identidades - cada qual se fazendo 

apelos, ou melhor, fazendo apelos de diferentes partes deles - dentre as quais se parece 

possível fazer uma escolha. 

As identidades com tendências assimilativas utilizam seu controle das instituições 
regionais para ampliar a base social e demográfica das mesmas (...) Por outro lado, 
sociedades locais entrincheiradas em posição defensiva transformam suas 
instituições autônomas em mecanismo de exclusão (CASTELLS, 2002, p.319/320). 

 

Neste capítulo foram expostas algumas abordagens acerca da origem da identidade. 

Notou-se a existência de uma crise do pertencimento em relação à identidade. Entretanto, são 

várias as várias facetas do conceito de identidade. Dentre eles, viu-se a identidade como um 

processo de construção, identidade nacional, identidades individuais ou múltiplas. Ademais 

foram citadas três tipos de identidades: identidade de projeto, identidade legitimadora e 

identidade de resistência. 

Durante a exposição da definição de identidade, verificou-se um elo entre cultura e 

identidade nacional. Entretanto, identificou-se um problema: a transformação da identidade, 

por meio de diluições e alterações advindas do processo global. Observou-se, então, a 

necessidade de uma preservação da identidade nacional frente à integração global, pois à 

medida que as culturas nacionais tornam-se mais expostas às influências externas, fica mais 

difícil conservar as identidades culturais ou impedir que elas se tornem enfraquecidas por 

meio do bombardeamento e da infiltração global. O tópico a seguir visa, portanto, averiguar 

os possíveis caminhos em que a globalização desestrutura tanto a identidade nacional quanto a 

cultura, demonstrando o desfecho deste encontro. 
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2.3 – O FENÔMENO DA GLOBALIZAÇÃO 

 

 

A globalização, entretanto, produz diferentes resultados em termos de identidade. A 
homogeneidade cultural promovida pelo mercado global pode levar ao 
distanciamento da identidade relativamente à comunidade e à cultura local. De 
forma alternativa, pode levar a uma resistência que pode fortalecer e reafirmar 
algumas identidades nacionais e locais ou levar ao surgimento de novas posições de 
identidade (WOODWARD, 2000, p.21). 
 
 Os fluxos culturais estão transformando a política da identidade nacional e a 
política da identidade em termos mais gerais. Esses fenômenos têm sido 
interpretados por alguns teóricos globalistas como algo que cria um novo sentido de 
participação e vulnerabilidade globais, que transcende os compromissos de 
fidelidade ao Estado-nação (...) (HELD; MCGREW, 2001, p.46). 
 

Deveras, tanto a identidade nacional quanto a cultura em si sofrem constantemente 

ameaças por parte do processo de globalização. Acaba-se de verificar que as culturas 

nacionais constroem as identidades; entretanto os globalistas acreditam que as culturas 

nacionais foram criadas em data mais recente, diante de um mundo constituído por Estados-

nação, não sendo essas culturas, portanto, imunes ao processo da era global.  

A era da globalização, apontada nos ideais de Castells (2002), é também a época do 

ressurgimento do nacionalismo. De acordo com ele, este manifesto decorre em função do 

desafio que impõe aos Estados-Nação. Isto é, pela ampla (re)construção da identidade com 

base na nacionalidade, invariavelmente definida por oposição ao estrangeiro.  

Ainda de acordo com Castells (2002), a tendência histórica tem surpreendido alguns 

observadores, pois o nacionalismo encontra-se ameaçado por uma causa tripla: “a 

globalização da economia e a internacionalização das instituições políticas; o universalismo 

de uma cultura compartilhada, difundida pela mídia eletrônica, educação, alfabetização, 

urbanização, modernização; e os ataques desfechados por acadêmicos contra o conceito de 

nações, consideradas ‘comunidades imaginadas’ (...)" (CASTELLS, 2002, p.44). Porém, o 

nacionalismo ainda não se deu por vencido e deposita a esperança de sua autodeterminação 

em suas formas de resistências. 
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Para compreender melhor o fenômeno global e suas conseqüências sob a cultura e 

identidades nacionais, deve-se considerar algumas passagens a respeito da origem da palavra 

globalização.  

Na análise demonstrada na obra de Scholte (2002), o verbo "globalizar" surgiu na 

década de 1940, junto ao "globalismo". O foco se atém, brevemente, a evolução do 

globalismo, para uma melhor configuração do conceito de globalização. 

Ianni (1996) considera que o globalismo não nasceu pronto, acabado, e muito menos 

presente, visível, evidente. O autor diz que o globalismo se revelou aos poucos: “seja à 

observação, seja ao pensamento. Aparece e desaparece, conforme o lugar, o ângulo de visão, a 

perspectiva ou a imaginação. Umas vezes parece inexistente e outras, de mostra evidente, 

estridente” (IANNI, 1996, p.237). O globalismo é visto por ele como “uma configuração 

histórico-social no âmbito da qual se movem os indivíduos e as coletividades, ou as nações e 

as nacionalidades, compreendendo grupos sociais, povos, tribos, clãs, etnias, com as suas 

formas sociais de vida e trabalho, com as suas instituições, os seus padrões e os seus valores” 

(IANNI, 1996, p.236). 

Destarte, Ianni (1996) afirma que as peculiaridades de cada coletividade, nação ou 

nacionalidade, com as suas tradições ou identidades são reflexos das configurações e dos 

movimentos promovidos pelo globalismo. Ele argumenta que as realidades sociais, 

econômicas, políticas e culturais emergem e dinamizam devido à globalização mundial, bem 

como a formação da sociedade global: 

 Ocorre que o globalismo é produto e condição de múltiplos processos sociais, 
econômicos, políticos e culturais, em geral sintetizados no conceito de globalização 
e resulta do jogo de complexo de forças atuando em diferentes níveis da realidade, 
em âmbito local, nacional, regional e mundial (IANNI, 1996, p.237). 
 

No entanto, é somente na década de 1960 que a palavra globalização aparece pela 

primeira vez em um dicionário, em inglês americano. Noções de "globalidade”, como uma 

condição, começaram a circular mais recentemente, afirma Scholte (2002). O vocabulário de 



 38

globalização também se espalhou em outras línguas ao longo das últimas décadas. 

Atualmente, o conceito de globalização é distribuído mundialmente por meio de disciplinas, 

aproximações teóricas, e por um espectro político. Scholte (2002) acrescenta que uma 

multidão de institutos de pesquisa, programas de formação e livros-texto agora abordam a 

problemática. Segundo ele, desde o ano de 2000, diversas novas associações de estudos 

globais profissionais também surgiram.  

Assim como os demais conceitos apresentados, são também necessárias várias 

abordagens que definam o processo de globalização. Desta maneira, não existe uma definição 

única e universalmente aceita para a globalização, uma vez que um sentido exato é 

contestável. 

 Held e McGrew (2001) acreditam que as definições giram em torno de três 

características compostas por aspectos materiais, espaços-temporais e cognitivos da 

globalização. Eles apontam aspectos materiais porque é possível identificar fluxos de 

comércio, capital e pessoas em todo o globo. Citam espaços temporais devido à sugestão de 

uma magnitude ou intensidade crescente de fluxos globais, de tal modo que os Estados e as 

sociedades ficam cada vez mais entrelaçados em sistemas mundiais e redes de interação. 

Finalmente, somam que a globalização representa uma mudança significativa no alcance 

espacial das ações e das organizações sociais, que passam para uma escala inter-regional ou 

intercontinental. 

Sendo assim, partindo desses aspectos, tem-se a definição adotada por Held e McGrew 

(2001), em que a escala crescente, a magnitude progressiva, a aceleração e o aprofundamento 

do impacto dos fluxos e padrões inter-regionais de interação social denotam o sentido da 

globalização. Isto é, segundo Ramos (2005), uma mudança ou transformação na escala da 

organização social une comunidades distantes e amplia o alcance das relações de poder nas 

grandes regiões e continentes do mundo. Contudo, essa não deve ser entendida como algo que 
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prenuncia o surgimento de uma sociedade mundial em harmonia, ou de um processo universal 

de interação global em que haja uma convergência crescente de culturas e civilizações, alerta 

Ramos (2005).  

Em última instância, essa interligação deve ser crescente para gerar novas 

animosidades e conflitos, como também, para alimentar políticas reacionárias e até mesmo a 

xenofobia. Uma vez que, de acordo com Bauman (1999), quando um segmento da população 

mundial não é afetado pela globalização, ou ele fica excluído de seus benefícios, ou ela é um 

processo profundamente desagregador e, por isso mesmo, algo contestável.  

Neste contexto, Bauman (1999) sugere o significado mais profundo transmitido pela 

idéia da globalização: o do caráter indeterminado, “indisciplinado e de autopropulsão dos 

assuntos mundiais; a ausência de um centro, de um painel de controle, de uma comissão 

diretora, de um gabinete administrativo” (BAUMAN, 1999, p.67). Ele conclui dizendo que 

“(...) globalização é a nova desordem mundial” (BAUMAN, 1999, p.67). 

Outro ponto de vista, que permeia a lógica da análise global, parte de uma concepção 

da globalização como um conjunto de processos inter-relacionados. Tais processos operam 

por meio de todos os campos primários do poder social, inclusive o militar, o político e o 

cultural, segundo Held e McGrew (2001). Nota-se que nessa concepção há uma ênfase nos 

atributos espaciais específicos da globalização. O pensamento de Held e McGrew (2001) 

procura diferenciar as redes e sistemas globais dos que operam em outras escalas espaciais, 

como a local ou nacional. A análise globalista identifica a globalização, primordialmente, com 

as atividades e relações que se materializam em escala inter-regional ou intercontinental, 

como afirmam Held e McGrew (2001). 

Não obstante, entende-se por globalização contemporânea uma compreensão que 

implica recorrer ao conhecimento do que diferencia fases distintas. Isto é, de acordo com Held 

e Mcgrew (2001) é necessário analisar “o modo como esses sistemas e padrões de interligação 
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global se organizam e reproduzem, considerando suas diferentes geografias e histórias e a 

configuração mutável das relações de poder inter-regionais.” (HELD; MCGREW, 2001, p.20) 

Por conseguinte, esta análise amplia o conceito de globalização, pois se estende por meio de 

diversas fontes históricas.  

Há possibilidades de se identificar pelo menos cinco definições mais amplas acerca da 

globalização6. Em primeiro lugar, nota-se termos de internacionalização, em que a palavra 

globalização definiria um crescimento da interdependência. Em segundo lugar, identifica-se 

uma definição muito utilizada pelos neoliberais, a globalização como liberalização, em que 

um mundo global seria aquele sem barreiras regulatórias para a transferência de recursos entre 

as fronteiras. Em terceiro lugar, globalização tem sido vista como sinônimo de 

universalização. Em quarto lugar, globalização seria o mesmo que ocidentalização ou 

modernização, associando-se um processo de homogeneização na medida em que todo o 

mundo se torna ocidental, moderno e, particularmente, norte-americano. Em outras palavras, a 

globalização seria o fenômeno pelo qual as estruturas sociais da modernidade – como o 

capitalismo, o racionalismo, o industrialismo – são espalhadas pelo mundo e, neste processo, 

destroem as culturas preexistentes e as autodeterminações locais: 

Globalização diria respeito, assim, a uma reconfiguração da geografia social, ou 
seja, uma ‘mudança na natureza do espaço social’ (Scholte, 2000:46) que não é mais 
passível de ser mapeado apenas em termos lugares territoriais, distâncias territoriais 
e fronteiras territoriais. Nas palavras de Held e outros, globalização é ‘(...) um 
processo (ou uma gama de processos) que incorporam uma transformação na 
organização espacial das relações sociais e das transações’ (Held, et. al., 1999:16). 
Em outras palavras, isso reflete o fato do mundo estar sendo rapidamente moldado 
em um espaço social compartilhado por forças tecnológicas e econômicas, o que faz 
com que os desenvolvimentos em uma região do mundo possam ter profundas 
conseqüências para as chances de vida tanto de indivíduos quanto de comunidades 
inteiras em outras partes do globo (RAMOS, 2005, p.5). 
 

Visto o conceito de globalização, pode-se averiguar seus principais elementos. Neste 

âmbito, tem-se uma classificação quanto duas vertentes de fundamental relevância no estudo 

da mesma, como a desterritorialização, ou supraterritorialização, e a transplanetarização. 

                                                 
6 Essa classificação se baseia em Scholte (2002). 
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Ao discorrer sobre estes termos, em sua obra, Scholte (2002), evidencia seis pontos de 

análise.  

O primeiro aspecto demonstrado por Scholte (2002) é a geografia territorial, 

importante aspecto na compreensão da nova supraterritorialidade. Scholte (2002) parte de 

uma perspectiva estruturacionista, para afirmar que a supraterritorialidade decorre, 

basicamente, da combinação dos seguintes aspectos: “(...) a emergência de uma consciência 

global, como um produto do conhecimento racionalista; o qual deve ser somado às mudanças 

no desenvolvimento do sistema capitalista de produção; às inovações tecnológicas, em 

especial aquelas ligadas às comunicações e ao processamento de dados e à construção de 

marcos regulatórios, especialmente através dos Estados e de instituições supraestatais.” 

Scholte (Scholte apud Ramos, 2005, p.108). O segundo lugar abordado trata-se da 

globalidade inter-relacionada com outros espaços sociais. Terceiro, ele diz que o global não é 

logicamente contraditório ao local. Scholte (2002) afirma um quarto ponto: que a globalização 

não é intrinsecamente um processo culturalmente homogeneizante. O autor evidencia que as 

relações globais se disseminaram desequilibradamente por regiões e setores sociais, dado que 

populações experimentaram a globalidade em diferentes extensões, comprovando outro ponto. 

Finalmente expõe o sexto elemento, que aborda a globalização é uma questão inteiramente 

política, significativamente conferindo poder a uns e desprovendo a outros. 

Sendo assim, para Scholte (Scholte apud Ramos, 2005): “na verdade, toda definição 

conceitual é relativa e contingente e, desta forma, um reflexo de um momento histórico, de 

um ambiente cultural, de uma localização geográfica, de um status social, de uma 

personalidade individual e, finalmente, de um comprometimento político” (Scholte apud 

Ramos, 2005, p.75). 

Ora, a globalização possui um caráter inegavelmente material, uma vez que é 
possível identificar os fluxos de comércio, pessoas e capital pelo globo, por 
exemplo. Contudo, tal conceito diz respeito a muito mais do que somente uma 
intensificação desses fluxos. Na verdade, a magnitude dessa intensificação é de tal 
monta que os Estados e sociedades ficam cada vez mais enredados em sistemas 
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mundiais e redes de interação, e a ocorrência de fenômenos distantes pode passar a 
gerar impactos internos ao passo que fenômenos anteriormente locais repercutem 
globalmente. Em suma, a globalização representaria, assim, uma mudança deveras 
significativa no alcance espacial da ação e da organização sociais, que passa para 
uma escala inter-regional ou intercontinental; ou seja, diria respeito a uma gama de 
processos que geram uma transformação na organização espacial tanto das relações 
quanto das transações sociais. (Held e McGrew apud Ramos, 2005, p.102) 

 

Appadurai (1996) vai além dos pensamentos anteriores quando aprofunda o estudo 

acerca da globalização sugerindo que podemos conceber cinco dimensões de fluxos culturais 

globais, os quais percorrem trajetos não-isomorfos. Sua primeira classificação trata dos 

ethnoscapes, produzidos por fluxos de pessoas, que são os turistas, imigrantes, refugiados, 

exilados e operários que se instalam em outros países. Em segundo lugar, os technoscapes, os 

fluxos de maquinaria e de instalações industriais produzidos pelas corporações multinacionais 

e nacionais e por agências governamentais. Em terceiro lugar, os finanscapes, produzidos pelo 

fluxo rápido do dinheiro nas agências financeiras e nas bolsas de valores. Em quarto lugar, as 

mediascapes, os repertórios de imagens e de informações, o fluxo produzido e distribuído 

pelos jornais, revistas televisão e pelos filmes. Por fim, os ideoscapes, vinculados ao fluxo de 

imagens associadas às ideologias do movimento pró ou contra o Estado e que são inseridos 

nos elementos do Iluminismo do Ocidente – imagens da democracia, da liberdade, do bem-

estar, dos direitos, dentre outros7.  

Ainda dentro do estudo da globalização, Mike Featherstone (1994) oferece uma idéia 

em que um mundo de culturas nacionais em competição, que busca melhorar a qualidade de 

seus estados, dispõe da perspectiva de “batalhas culturais” globais com pouco fundamento 

para projetos globais de integração, de língua franca e de noções de “unidade na diversidade” 

ecumênica8 ou cosmopolita9, apesar da existência das infra-estruturas necessárias de 

comunicações técnicas (...). Schiller (Schiller apud Appadurai, 1996), por exemplo, considera 

                                                 
7 APPADURAI, 1996, p.13. 
8 “Estudo da essência e dos objetivos, questões e táticas do cristianismo, do ponto de vista ecumênico”.  
Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=ecumenica >. Acesso em: 25/01/06 
9 “gr. kosmopolítés 'cidadão do mundo'”. Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=cosmo 
polita>. Acesso em: 25/01/06 
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as corporações transnacionais como as destruidoras das entidades nacionais de radiodifusão e 

de telecomunicação, de forma que elas conseguem saturar o espaço cultural indefeso da 

nação. 

Essa reconfiguração do espaço social é algo muito significativo uma vez que o 
espaço é uma dimensão deveras importante para as relações sociais. Na verdade, os 
contornos espaciais de uma sociedade influenciam fortemente a natureza da 
produção, da governança, da identidade e da comunidade em dada sociedade. 
(Harvey apud Ramos, 2005, p.103) 

 

Diante dos vários aspectos que moldam a globalização, foi possível defini-la como um 

conjunto de processos inter-relacionados. Esses processos, contudo, operam por meio do 

poder social, militar, político e cultural, não se esquivando de nenhum campo primário as suas 

atuações. Algumas definições, como internacionalização, liberalização, universalização, 

ocidentalização foram identificadas para nomear esses processos. Notou-se duas vertentes: 

supraterritorialização – e transplanetarização, propostas por Scholte (2002). Por fim, 

mostrou-se a contribuição de Appadurai (1996) perante as suas cinco dimensões acerca da 

globalização.  

Na interpretação anterior, o ponto central concernia-se acerca da concepção da 

mudança global, a qual implica uma reordenação significativa dos princípios organizadores da 

vida social e da ordem mundial. Dela, três aspectos tendem a ser identificados: a 

transformação dos padrões dominantes da organização socioeconômica, a do princípio 

territorial e a do poder. Ao fazer desaparecerem as limitações do espaço e do tempo nos 

padrões de interação social, a globalização cria a possibilidade de novas formas de 

organização social transnacional, ao mesmo tempo em que torna as comunidades de 

determinados lugares vulneráveis às condições ou aos acontecimentos globais. 

Essa dinâmica pode transformar o contexto e as condições da interação e da 

organização social; a globalização também implica em uma reordenação das relações entre o 

território e o espaço socioeconômico e político. À medida que as atividades econômicas, 
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sociais e políticas transcendem cada vez mais as regiões e as fronteiras nacionais, isso 

representa um desafio direto para o princípio territorial da organização social e da política 

moderna.  

Avançando a definição acerca da globalização, pode-se deparar com os princípios de 

Clóvis Brigagão (2004) que asseguram uma mútua fertilização cultural, embora assimétrica e 

desigual, assistida por todos. Uma das conseqüências dessas transformações é que um número 

cada vez maior de pessoas está, atualmente, envolvido com mais de uma cultura, aumentando 

os problemas práticos da comunicação inter e multicultural. Por fim, isso dificulta a 

identificação dos indivíduos enquanto representantes leais de uma determinada cultura 

nacional. 

O fenômeno que vem ocorrendo nas últimas décadas tem uma peculiaridade na qual 

seu processo tem abrangência em âmbito global. E tal abertura nos leva a seguinte reflexão 

como fundamento:  

A reflexão sobre a globalização das sociedades se faz sob o signo do ‘fim’ do 
‘término’. ‘Fim’ do Estado, que teria se dissolvido diante das instâncias 
internacionais; do espaço, que se anularia pelo movimento da desterritorialização 
(ORTIZ, 2000, p.217). 
 

Sendo assim, a dinâmica que se expressa por meio da globalização confunde-se com 

mundialização, internacionalização e universalização, constituindo-se no somatório de 

comandos aparentemente descentralizados, muitas vezes imperceptíveis ao cidadão comum, 

entrando em sua vida cotidiana, capazes de criar emoções vivas. Ela pode acrescentar 

perspectivas de governança global integrando forças, mas também pode provocar 

desigualdades incomensuráveis, despedaçando ainda mais identidades e cultivando choques 

de civilização e de culturas, erodindo forças produtivas, regiões e mercados de trabalho.  

Em termos de filosofia política, a globalização pode ser descrita como um processo de 

difusão de idéias, valores, condutas e diversidades culturais, formas de produção e de trocas 

comerciais, múltiplos serviços, desenhos organizacionais, pesquisa e desenvolvimento na área 
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da ciência e da tecnologia, novos materiais, nova logística de meios, miniaturização eletrônica 

e gestão de ecossistemas, que atravessam e rompem as fronteiras nacionais10. 

A nova era advinda com este processo inaugura dois fatos novos: o primeiro é a mais 

completa extensão e alcance geográfico territorial do planeta, e o segundo trata do 

aprofundamento e intensidade de vínculos, associações e interconexões múltiplas entre 

Estados e governos, entre público e privado, e entre as sociedades que formam o sistema 

mundial11.  

Conseqüentemente, Hall (2007) expõe a idéia de que há juntamente com o impacto 

“global” um novo interesse pelo “local”. Em sua obra, Hall (1997) considera a “globalização 

– na forma da especialização flexível e da estratégia de criação de ‘nichos’ de mercado - na 

verdade, explora a diferenciação local” (HALL, 1997, p.83/84). Ele considera uma nova 

tendência em que o “global” se articularia com o “local”, evitando o pensamento em que o 

“global” substitua o “local”. 

Destarte, Ianni (1999) propõe a idéia de uma fábrica global: sem fronteiras, na qual se 

possa articular o capital, a tecnologia, a força de trabalho, a divisão do trabalho social, dentre 

outras forças produtivas. Esta fábrica, na visão de Ianni (1999), teria a seu lado: 

Acompanhada pela publicidade, pela mídia, imprensa e eletrônica, a indústria 
cultural, misturadas em jornais, revistas, livros, programas de rádio, emissões de 
televisão, videoclipe, fax, redes de computadores e outros meios de comunicação, 
informação e fabulação, dissolve fronteiras, agiliza os mercados generaliza o 
consumismo (IANNI, 1999, p.19). 
 

A fábrica global incide na desterritorialização e reterritorialização dos bens, das 

pessoas, bem como das idéias. Ianni (1999) afirma que esta promove o “redimensionamento 

de espaços e tempos” (IANNI, 1999, p.19). 

Há também uma noção de “aldeia global”, proposta por Ianni (1999), que expressa a 

globalidade das idéias, dos padrões, dos valores culturais. Ianni (1999) considera o termo 

                                                 
10 BRIGAGÃO; RODRIGUES, 2004, p.16. 
11 BRIGAGÃO; RODRIGUES, 2004, p.17. 



 46

“aldeia global” como uma teoria da cultura mundial. Tal teoria é “entendida como cultura de 

massa, mercado de bens culturais, universo de signos e símbolos, linguagens e significados 

que povoam o modo, pelo qual, uns e outros se situam no mundo, ou pensam, imaginam 

sentem e agem” (IANNI, 1999, p.119). 

Em última instância, Robins (Robins apud Woodward, 2000) acredita que “o 

desenvolvimento global do capitalismo não é, obviamente, novo, mas o que caracteriza sua 

fase mais recente é a convergência de culturas e estilos de vida nas sociedades que, ao redor 

do mundo, são expostas ao seu impacto” (Robins apud Woodward, 2000, p.20). Kevin Robins 

(Robins apud Woodward, 2000), por exemplo, argumenta que o fenômeno da globalização 

envolve uma extraordinária transformação. Segundo ele, “as velhas estruturas dos estados e 

das comunidades nacionais entraram em colapso, cedendo lugar a uma crescente 

‘transnacionalização’ da vida econômica e cultural” (Robins apud Woodward, 2000, p.20). 

Resumindo, ditas as várias abordagens acerca do fenômeno da globalização, o relato 

monográfico deve-se concentrar na definição proposta por Bauman (1999), em que a 

“globalização nada mais é que a extensão totalitária de sua lógica a todos os aspectos da vida” 

(BAUMAN, 1999, p.73).  Finalmente, essa lógica estaria condicionada aos mercados 

financeiros e suas imposições acerca de leis e preceitos ao planeta. 

Não obstante, alguns autores recentes argumentam que as crises de identidade estão 

intrínsecas às características da modernidade tardia. Isto é, a centralidade do mundo atual só 

faz sentido quando vistas no contexto das transformações globais que têm sido definidas 

como características da vida contemporânea, afirma Giddens (Giddens apud Woodward, 

2000). 

Em suma, neste capítulo, observou-se a origem da palavra globalização, bem como as 

descrições que permeiam o seu significado. Diversos autores expuseram referências acerca do 

termo global em voga. Diante dessas várias concepções foi possível identificar as 
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conseqüências da globalização e, principalmente, suas causas perante a identidade nacional. 

Frente às mudanças e transformações que o processo global implica, é possível notar uma 

concorrência entre as culturas nacionais. 

Notou-se também o risco da homogeneidade cultural promovida pelo mercado global, 

ao padronizar o consumo, por exemplo. Porém, essa ação pode levar a uma resistência, que de 

certa maneira fortalece e reafirma algumas identidades nacionais. Sendo assim, verificado o 

fenômeno da globalização e suas diversas interpretações, agora, há uma possibilidade de um 

debate entre a cultura e o processo global, como descrito a seguir. 
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3 - PARTE II: A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA GLOBAL 

 

 

3.1 - GLOBALIZAÇÃO VERSUS CULTURA 

 

 

Um dos desafios da era da globalização é aprender a viver com as diferenças 
culturais e utilizá-las como formas de humanização (TURNER, 2002, p.46). 
 

Diante das várias concepções e referências acerca dos conceitos-chaves ao debate 

proposto, tais como a própria definição de cultura, bem como a identidade nacional e a 

globalização, faz-se necessária uma abordagem seguinte, que retrata o encontro da cultura 

com a globalização. 

Neste debate, entre cultura e globalização, pretende-se avaliar o impacto desta 

interação na identidade nacional. Partindo do pressuposto de que a cultura molda a identidade, 

a integração destes dois elementos afetaria a identidade; resta saber se positivamente ou não. 

Se por um lado, Featherstone (1999) aborda ser quase impossível pensar em uma 

cultura comum, que possa gerar um sentido de identidade cultural, por outro, a globalização 

não significa uma homogeneização, pondera Ianni (1999). Dessa forma, neste contexto, a 

sociedade global pode ser interpretada como uma totalidade, complexa e contraditória; 

abarcada pelo desenvolvimento desigual, “que se especifica no âmbito de indivíduos, grupos, 

classes, tribos, nações, sociedades, culturas, religiões, línguas e outras dimensões singulares 

ou particulares” (IANNI, 1999, p.255). 

Featherstone (1999) alerta que é um equívoco conceber a idéia de uma cultura global, 

em um estado mundial que reproduz homogeneidade e integração cultural. Ele demonstra que 

diante das respostas ao processo de globalização, “existe pouca perspectiva de uma cultura 

global unificada; pelo contrário, existem muitas culturas no plural” (FEATHERSTONE, 
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1999, p.17). No entanto, Barroso (1999) acredita que a Cultura Global pode ser o primeiro 

passo que condicionará uma “homogeneização global mínima”. Embora, para ele, a 

homogeneização cultural seja quase impossível, ele acredita que existe uma possibilidade de 

padronizar certos hábitos, o que acarretaria em uma homogeneização global mínima. Mas 

para que isso ocorra é necessária à apropriação da Cultura Global, afirma Barroso (1999): 

Cultura Global em si tem que, primeiro, ser apropriada através de diversas 
identidades coletivas que lhe dão significado e neste processo a alteram, a criticam, a 
transformam seu significado e, às vezes a reexportam (BARROSO, 1999, p.175). 
 

Santos (2006) revela que a indústria cultural parece homogeneizar o modo de vida de 

diversas populações mundiais, sendo uma alternativa aos conflitos sociais. Ianni (1999) 

acredita que, na verdade, a indústria cultural adquiriu um alcance global: 

(...) a indústria cultural produz e reproduz signos, símbolos, imagens, sons, formas, 
cores, movimentos, tudo isso nas mais inovadoras ou inócuas, prosaicas, ou 
surpreendentes combinações, povoando o imaginário de muitos, em todo o mundo 
(IANNI, 1999, p.122). 

 

Este alcance global pode ser visto como conseqüência da expansão dos instrumentos 

capazes de homogeneizar a informação, tais como o rádio, a televisão, a imprensa e o cinema. 

Essa cultura homogeneizadora, dita também niveladora por Santos (2006), teria o núcleo na 

indústria cultural. Esta indústria demonstra-se prioritária neste século moldando as 

características da civilização mundial. 

Os meios de comunicação de massa não só apregoam mensagens. Eles também 
difundem maneiras de se comportar, propõem estilos de vida, modos de organizar a 
vida cotidiana, de arrumar a casa, de se vestir, maneiras de falar e de escrever, de 
sonhar, de sofrer, de pensar, de lutar, de amar (SANTOS, 2006, p.69). 

 

De acordo com Barroso (1999), o que os indivíduos vivem hoje se assemelha ao 

processo enfrentado pelas culturas nacionais. Isto é, as culturas nacionais estão lutando para 

sobreviver em meio ao fenômeno global. Segundo Barroso (1999), se por um lado essas 

culturas se sentem coagidas, por outro, elas também coagem outras a cederem, influenciando 
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e sendo influenciadas, modificando o modo de vida, a organização social, a política e também 

suas crenças.  

(...) todos os sistemas culturais fazem com que as pessoas vivam numa sociedade 
etnocêntrica – isto é, os indivíduos tendem a ver seu sistema de valores, crenças e 
normas como melhores do que os outros. Esse etnocentrismo leva à intolerância, e a 
intolerância leva, por sua vez, ao conflito e às tensões (TURNER, 2002, p.45). 

 

De acordo com Canclini (2003), a globalização não só unifica e interliga, mas também 

“estaciona” de um modo diferente em cada cultura. Para Ralph Linton (Linton apud Marconi 

e Presotto, 2005), a integração cultural é o “processo que consiste no desenvolvimento 

progressivo de ajustamento cada vez mais completo, entre os vários elementos que compõem 

a cultura total” (Linton apud Marconi e Presotto, 2005, p.45). Linton (Linton apud Marconi e 

Presotto, 2005) considera que a integração é perfeita, ele argumenta que as modificações na 

cultura são constantes e nesta integração deve haver uma adaptação progressiva e recíproca 

entre os elementos culturais.  

Contudo, esta fusão de duas culturas diferentes, as quais entram em contato contínuo, 

originando mudanças frente os padrões de cultura de ambos os grupos, é denominada 

aculturação12. Marconi e Presotto (2005) afirmam que a aculturação pode abranger numerosos 

traços culturais, apesar de, na troca mútua entre as duas culturas, um grupo possa ser menos 

beneficiado. O contato íntimo e contínuo entre culturas distintas é promovido pelo 

intercâmbio de elementos culturais, por meio da globalização. Para eles, essas culturas, com o 

passar do tempo, resultam em uma cultura nova, como evidenciado pelas grandes conquistas, 

expõem Marconi e Presotto (2005). 

Giddens (2005) aponta o risco eminente de conflito entre as culturas devido ao 

movimento global, que transforma as pessoas, as idéias, os bens, a informação e por 

conseqüência, os valores culturais. Diante deste contexto, Bauman (2005) garante que o 

problema não consiste em como “desfazer” a unificação do planeta, e sim em como controlar 

                                                 
12 Ver Marconi e Presotto (2005). 



 51

os processos de integração, ditos selvagens, por ele, da globalização. É necessário, segundo 

Bauman (2005), modificar estes processos, isto é, encontrar uma solução para “transformá-los 

de ameaça em oportunidade para a humanidade” (BAUMAN, 2005, p.94). Pois, segundo ele: 

O efeito de ‘extraterritorialidade virtual’ é obtido sincronizando-se a mudança de 
atenção e seus objetos para as vastas extensões do planeta. Milhões e centenas de 
milhões assistem às mesmas estrelas de cinema ou celebridades pop e as admiram, 
mudam simultaneamente do heavy metal para o rap, das calças boca-de-sino pra a 
última moda em tênis atléticos, fulminam o mesmo inimigo público (global), temem 
o mesmo vilão (global) ou aplaudem o mesmo salvador (global). Por algum tempo, 
isso eleva espiritualmente acima do chão em que lhes é permitido mover-se 
fisicamente (BAUMAN, 2005, p.104). 
 

Ianni (1996) relata como a história demonstra a tendência de tribos e diversas nações 

que povoam continentes, ilhas, arquipélagos, a afirmarem suas singularidades, seja de 

identidades coletivas, de toda a população, bem como as peculiaridades da sua cultura 

material e espiritual.  

De acordo com Ianni (1996) o processo de transculturação13 gera a diferenciação e a 

reafirmação de identidades. Isto é, contribui para a recuperação de tradições, glorificação de 

santos e heróis, e preservação de monumentos e ruínas. Identificou-se que há vários processos 

que se desenvolvem simultaneamente à transculturação, os quais indicam formas de 

afirmação, recuperação ou invenção de identidades, afirma Ianni (1996). Ele expõe que em 

todas as conjunturas, em que estão presentes intercâmbios sociais, culturais, econômicos e 

políticos, existem também, manifestações de autodefesa, refúgio, isolamento ou fuga.  

Ianni (1996) aborda um movimento contrário à globalização em que os indivíduos 

tendem a buscar identidades semelhantes às suas: 

 É verdade que, ao mesmo tempo em que o mundo se globaliza, enquanto a escala 
da economia e da administração dos negócios fica mais vasta e mundial, existe uma 
tendência psicológica das pessoas de olhar para algumas coisas com as quais elas 
possam se identificar, uma espécie de refúgio da globalização (IANNI, 1996, 
p.220/221). 
 
 

                                                 
13 “A transculturação consiste na troca de elementos culturais entre sociedades diferentes” (MARCONI; 
PRESOTTO, 2005, p.46). 
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Visto que há uma discordância entre os autores entre a existência da cultura comum, 

bem como a de uma globalização que possa afetar um processo de homogeneização cultural, 

identificou-se a possibilidade de uma “homogeneização global mínima”. Não obstante, 

observou-se a existência de culturas nacionais em busca de suas sobrevivências diante do 

fenômeno da globalização. 

Em última análise, diante do processo global, pode-se perceber a relevância desse 

agente frente às mudanças sociais. Na tentativa de evidenciar a resistência cultural mediante o 

processo de globalização, faz-se necessário abordar, primeiramente sob um viés teórico, como 

procede a resistência cultural.  

 

 

3.2 - A RESISTÊNCIA CULTURAL 

 

 

A cultura não é um produto igual aos demais. Ela é uma maneira de perceber e de se 
integrar ao mundo. Ela é um tecido de experiências e de interpretações da vida do 
qual cada sociedade humana tem necessidade para se compreender (MARQUES, P; 
MARQUES, S., 2001, p.62). 
  

Diante do debate anterior, entre globalização e cultura, detectou-se um processo de 

resistência por parte desta última. Sendo assim, demonstra-se a seguir as etapas deste 

processo, bem como suas origens e suas conseqüências. No entanto, deve-se levar em conta 

que a resistência da cultura perante o processo de globalização é de suma importância no que 

tange à preservação ou mesmo à manutenção da identidade nacional. 

Antes, porém de demonstrar como se dá o processo de resistência deve-se 

compreender a insurgência do nacionalismo contemporâneo, o qual se aplica no âmbito 

cultural, e tem um caráter mais reativo do que ativo. Ou seja, o nacionalismo deveras se atenta 

a preservação de sua identidade. Ademais, Castells (2001) pondera que o nacionalismo 
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contemporâneo é dirigido em defesa de uma cultura institucionalizada, deixando à margem a 

construção ou defesa de um Estado. Ele explica que quando “novas instituições políticas são 

criadas, ou recriadas, elas constituem trincheiras defensivas da identidade, e não plataformas 

de lançamento de soberania política” (CASTELLS, 2001, p.47). Tais instituições são 

necessárias mediante a configuração do mundo contemporâneo: 

O aparecimento de movimentos nacionalistas em diversas regiões do mundo no final 
do século XX deve-se a existência de uma enorme variedade de tendências culturais 
e projetos políticos (CASTELLS, 2001, p.47). 
 

O foco principal dos movimentos nacionalistas concerne em afirmar que “o 

nacionalismo cultural procura regenerar a comunidade nacional por meio da criação, 

preservação ou fortalecimento da identidade cultural de um povo, quando se sente sua falta ou 

ameaça a essa identidade” argumenta Kosaku Yoshino (Yoshino apud Castells 2001, p.48). 

Dessa maneira, o nacionalismo visualiza a nação como produto de sua cultura singular. Em 

última instância, “o nacionalismo cultural preocupa-se com os elementos distintivos da 

comunidade cultural como essência de uma nação” realça Kosaku Yoshino (Yoshino apud 

Castells 2001, p.48). 

De acordo com Cohen e Kennedy (Cohen e Kennedy apud Zahed, 2004, p.3): 

“existem três possíveis respostas culturais ao desafio da globalização: seleção, adaptação e 

resistência”. Eles alertam sob o fato de que algumas culturas aproveitam de certos aspectos 

decorrentes do processo global, selecionando para si benefícios apropriados ao seu estilo de 

vida. “Robertson (Robertson apud Zahed, 2004) conceitua esta tendência como glocalização” 

(Robertson apud Zahed, 2004, p.3). Para Zahed (2004), esse desafio gira em torno da 

adaptação e da resistência dessas culturas. Enquanto certas culturas se adaptam, integrando 

novas regras e valores, outras tendem a resistir a processos de homogeneização global. 

Prevalecendo, portanto, a identidade local, a qual influencia de maneira particular em cada 
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cultura. Zahed (2004) conclui que ao se tratar de diversas identidades, as respostas a este 

processo tornam-se imprevisíveis.  

As transformações na cultura estão relacionadas ao processo de globalização, como 

visto anteriormente. As modificações na cultura, segundo Murdock (Murdock apud Shapiro, 

et al., 2005) estão relacionadas a alguns fatores, tais como: inovações, aceitação social, 

eliminação seletiva, dentre outros.  

De acordo com Murdock (Murdock apud Shapiro, et al., 2005), as inovações podem se 

dar por variações nos padrões de comportamento, pelas invenções ou descobertas – por meio 

da criatividade -, pela tentativa de romper com os elementos que tenham pouca ou nenhuma 

ligação com o passado, pelo empréstimo cultural - que significa elementos adquiridos em 

outra cultura, como a figura do Papai Noel -, e pelo incentivo – como a rádio, a televisão e o 

computador que atenderam às suas necessidades.  

Um outro fator tange a aceitação social e pode ocorrer por meio da “adoção de um 

novo traço cultural através da imitação ou do comportamento copiado” (MARCONI; 

PRESOTTO, 2005, p.44). A aceitação de um traço depende, muitas vezes, do seu significado:  

Ele é avaliado, aceito com ou sem modificações ou rejeitado, pela cultura receptora. 
A aceitação vai depender de sua utilização ou necessidade. Todavia, a sociedade 
pode aceitar traços não utilitários como um jogo, um mito, uma ideologia, mas a 
aceitação é mais demorada (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.44). 

 

Já a eliminação seletiva consiste na competição pela sobrevivência feita pelo elemento 

novo. Quando um traço cultural ainda se revela mais compensador do que suas alternativas, 

ele perdura, mas quando deixa de satisfazer às necessidades do grupo, cai no desuso e 

desaparece, numa espécie de processo seletivo explicam Marconi e Presotto (2005).  

A difusão considerada um fator que pode modificar uma cultura, “é um processo, na 

dinâmica cultural, em que os elementos ou complexos culturais se difundem de uma 

sociedade a outra”, afirmam Hoebel e Frost (Hoebel e Frost apud Marconi e Presotto, 2005). 
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Assim como a aceitação social, a difusão pode se dar por meio da imitação dentre outras 

formas: 

 As culturas, quando vigorosas, tendem a se estender a outras regiões, sob a forma 
de empréstimo mais ou menos consistente. A difusão de um elemento da cultura 
pode realizar-se por imitação ou por estímulo dependendo das condições sociais, 
favoráveis ou não, à difusão (...) (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.45). 
 

Marconi e Presotto (2005) argumentam que diante de um processo de difusão, nem 

sempre, tudo é aceito, existem rejeições em relação a certos traços culturais, portanto. É 

comum ocorrer “uma modificação no traço de uma cultura tomado de empréstimo pela outra, 

havendo reinterpretação posterior pela sociedade que o adotou” afirmam Marconi e Presotto 

(2005). Desse modo, há uma adaptação dos traços culturais. 

A aculturação é uma forma especial de mudança. Uma sociedade que passa pelo 

processo de aculturação tem sua cultura modificada, a qual se ajusta aos padrões culturais da 

nova cultura ou se conforma com próprios padrões culturais. Entretanto, mesmo quando 

enfrenta algumas alterações no seu modo de vida, a cultura ainda consegue preservar algo de 

sua própria identidade. No entanto, quando quase nada referente à cultura é preservado, deve-

se atribuir isso a um processo de deculturação, em que “um traço novo entra em competição 

com outro já existente e o substitui” (GIDDENS, 2005, p.46). 

No processo de aculturação, a mudança é interpretada como um desvio das normas 

existentes. Tal desvio pode se dá pelo “entusiasmo”, pelo desprezo, pode ser desaprovado, 

sancionado ou rejeitado demonstra Giddens (2005). A mudança cultural é caracterizada por 

Laraia (2001) como, primariamente, “um processo de adaptação equivalente à seleção 

natural” (LARAIA, 2001, p.60). Contudo, no momento em que o indivíduo se encontra em 

meio a uma nova cultura tem-se um choque cultural, alerta Giddens (2005). 

Para Castells (2002) “os atributos que reforçam a identidade nacional (...) variam, 

porém em todos os casos, pressupõem uma história compartilhada ao longo do tempo”. De 
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fato, “toda cultura tem seus próprios padrões de comportamento, os quais parecem estranhos 

às pessoas de outras formações culturais”, expõe Ianni (1996). 

E ao mesmo tempo em que se afirma um modo de ser, mobilizam-se as relações e 
elementos culturais, formas de agir, sentir e pensar alheios, com os quais se busca 
afirmar ou imaginar a identidade, individual ou coletiva. Mas sempre essa 
consciência-em-si está sujeita a transfigurar-se em algo diverso, quando se forma a 
consciência-para-si. ‘Aqueles que estão fechados dentro de uma sociedade, de uma 
nação ou de uma religião tendem a imaginar que a sua própria maneira de viver e de 
pensar tem validade absoluta e mutável e que tudo que contraia seus padrões é, de 
alguma forma ‘anormal’, inferior e maligno. Aqueles que, por outro lado, vivem 
dentro dos limites de várias civilizações compreendem mais claramente o grande 
movimento(...) (IANNI, 1996, p.221/222). 
 

Assim como o fundamentalismo religioso e as comunas territoriais, o nacionalismo 

cultural é uma das reações defensivas. Castells (2002) detectou, em todas as sociedades, três14 

ameaças fundamentais às essas formas de reação da era contemporânea, dentre elas está a 

globalização, a qual intervém, de acordo com Castells (2002), dissolvendo a autonomia das 

instituições, organizações e sistemas de comunicação.  

Ainda segundo Castells (2002), essas “reações defensivas” tornam-se fontes de 

significado e identidade ao construírem novos códigos culturais a partir da matéria-prima 

fornecida pela histórica. Ele afirma que existem elementos como, Deus, nação e família , 

capazes de manter os códigos de uma comunidade, mas estes também representam uma 

“contra-ofensiva” a cultura ideal - atrelada ao mundo virtual - estimada pelas práticas globais.  

Giddens (2005) concorda com Castells (2002), na medida em que afirma que a importância de 

se resistir à aplicação de padrões culturais gerais a pessoas que vivem em contextos muitos 

diferentes. Woodward (2000) complementa expondo sua linha de raciocínio: 

As identidades que são construídas pela cultura são contestadas sob formas 
particulares no mundo contemporâneo – num mundo que se pode chamar de pós-
colonial (WOODWARD, 2000, p.25). 

 

A identidade relacionada à resistência proposta por Castells (2001), origina as 

comunas, ou comunidades, afirma Etzioni (Etzioni apud Castells, 2001). A identidade de 

                                                 
14 Crise da família patriarcal; a formação de redes e da flexibilidade; o processo de globalização. 
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resistência é tida como a mais importante dentre a sociedade contemporânea. De acordo com 

Castells (2001), este tipo de identidade é quem forma a resistência coletiva ante uma 

opressão. Contudo, tal opressão não seria suportável mediante identidades, que provavelmente 

se originaram de um passado composto pela história, geografia ou biologia, o que tornaria 

mais fácil concretiza sua resistência. Castells (2001) sugere alguns exemplos, a começar pelo 

nacionalismo fundado na etnia, o qual “surge, por um lado, a partir de um sentimento de 

alienação, e, por outro, de um ressentimento contrário à exclusão injusta, de natureza política, 

econômica ou social” pontua Scheff (Scheff apud Castells, 2001, p.25). Outros exemplos, 

como o fundamentalismo religioso, as comunidades territoriais, a auto-afirmação nacionalista, 

constituem manifestações dita por Castells (2001) como: “a exclusão dos que excluem pelos 

excluídos, ou seja, a construção de uma identidade defensiva nos termos das 

instituições/ideologias dominantes, revertendo o julgamento de valores e, ao mesmo tempo, 

reforçando os limites da resistência” (CASTELLS, 2001, p.25). Restando, portanto, uma 

questão dual acerca da interação entre essas identidades: excluídas e excludentes. Como 

resposta a este ponto, tem-se uma lógica, o fato de que as sociedades ou se mantêm como são 

ou se fragmentam formando uma nova ordem social, por meio de várias comunidades, 

argumenta Castells (2001). 

Woodward (2000) fundamenta que a luta política caracteriza-se atualmente pela 

competição e pelo conflito entre as diferentes identidades, reforçando assim o argumento de 

que existe uma crise de identidade no mundo contemporâneo. Ela defende uma luta, por meio 

da contestação, concentrada na construção cultural das identidades. Complementando essa 

idéia, Castells (2002) supõe que essa forma de construção de identidade deveria girar em 

torno do princípio da identidade de resistência. Ele demonstra que as comunidades culturais 

articulam formas de resistência, como fontes de identidade, tornando autônomas frente às 

sociedades civis e instituições do Estado dos quais fazem parte.  Mostra-se como exemplo o 
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caso do fundamentalismo islâmico, “que rompe com a modernização econômica (Irã) e/ou 

nacionalismo de Estados árabes; ou, ainda, nos movimentos nacionalistas, desafiando o 

Estado-Nação e as instituições do Estado das sociedades que surgiram” (CASTELLS, 2002, 

p.86). 

Analisou-se aqui como se engendra o processo de resistência cultural, isto é, o 

contexto no qual se relutam as transformações globais que afetam a cultura. Ademais, viu-se 

que a modificação da cultura pode se dar por diversas formas, dentre elas: inovação, 

aceitação, eliminação, difusão, e aculturação.   Detectou-se então, que cada cultura tem sua 

própria identidade o que resulta em um conflito entre as diferentes identidades, gerando 

reações defensivas por parte da cultura ameaçada. Sendo necessário, portanto, a construção 

cultural das identidades, baseadas no princípio da identidade de resistência. Dessa maneira, a 

etapa seguinte aborda casos que comprovam a resistência cultural, e a vontade da preservação 

da identidade nacional por meio da autodeterminação dos povos, frente aos processos 

dirigidos por atores globais.  

 

 

3.3 - CASOS DE RESISTÊNCIA 

 

 

Vejo 100 negros... Vejo você aprisionado. Vejo você enjaulado. Vejo você domado. 
Vejo você sofrendo. Vejo você enfrentando. Vejo você brilhando. Vejo você 
querendo. Vejo você precisando. Vejo você desrespeitado. Vejo você Sangue.  Vejo 
você Aleijado. Vejo você Irmão. Vejo você sóbrio. Vejo você amado. Vejo você 
paz. Vejo você em casa. Vejo você ouvir. Vejo você amar. Vejo você paz. Vejo você 
com fé. Vejo você consciente. Vejo você desafiado. Vejo você mudar. Vejo você. 
Vejo você... Definitivamente quero ser você ( Harris apud Castells, 2002, p.71). 
 

 O Hino Louvor aos Irmãos Anônimos, citado por Castells (2002) acima, faz menção 

aos “atores excluídos, ou que tenham oferecido resistência à individualização da identidade 

relacionada à vida nas redes globais de riqueza e poder, as comunas culturais de cunho 
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religioso, nacional ou territorial parecem ser a principal alternativa para a construção de 

significados em nossa sociedade” explica Castells (CASTELLS, 2002, p.84). Castells (2002) 

demonstra que essas comunas aparecem como reação a tendências sociais predominantes às 

quais opõem resistência em defesa de fontes autônomas de significado: 

Desde o princípio, constituem identidades defensivas que servem de refúgio e são 
fontes de solidariedade, como forma de proteção contra um mundo externo hostil. 
São construídas culturalmente, isto é, organizadas em torno de um conjunto 
específico de valores cujo, significado e uso compartilhado são marcados por 
códigos específicos de auto-identificação: a comunidade de fiéis, os ícones do 
nacionalismo, a geografia do local (CASTELLS, 2002, p.84). 
 

Diante deste cenário, em que alguns atores são a favor, e outros, contra a resistência 

cultural, o relato monográfico se atém à análise de casos que evidenciem a tendência 

oposicionista. As situações problemáticas descritas a seguir mostram-se presentes em diversas 

partes do mundo. Dessa forma, a pesquisa relata os vários casos questionados perante o 

processo de globalização, o qual, de certa maneira, atrapalha a manutenção da cultura 

nacional. 

 As mudanças e transformações globais nas estruturas políticas e econômicas no 
mundo contemporâneo colocam em relevo as questões de identidade e as lutas pela 
afirmação e manutenção das identidades nacionais e étnicas (WOODWARD, 2000, 
p.24/25). 

 

Em seguida, movimentos a partir de diferentes contextos culturais, os quais se opõem 

à nova ordem global demonstram em distintas partes do globo a luta pela manutenção de suas 

identidades nacionais. Cada um destes movimentos aborda divergentes aspectos culturais, 

variando conforme seus valores ameaçados: raça, tradição, idioma, religião, dentre outros. 

Dessa maneira, os casos têm como ponto comum o manifesto pela preservação de suas 

práticas culturais frente ao processo de globalização. 
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3.3.1-A CULTURA INDÍGENA 

 

 

 

Acredita-se que as sociedades indígenas, ao interagir com a sociedade nacional, 
passam a participar de processos sociais comuns, a partilhar de uma mesma história. 
Nesse processo suas culturas mudam de contexto e de significado. Elas podem ser 
marcas de resistência à sociedade que as quer subjugar, tomar suas terras, coloca-la 
sob controle. Ao mesmo tempo, é inevitável que incorporem novos conhecimentos 
pra que possam melhor resistir, suas culturas se transformarem para que as 
sociedades sobrevivam (SANTOS, 2006, p.46). 
 

Primeiramente, tem-se um povo marcado pela exploração e pela opressão, resistindo 

para que sua cultura não seja extinta. Trata-se de quase quatro milhões de indígenas que 

habitam o Chiapas, um estado mexicano (ver figura 1), pobre, composto por 90% de índios15 

que enfrentam o domínio e influência de outros povos. Dessa maneira, o caso a seguir retrata 

o movimento da rebelião indígena em Chiapas. 

 

FIGURA 1: Localização de Chiapas 
 
FONTE: (http://www.cnn.com/WORLD/9801/14/mexico.chiapas/mexico.chiapas.lg.jpg). 
                

                                                 
15  Disponível em: < http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/28111 >. Acesso em: 19/11/06. 
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 Os indígenas de Chiapas almejam justiça, liberdade e democracia. Na verdade, são 

povos que desejam apenas “o direito de cultivar em paz seus roçados de subsistência (milpas), 

e preservar suas tradições culturais ancestrais, suas danças, seus costumes, sua medicina, sua 

língua, sua religião, enfim, tudo aquilo que os identifica como indígenas e que compõe o que 

se denomina de ‘México Profundo’”, afirma o antropólogo Guillermo Batalla16. Em resumo, 

os indígenas mexicanos lutam por dignidade e não anseiam a guerra.  

Este povo reivindica sua cultura, sua língua e seus costumes. Desejam, sobretudo, que 

estes não sejam extintos, pois o governo federal mexicano não garante os direitos 

constitucionais indígenas17. Há uma grande diversidade na composição lingüística deles: chol, 

tojolabal, tzeltal, tzotzil, mam e lacandón18, e toda essa diversidade tem origem maia. De acordo 

com Yúdice (2004), os zapatistas buscam uma recepção popular por meio de uma linguagem 

que ressoa a legitimação cultural.  

A Nação que queremos construir é um lugar onde todas as comunidades e línguas se 
encaixam, onde todos os passos podem caminhar, onde todos possam rir, onde todos 
possam caminhar (YÚDICE, 2004, p.114/115). 
 

Os zapatistas são camponeses, em sua maioria, índios tzeltales, tzolties e choles, 

provenientes das comunidades estabelecidas desde a década de 1940 na floresta tropical de 

Lacandon, em Chiapas, conforme descreve Castells (2001). O movimento zapatista além de 

defender uma participação ativa na nação mexicana, também prima pelo reconhecimento de 

que a democracia apenas será consolidada a partir do momento em que a cultura da nação 

corresponda à perspectiva dos povos indígenas. Em outras palavras, Yúdice (2004) demonstra 

que o movimento intenta reforçar as “demandas de reconhecimento e dignidade feitas ao 

longo da história em várias línguas, silenciadas pela cultura reinante, o oficial indigenismo do 

estado mestiço” (YÚDICE, 2004, p.143). 

                                                 
16 Disponível em: <http://cartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=12732>. Acesso em: 
19/11/06. 
17 Disponível em: < http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/28111>. Acesso em: 19/11/06. 
18Disponível em: <http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/28111>. Acesso em: 19/11/06. 
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O Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) foi formado em 1983, com o 

objetivo de formar um movimento revolucionário. Em 1994, o EZLN tentou ampliar seu 

contato político e cultural com a sociedade a fim de difundir o ideal zapatista. Para Carlos 

Taibo (2005), o movimento zapatista nasce somente em 1994, em virtude dos critérios muito 

similares ao que se rebelam em redes de resistência frente à globalização, principalmente, a 

dita capitalista. Dois anos mais tarde, o EZLN propôs à sociedade civil a formar novos 

Aguascalientes19 como forma de resistência e rebeldia popular. Dessa maneira, transmitiu-se 

assim a luta a todos os moradores de Chiapas, delegando-lhes a construção da revolução no 

país20.  

Castells (2001) analisa que os zapatistas estão inseridos em um contexto histórico de 

luta contra a colonização e opressão, que se reencarnou sob a forma da nova ordem global. 

Essa ordem se concretizou por meio do NAFTA (Acordo de Livre Comércio da América do 

Norte), iniciado em 1992. Após isso, “os rebeldes reafirmaram seu orgulho indígena e lutaram 

pelo reconhecimento dos direitos dos índios na Constituição Mexicana” afirma Castells 

(CASTELLS, 2001, p.102). 

O esquema abaixo demonstra os ideais dos zapatistas do ponto de vista de suas 

demandas, sua ideologia, bem como sua liderança (ver tabela 1). Dentre suas demandas são 

destacados onze anseios que resumem a atuação política. Sua ideologia se caracteriza pela 

rejeição da interferência de qualquer outro modelo cultural. Pode-se notar que os zapatistas 

são liderados por um Subcomandante e um Conselho. 

 

TABELA 1 

Os Zapatistas em Resumo 

                                                 
19 Local na floresta de Lacandon denominado pelos zapatistas, em 1994, quando convocaram uma Convenção 
Democrática Nacional. Ver Castells (2001). 
20Disponível em: <http://cartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=12732>.Acesso em: 
19/11/06. 
 



 63

 

Os Zapatistas em Resumo 

Demandas 

Os onze pontos (uma lista de demandas freqüentemente repetidas em discursos 
zapatistas): 
 

 Trabalho Terra Habitação Alimentação Saúde Educação 

Autonomia Liberdade Democracia Justiça Paz  

Mais especificamente, as demandas incluem uma transição para uma real 
democracia no México, uma reforma agrária, restringindo a riqueza e poder dos 
grandes latifundiários, ajudando a população indígena, em um fim contra a 
discriminação dos Índios, etc. 

Ideologia 
"Pós-Moderna,"rejeitando a reivindicação de exclusividade e de qualquer 
ideologia específica ou sistema de crença. Elementos do socialismo e Marxismo, 
mas também "Indianistas" e elementos tradicionais de guerrilha. 

Liderança 
Aparentemente liderado pelo "Subcomandante Marcos" e um conselho de 
liderança conhecido como "Comando Geral – Comitê Revolucionário Indígena 
Clandestino" 

Fonte: (http://www.cs.utk.edu/~miturria/project/zapatistas.html ). 
 

Desse modo, garantindo todos estes pontos demandados acima, os indígenas da região 

de Chiapas conseguiriam preservar sua cultura e, também, a não-discriminação de seu povo. 

Pois, ao democratizar de fato o México, os zapatistas teriam uma maior oportunidade de obter 

seus direitos, tais como liberdade, autonomia, terra, justiça e alimentação. Assim, alcançados 

estes pontos, os mesmos resguardariam a população indígena da discriminação. Por outro 

lado, a ideologia dos zapatistas, aparentemente pós-moderna, demonstra uma abdicação a um 

único sistema ideológico, sendo, portanto, mais flexível. Por fim, atualmente, tem a sua 

liderança sob o comando do Subcomandante Marcos e também regida por um conselho de 

liderança intitulado: “Comando Geral – Comitê Revolucionário Indígena Clandestino”. 

O movimento zapatista constitui um modelo revolucionário baseado no pensamento 

indígena ancestral, o qual tem sua origem no dito “comunismo primitivo”21. Eles são 

organizados militarmente, alternam o trabalho agrícola com o treinamento militar, e esperam 
                                                 
21 Disponível em: <http://cartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=12732>. Acesso em: 
19/11/06. 
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apenas o momento de entrar em um acordo com o governo para retornar à vida tradicional 

indígena, da qual não abrem mão. Por sua vez, o governo federal ainda não percebeu que os 

zapatistas não deixaram de ser índios para se tornarem meros cidadãos mexicanos, e os 

mesmos lutarão até a morte para defender seus valores e a perpetuação de suas tradições. Uma 

premissa para ser índio trata-se da disposição da terra para cultivo. Em vista da persistência 

dos zapatistas, o governo não terá sucesso em sua investida.  

Para Castells (2001), a afirmação da identidade cultural indígena, ainda que de forma 

reconstruída, esteve vinculada à sua revolta contra abusos.  

Contudo, sua luta por dignidade foi amparada de maneira decisiva pela filiação 
religiosa expressa na corrente do catolicismo populista profundamente arraigado na 
América Latina (CASTELLS, 2001, p.108). 
 

Em última instância, o movimento iniciado em Chiapas não tem caráter separatista, 

nem mesmo antimexicano: 

Pelo contrário, os indígenas querem continuar fazendo parte orgulhosamente da 
nação mexicana. Querem, no entanto, um México efetivamente pluralista, que não se 
envergonhe de seu passado indígena, e que, ao invés de desindianizar os indígenas, 
ajude-os a desenvolver plenamente sua cultura, seus costumes e garanta a dignidade, 
seus direitos civis e sua soberania. (Disponível em: 
<http://cartamaior.uol.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=12732>. 
Acesso em: 19/11/06). 
 

A opressão e a exploração vivida pelos zapatistas advém de povos situados em outros 

países. O movimento dos zapatistas prega a preservação da identidade cultural indígena, 

desprovida de proteção do governo federal mexicano. Eles receiam perder sua cultura, sua 

língua e seus costumes por meio das práticas capitalistas globais afirma Taibo(2005): 

No faltan, en suma, y en el mundo de la cultura entendida en su sentido más amplio, 
las iniciativas orientadas a preservar identidades(...) garantizar los derechos de las 
comunidades indígenas o hacer frente, por mencionar campañas de perfil más 
preciso. [Não faltam, em suma, e no mundo da cultura entendida em seu sentido 
mais amplo, iniciativas orientadas à preservação de identidades (...) garantir os 
direitos das comunidades indígenas ou fazer frente, por mencionais campanhas de 
perfil mais preciso(...)](TAIBO, 2005, p.79. Tradução livre). 
 

Desse modo, segue a luta dos zapatistas para conservarem seus valores culturais e 

ideais políticos. Contudo, em outra parte do mundo, na África, angolanos também tentam 
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resistir ao avanço global. Eles anseiam igualmente pela afirmação de sua identidade. Sua luta 

é travada por meio da defesa do idioma. 

 

 

3.3.2 - A PRESERVAÇÃO DO IDIOMA 

 

 

Recentemente, na cidade de Luanda, capital da Angola, situada ao sudoeste do 

continente africano (ver figura 2), os populares reivindicaram a preservação dos valores 

culturais angolanos. Existe uma luta cunhada por especialistas em assuntos culturais, a fim de 

preservar os valores culturais e étnicos da sociedade angolana. Segundo eles, a invasão dos 

veículos da mídia externa contamina os elementos de identificação dos angolanos. Os 

angolanos afirmam que cada região do país possui um dialeto e a mídia global atrapalha a 

manutenção destes dialetos. A posição dos angolanos é a defesa da relevância no papel do 

jornalismo cultural como meio de resgatar e manter esses valores culturais, em especial a 

língua nacional22.  

Alguns programas, como "Reencontrar África" e "Antologia", remetem à presença 

dessa afirmação da cultura nacional. As metas introduzidas nestes programas propõem a 

valoração da tradição oral africana e angolana, o valor estético da literatura oral e da 

preservação cultural. Angola possui além do português como língua oficial, 42 dialetos, sendo 

os principais: umbundo, quimbundo, quicongo, ovimbundo, cacongo23. Estes dialetos 

permitem identificar a região a que cada angolano pertence. 

 

                                                 
22 Disponível em: <http://www.angolapress-angop.ao/noticia.asp?ID=465947>. Acesso em: 16/11/06. 
23 Disponível em: <http://www.sepoangol.org/angola.htm>. Acesso em: 10/10/07. 
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FIGURA 2: Mapa Político - Angola 

FONTE: (http://www.angolapress-angop.ao/angola.asp) 
 
 

Contudo, especialistas atentam para a defesa da promoção dos valores nacionais, sem 

descuidarem da influência de outras identidades, devido ao avanço da globalização. O 

cuidado com a promoção global aderiu à necessidade de discutir a importância das línguas 

nacionais na comunicação social. Segundo o artigo “Especialistas dissertam sobre jornalismo 

cultural”, há no movimento uma incursão da situação sócio-histórica das línguas nacionais no 

tempo colonial, caracterizada pela opressão e aculturação24 bem como a resistência cultural 

por meio da preservação dos idiomas locais. 

O caso aponta que as línguas nacionais só conseguiram sobreviver no exercício do 

resgate e libertação que ocorreu com a proclamação da independência nacional. Seguindo as 

                                                 
24 “A aculturação consiste, pois, em uma forma especial de mudança. A sociedade que sofre o processo de 
aculturação modifica a sua cultura, ajustando ou conformando seus padrões culturais aos daquela que a domina. 
Entretanto, embora sofra grandes alterações no seu modo de vida, conserva sempre algo de sua própria 
identidade” (MARCONI; PRESOTTO, 2005, p.46). 
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linhas de orientação da política cultural no domínio da promoção, valorização e 

desenvolvimento das línguas nacionais, seria prudente a criação de uma normatização para os 

idiomas locais.  De acordo com Laraia (2001), “a linguagem humana é um produto da cultura, 

mas não existiria cultura se o homem não tivesse a possibilidade de desenvolver um sistema 

articulado de comunicação oral” (LARAIA, 2001, p.52). Portanto, a defesa dos angolanos 

para preservarem seus valores torna-se fundamental. 

Castells (1996) constata uma hipótese acerca do idioma. Para ele a língua, 

“principalmente uma língua plenamente desenvolvida, constitui um atributo fundamental de 

auto-reconhecimento, bem como de estabelecimento de uma fronteira nacional invisível em 

moldes menos arbitrários que os da territorialidade, e menos exclusivos que os da etnia”. 

(CASTELLS, 1996, p.70). Teoricamente, ele se atém ao fato de que, sob uma perspectiva 

histórica, a língua estabelece o elo entre, especificamente, o passado e o presente, 

independentemente do reconhecimento das comunidades culturais.  

Além da língua, os especialistas angolanos se preocupam com a socialização de várias 

comunidades, por meio das rádios. De acordo com os especialistas, é necessária a criação de 

meios de comunicação, que valorizem a cultura local. Eles defendem, contudo, o homem 

como elemento fundamental da cultura, como afirma Laraia (2001): “o homem é o resultado 

do meio cultural em que foi socializado” (LARAIA, 2001, p.45). 

Neste contexto, em que o idioma é considerado um elemento de auto-afirmação pelos 

angolanos, Turner (2002) demonstra que o sistema de código de linguagem pode ser 

considerado como um símbolo. Este sistema abrange tanto palavras faladas quanto escritas. 

Turner (2002) argumenta que estes tipos básicos de códigos de linguagem referentes a uma 

população influenciam amplamente em sua organização. A seguir, Turner(2002) exemplifica 

a relação entre informática e velocidade: 

Pense, por exemplo, no que a linguagem de informática tem feito para a velocidade, 
proporção e distância das relações do mundo moderno, e você pode ver o poder da 
linguagem para transformar a sociedade (TURNER, 2002, p.36). 
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Huntington (1997) alerta que as comunicações globais são armas de poder utilizadas 

pelo mundo ocidental, o que segundo ele estimula outros governos, não ocidentais, a 

preservarem a sobrevivência e a integridade de suas culturas. Os relatos históricos 

demonstram que o fato sucedido com os cidadãos angolanos não é algo isolado: 

Como exemplo cita o caso dos africanos que, ao serem removidos violentamente de 
seu continente (ou seja, de seu ecossistema e de seu contexto cultural) e 
transportados como escravos para uma terra estranha, habitada por pessoas de 
fenotipia, costumes e línguas diferentes, perdem toda a motivação para continuar 
vivos. Entre os escravos, muitos foram os suicídios praticados, enquanto outros 
morriam de saudade ou banzo. (Disponível em: < 
http://www.uniube.br/institucional/proreitoria/propep/mestrado/educacao/revista/vol
03/09/gisele.htm. Acesso em:17/11/06). 

 

Não obstante, Hobsbawn (1998) considera que o passado social formalizado seja 

claramente mais rígido, uma vez que fixa o padrão para o presente. Para o autor, “a lei é igual 

ao costume, sabedoria dos mais velhos, em sociedades iletradas; os documentos que 

consagram esse passado e que, com isso adquirem certa autoridade espiritual, fazem o mesmo 

em sociedades letradas ou parcialmente letradas” (HOBSBAWN, 1998, p.23). Giddens (2005) 

o complementa expondo a realidade da era contemporânea em que: 

(...) Se uma vez as identidades das pessoas eram amplamente informadas por sua 
afiliação a grupos sociais grandes, ligados por classe ou nacionalidade, elas são 
agora mais multifacetadas e menos estáveis. Os processos de crescimento urbano, de 
industrialização e o colapso de formações sociais antigas enfraqueceram o impacto 
de regras e de convenções herdadas. Os indivíduos se tornaram social e 
geograficamente móveis (GIDDENS, 2005, p.44). 
 

Desse modo, pode-se inferir que na atualidade as pessoas das comunidades 

relativamente homogêneas e estreitamente interligadas do passado, nas quais os padrões eram 

transmitidos de um modo fixo de geração a geração, libertaram-se do apego tradicional, 

afirma Giddens (2005). No caso citado, a preservação do idioma requer no passado, isto é, 

desde os tempos coloniais, a fonte de manutenção da identidade angolana. 

Os especialistas que lutam pelo controle dos veículos de mídia, para terem em suas 

mãos a cultura nacional preservada, possuem companhia. Assim, seja por meio da literatura 

oral, da tradição ou da cultura, como um todo, o processo de globalização tem posto várias 
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identidades nacionais em contato umas com as outras e surge, então, a opção de escolha: lutar 

como os angolanos, ou simplesmente absorver novos padrões culturais. 

Dessa maneira, Huntington (1997) considera o idioma e a religião como principais 

instrumentos de uma cultura. Para o autor, caso ocorra uma civilização universal, por 

conseqüência haverá em comum: um idioma e uma religião, ambos de caráter universal. Em 

suma, há também uma forte razão para que o surgimento do nacionalismo se expresse com 

base na língua.  

Se, na maioria das vezes, o nacionalismo representa uma reação contra ameaças a 
uma determinada identidade autônoma, em um mundo submetido à ideologia da 
modernização e ao poder da mídia global, a língua, como expressa direta da cultura, 
torna-se a trincheira da resistência cultural, o último bastião do autocontrole, o 
reduto do significado identificável (CASTELLS, 1996, p.71). 
 

Como abordado anteriormente, nem sempre os avanços da globalização alcançam o 

patamar almejado, isto é, às vezes eles encontram a resistência, como no caso de Angola, em 

que a invasão dos veículos da mídia encontrou barreiras em detrimento dos valores culturais 

africanos. A língua nacional deste povo remete à segurança enquanto preservação de sua 

cultura, não abrindo mão do apego tradicional aos seus valores. Os angolanos determinaram 

seu idioma como fonte de identificação e nele ainda está presente a relevância do passado e 

do presente na composição de sua cultura, uma vez que esta é remetida a cada geração. Em 

seqüência, essa tradição familiar pode ser notada no caso francês que remonta a secular 

culinária francesa como elo cultural. 

 

3.3.3 - A MANUTENÇÃO DAS TRADIÇÕES 

 

 

Dentre as concepções acerca da cultura tem-se uma referência à cultura alternativa, 
compreendendo tendências de pensar a vida e a sociedade na qual a natureza e a 
realização individual são enfatizadas, e que tem por temas principais a ecologia, a 
alimentação, o corpo e as relações pessoais e espirituais (SANTOS, 2006, p.25). 
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Os franceses, assim como os angolanos, questionam os limites e os benefícios da 

globalização. O artigo, intitulado como A identidade cultural desafia a globalização: o 

desabafo dos agricultores franceses, redigido por Paulo e Susana Marques (2001), explica o 

descontentamento dos franceses perante a este processo: 

Para os mentores da manifestação, a rede McDonald’s simboliza, por um lado, a 
uniformização alimentar – imposta pelos americanos a partir de seu modelo de 
consumo – e seus efeitos destruidores (entre eles, o envenenamento dos alimentos) 
e, por outro lado, a banalização da agricultura, cada vez mais industrial (destruidora 
da agricultura familiar e dos sabores regionais). Essa luta significa, portanto um 
combate contra o monopólio, a arrogância, a hegemonia e o conformismo. Ou seja, a 
denúncia vigorosa contra a ditadura (diktat, para os franceses) alimentar se relaciona 
também com os aspectos mais gerais do desejo de conquista norte-americano, tanto 
no cinema, como na música ou no sistema econômico mundial. A discussão sobre a 
globalização passava então por negar a mal-bouffe (comida maléfica) (MARQUES, 
P.; MARQUES, S., 2001, p.7). 
 

Na França, agricultores participaram da manifestação denominada: “Identidade 

Camponesa como fonte de Resistência”. Segundo eles, a Confédération Paysanne representa 

uma forte resistência às transformações da vida humana sob a glorificação da sociedade de 

consumo, na qual as necessidades de valorização do capital definem, antes de tudo, todas as 

escolhas. A busca de uma nova identidade paysanne (camponesa) encoraja vigorosamente a 

sua luta. A ameaça à tradicional culinária francesa despertou o anseio pela preservação de 

seus valores culturais: 

A potência desse movimento revela a intensa ligação que ainda há entre o passado e 
o presente na França. De fato, estamos em face da refundação de uma idéia que 
aporta sem dúvida valores compatíveis com a modernização da sociedade, mas que 
aponta os inquietantes perigos do caminho atual (MARQUES, P.; MARQUES, S., 
2001, p.25). 

 

Woodward (2000) demonstra que as pessoas podem se recusar a comer os produtos de 

países particulares, em um bocoite que expresse a desaprovação das políticas daquele país. 

Segundo ela, as “fronteiras que estabelecem o que é comestível podem estar mudando e as 

práticas alimentares são, cada vez mais, construídas de acordo com os critérios políticos, 

morais ou ecológicos” (WOODWARD, 2000, p.43). Para ela, o consumo de alimentos está 

ligado ao materialismo, meio pelo qual, as pessoas só podem comer aquilo que elas podem 
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comprar ou que está disponível em uma sociedade particular. Em sua análise acerca das 

práticas alimentares, ela sugere que “‘nós somos o que comemos’. Existem proibições 

culturais fundamentais contra o consumo de certos alimentos” (WOODWARD, 2000, p.44). 

Isso significa que a identidade do indivíduo está relacionada à tradição cultural, neste caso 

aplicada à alimentação. Há um papel do alimento na construção de identidades e a mediação 

da cultura na transformação do natural, esse é o argumento utilizado por Woodward (2000). 

Existe ainda “uma divisão entre o comestível e o não-comestível, como por exemplo, a 

proibição de bebidas alcoólicas e de carne de porco pelos muçulmanos ou a proibição de 

alimentos não-kosher25 pelos judeus”, exemplifica Woodward (WOODWARD, 2000, p.44). 

Cabe ressaltar, que na maioria dos casos, a proibição consiste em uma distinção entre as 

identidades daqueles que estão incluídos em um sistema particular de crenças daqueles 

excluídos. Um exemplo disso é o significado simbólico empregado na comida, lembrado por 

Lévi-Strauss (Strauss apud Woodward, 2000), o qual pode atuar como significante, à medida 

que “o ato de cozinhar representa a transformação da natureza em cultura” (Strauss apud 

Woodward, 2000, p.44). 

De acordo com Giddens (2005), “mesmo no mundo de hoje, em que tudo muda muito 

rapidamente, existe uma continuidade com o passado distante” (GIDDENS, 2005 p.53). Os 

franceses demonstram a continuidade de seus valores de geração em geração, principalmente 

por meio de sua culinária. 

A renomeada culinária da França é conhecida, durante séculos, em todo o mundo, por 

sua tradição gastronômica. Os chefs franceses reproduzem a arte na alimentação e vice-versa. 

Woodward (2001) afirma que a cultura se exprime por meio da arte aplicada à culinária. 

 A cozinha é o meio universal pelo qual a natureza é transformada em cultura. A 
cozinha é também a linguagem por meio da qual ‘falamos’ sobre nós próprios e 
sobre nossos lugares no mundo (WOODWARD, 2001, p.42). 
 

                                                 
25 “ (...)no âmbito alimentar, sancionado pela lei judaica. Ex.: a carne de porco não é um alimento k”. Disponível 
em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=kosher>. Acesso em: 05/01/07. 
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Na infância, as crianças são doutrinadas por meio de eventos culturais a potencializar 

seus paladares. Dentre os valores franceses “o gosto é não apenas um dom, mas também uma 

arte que se deve aprender, ao degustar os mais diferentes sabores” (MARQUES, P.; 

MARQUES, S., 2001, p.53). 

A história agroalimentar originou-se na França, e deu significado ao verbo “comer” 

tornando a alimentação um elemento fundamental da identidade nacional. As raízes rurais são 

muito presentes e ao comprar um alimento, “o consumidor quer ver revelados os ingredientes, 

o modo como foi produzido e a origem do produto. O rural representado pelos diferentes 

territórios, guarda essa missão de manter a tradição e a qualidade dos produtos.” 

(MARQUES, P.; MARQUES, S., 2001, p.42/43). Sendo assim, é natural que os camponeses 

sejam vistos como verdadeiros “jardineiros”: 

(...) eles são responsáveis pela arquitetura da paisagem e pela manutenção de uma 
forma de vida. A organização desse jardim é considerada uma arte, na medida em 
que preserva a harmonia com a natureza. Impressiona, aos estrangeiros, como a 
terra, e tudo o que ela evoca, faz parte até do cotidiano urbano, ou seja, pode-se 
dizer que a alma do francês é eminentemente rural. Pesquisa recente revela que 63% 
da população urbana diz desejar viver no meio rural (...) Assim, percebe-se uma 
política de valorização e difusão do conhecimento das diferentes formas de 
confeccionar os alimentos e das boas maneiras à mesa (MARQUES, P.; 
MARQUES, S.,  2001, p.46-52). 
 

 
 
FIGURA 3: O “jardineiro” José Bové26  
 

                                                 
26 Um dos líderes do movimento de resistência. 
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FONTE: (http://yaleglobal.yale.edu/display.image?id=5522). 
 

Para Claude Lévi–Strauss (Strauss apud Woodward, 2000), antropólogo francês, a 

cozinha estabelece uma identidade entre os indivíduos, ou seja, a cultura é também a sua 

comida, no caso a natureza. Desse modo, o antropólogo pondera que a cozinha é o meio 

universal pelo qual a natureza é transformada em cultura. Para ele, a organização da comida é 

fundamental – o que conta como prato principal, como a sobremesa, por exemplo, ou o que é 

cozido ou o que é cru, moldam as características pessoais de cada grupo social. 

Woodward (2000) acredita que o consumo de alimentos pode indicar o nível 

econômico ou social das pessoas, assim como sua posição religiosa e étnica. “Aquilo que 

comemos pode nos dizer sobre quem somos e sobre a cultura na qual vivemos. A comida é 

um meio pelo qual as pessoas podem fazer afirmações sobre si próprias” (WOODWARD, 

200, p.42/43). 

De fato, a história da gastronomia caminhou sobre dois eixos complementares. O 

primeiro está relacionado à cozinha popular e doméstica: 

(...) mantida durante séculos pelos camponeses e transmitida oralmente de pai para 
filho. A sua matéria-prima vinha das hortas familiares, o que possibilitava uma 
variedade e uma abundância notável. Ora, essa cozinha popular é reconhecida até 
hoje pela sua riqueza e diversidade e pela sua autonomia em relação à cozinha dos 
castelos. (MARQUES P.; MARQUES, S., 2001, p.57/59) 
 

A cozinha popular é atrelada ao território (terroir) e explora os produtos da região e 

das estações com ligação à natureza. Este eixo demonstra o saber (savoir faire) ancestral, 

transmitido inconscientemente por meio de imitações e hábitos. Além disso, a cozinha 

popular, dita doméstica, caracteriza-se pela tradicional forma lenta de cozimento, em 

contraposição às redes fast-food, que detêm um preparo rápido das refeições.  

O segundo eixo está relacionado à cozinha erudita (savante), a qual esteve sempre 

presente nas classes ricas de todas as épocas. Este segundo eixo basea-se na invenção, na 

renovação e na experiência.  



 74

Ora, o que importa revelar é que essa prática de experiências teria sido quase 
impossível se não houvesse, já na base, uma cozinha tradicional, saborosa e variada 
(MARQUES P.; MARQUES, S., 2001, p.57/58/59). 

 

Neste contexto, os movimentos liderados pelos agricultores franceses demonstram o 

potencial de insatisfação contra uma lógica que destrói essa cultura agroalimentar. 

 Através da defesa da gastronomia reforça-se a idéia de que a alimentação é antes de 
tudo um ato social e cultural que não pode ser visualizado unicamente em seu 
aspecto mais elementar, ou seja, a satisfação das necessidades biológicas. De fato, o 
prazer do paladar é um direito e um dever de todo cidadão. Portanto, alimentar-se 
bem é um exercício de cidadania do francês. Dessa forma, o consumidor não pode 
ser esquecido quando as decisões lhe tocam diretamente. Assim, a criação da 
imagem de um consumidor-cidadão pode indicar um novo contrato, uma nova 
redistribuição de papéis (MARQUES P.; MARQUES, S., 2001, p.63). 

 

 A França procura agora intervir no debate internacional com a idéia do “direito à 

diversidade” para ocupar o lugar da “exceção francesa”. A defesa cultural desse país se 

fortalece e passa a reivindicar espaço para todas as diferenças culturais, contra o pensamento 

único, de cunho neoliberal. 

Para Claude Fischler, diretor de pesquisa do CNRS, a questão alimentar está 
claramente colocada no slogan ‘Eu sou o que eu como’. Na medida em que o 
consumidor passa a não reconhecer mais o que ingere, ele perde progressivamente a 
referência de quem é. Contra essa tendência, o francês tem lutado para criar as mais 
diferentes formas de assegurar seu consumo. Os produtos são identificados através 
de diferentes selos que comprovam, cada vez com mais detalhes, sua qualidade 
(MARQUES P.; MARQUES, S., 2001, p.49-50). 
 

Abordou-se aqui de que maneira a culinária pode ser interpretada como um elemento 

influente no processo de resistência cultural francês aos vetores da globalização. Em nota, os 

camponeses franceses demonstraram a ameaça à sua identidade nacional intrínseca na 

tradição de sua culinária. Eles demonstram como a manutenção das tradições é fundamental 

para a preservação da identidade nacional e, conseqüentemente, para a cultura como um todo.  

Em última análise, como a tradição alimentar é considerada uma arte na França, 

analisou-se a identidade cultural a partir do desafio imposto pela globalização a culinária, dita 

slow food, há muito praticada pelos franceses. Por meio de seu manifesto, a “Identidade 

camponesa como fonte de resistência”, os franceses reagiram à possibilidade de perder um 

hábito que une a família francesa: sua tradição culinária. Desse modo, por meio da prática 
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alimentar, uma tradição cultural, viu-se como os hábitos e costumes têm relevância 

fundamental na constituição da identidade nacional francesa.  

No próximo tópico, a religião torna-se o objeto de estudo, que demonstrará a 

preservação de uma cultura por meio de seus costumes religiosos. 

 

 

3.3.4 - A RELIGIÃO COMO PRETEXTO 

 

 

(Os muçulmanos) acentuam as diferenças entre sua civilização e a civilização 
ocidental, a superioridade da sua cultura e a necessidade de manter a integridade 
dessa cultura contra o ataque ocidental. Os muçulmanos receiam e detestam o 
poderio ocidental e a ameaça que ele representa para sua sociedade e suas crenças. 
Eles vêem a cultura ocidental como materialista, corrupta, decadente e imoral. Eles 
também a vêem como sedutora e, em conseqüência, acentual ainda mais a 
necessidade de resistir ao seu impacto sobre seu estilo de vida (HUNTINGTON, 
1996, p.267, parênteses nossos). 
 

Assim como a tradição alimentar, caso francês evidenciado anteriormente, outro 

elemento que demonstra a resistência da cultura frente à globalização é a questão da 

identidade nacional iraniana, defendida por meio de sua religião. A República Islâmica do Irã 

(ver figura 4) é um exemplo explícito de como funciona esta resistência às práticas globais. 

Existem quatro idiomas no Irã27: farsi (oficial), turco, árabe e curdo; no entanto, o objeto de 

estudo neste caso será a religião, a qual se compõe pelo islamismo xiita (89% da população), 

islamismo sunita (9% ), zoroastrismo, cristianismo, bahaísmo (2%). 

                                                 
27 Disponível em: <http://www2.uol.com.br/caminhosdaterra/reportagens/156_ira.shtml>. Acesso em: 
18/11/2006. 
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FIGURA 4: Mapa - República Islâmica do Irã 

FONTE: (http://www.emro.who.int/ncd/ira-map.gif). 

 

Em sua obra, Saeid Zahed (2004) revela que os iranianos são grupos étnicos, que 

habitam limites geográficos do platô iraniano há milhares de anos. Tais grupos detém 

diferentes dialetos e línguas, contudo, o persa se tornou o principal idioma. Os iranianos 

atrelaram sua identidade ao Islã de tal forma que, de acordo com Saghebfar (Saghebfar apud 

Zahed, 2004, p.12), “eles moldaram uma unidade espiritual e física em sua identidade 

histórica”.  

Existem diferentes comunidades e castas vivendo no Irã. Eles possuem sua própria 

identidade, mas vivem sob a vigilância da identidade nacional iraniana. As posições de várias 

comunidades acerca da globalização são diferentes28. O fundamentalismo islâmico significa 

submissão à vontade de Alá. Islã, em árabe, significa submissão e um muçulmano é alguém 

que se submeteu à vontade de Alá, explica Castells (2001). Desse modo, a identidade 

islâmica, de acordo com Castells (2001), tenta se adaptar a nova ordem global, sendo, 

portanto, “(re)construída pelos fundamentalistas por oposição ao capitalismo, ao socialismo e 

                                                 
28 Ver Castells, 2001. 
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ao nacionalismo árabe ou de qualquer outra origem, que, em sua visão, são todas ideologias 

fracassadas provenientes da ordem pós-colonial”(CASTELLS, 2001, p.33). Rached 

Gannouchi (Gannouchi apud Castells, 2001) aprimora o debate tratando sobre a forma de 

adaptação. 

A única forma de acesso à modernidade passa pelo nosso próprio caminho, aquele 
que nos tem sido traçado por nossa religião, nossa história e nossa civilização 
(Gannouchi apud Castells, 2001, p.30). 
 

O vínculo fundamental do muçulmano não é watan (terra natal), mas sim ummah, que 

segundo Castells (2001), significa uma comunidade de fiéis, em que todos são iguais em sua 

submissão perante Alá. Ele acrescenta que tal confraternização universal transcende as 

instituições do Estado-nação, encaradas como fonte de cisão entre os fiéis. Isso se explica 

devido a consideração em que “todo o Islã, o grupo pequeno e a grande fé, a tribo e a ummah, 

foram os principais focos da lealdade e devotamento, e o Estado-nação foi menos 

importante” (HUNTINGTON, 1997, p.219). Na verdade, Castells (2001) afirma que: 

A explosão dos movimentos islâmicos parece estar relacionada tanto à ruptura das 
sociedades tradicionais (inclusive o enfraquecimento do poder do clero tradicional) 
quanto ao fracasso do Estado-Nação, criado pelos movimentos nacionalistas com o 
objetivo de concluir o processo de modernização, desenvolver a economia e/ou 
distribuir os benefícios do crescimento econômico entre a maioria da população 
(CASTELLS 2001, p.33). 
 

 Castells (2001) propõe que “para que a ummah permaneça viva e possa crescer até 

que englobe toda a humanidade, tem de cumprir uma missão divina: engajar-se sempre com o 

espírito renovado, na luta contra a Jahiliya29”  (CASTELLS, 2001, p.31)30.  

Diante dessa estrutura cultural, religiosa e política, introduzida por Castells (2001), a 

identidade islâmica é construída basicamente sob dois pilares: os atores sociais e pelas 

instituições da sociedade. Possivelmente, pode-se visualizar como a identidade nacional 

iraniana se desenvolveu, a partir da análise do prisma composto pela interação entre as 
                                                 
29 Cultura bárbara que ignora a verdade de Deus. (Disponível em: <http://ocidental.blogspost.com/2006/02/ 
islamismo-face-vitalista-facista.html>. Acesso em: 07/01/07). 
30 “Estado da ignorância em relação a Deus ou a falta de obediência aos ensinamentos de Deus” (CASTELLS, 
2001, p.31). 
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influências representadas pelas culturas persa, islâmica e moderna (considera-se aqui 

moderna, como a nova ordem global).  

Desafios entre as três principais fontes de identidade - civilizações iraniana, islâmica 
e ocidental - tem sido um fator importante na busca pela identidade nacional iraniana 
(CASTELLS, 2001, p.34). 
 

 Huntington (1997) acredita que “o Irã possui a dimensão, a localização central, a 

população, as tradições históricas, os depósitos de petróleo e um nível médio de 

desenvolvimento econômico que o qualificariam para ser um estado núcleo islâmico” 

(HUNTINGTON, 1997, p.223). Ele considera porém, que 90% dos muçulmanos são sunitas e 

o Irã é xiita, o que dificulta as relações entre persas e árabes. 

Após o Islã, a adoção do xiismo fez com que os iranianos sustentassem suas 
tradições enquanto - ao mesmo tempo - também mantendo distância dos 
muçulmanos árabes. Por exemplo, amar a família do Profeta, um elemento particular 
do Islã xiita, foi considerado uma diferença central entre o Islã árabe e iraniano 
(ZAHED, 2004, p.13). 
 

Segundo Huntington (1997), é evidente o comportamento deste povo quanto “a 

lealdade é à tribo, ao clã e à família ampla, não ao Estado.  No outro extremo, as pessoas 

tinham  idioma, religião, cultura e estilos de vida em comum”  (HUNTINGTON, 1997, p.219). 

Subentende-se que os valores e tradições xiitas são inerentes à cultura iraniana. Para 

Zahed (2004), as principais características do xiismo constituem a religiosidade, a busca por 

justiça e a defesa dos oprimidos. “O xiismo sustentou um novo regime político, fundado 

ideologicamente pelo Xeque Safieddin Ardebily, e estabelecido como uma nova dinastia pelo 

Xá Ismaeel Safavid, cerca de cento e cinqüenta anos depois (1501). A dinastia Safavid fez do 

Islã Xiita um dos elementos mais importantes da identidade nacional e política iraniana” 

(ZAHED, 2004, p.13). 

O artigo analisado “Iranian National Identity In The Context Of Globalization: 

Dialogue Or Resistance?” (Identidade Nacional no Contexto da Globalização: Diálogo ou 

resistência?) examina a relação entre a identidade iraniana e a globalização. O objetivo deste 
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concerne em investigar os fatores constitutivos da identidade iraniana e suas posições acerca 

da globalização. Uma vez que a construção da identidade fundamentalista parece ser “uma 

tentativa de reafirmação do controle sobre a vida e sobre o país, uma reação direta ao processo 

desenfreado de globalização se faz cada vez mais presente na economia e a mídia” 

(CASTELLS, 2001, p.42-43). 

A proposta central deste caso permeia a seguinte questão: como a modernidade pode 

ser incorporada como um dos principais componentes da identidade iraniana. Para tanto, nota-

se que “os iranianos desejam selecionar quais aspectos do processo global melhor servem ao 

Irã” (ZAHED, 2004, p.4), ou seja, glocalizar, termo definido por Robertson (Robertson apud 

Zahed, 2004). Alguns documentos históricos demonstram que os iranianos desejam se juntar a 

este processo, porém, eles não se interessam em simplesmente adotar a nova civilização. Há 

uma tendência dos iranianos em renovar seus itens culturais a fim de não permanecerem 

isolados. De acordo com Giddens (Giddens apud Castells, 2001, p.22), “um jogo dialético 

entre local e global toma posto. Um exemplo deste tipo de negociação é a democracia 

religiosa”. Dessa maneira, ao se converter em uma forma de democracia, o Irã fortaleceu este 

processo político-estrutural, intitulado “República Islâmica”, processo similar à glocalização 

de Robertson( Robertson apud Zahed, 2004). 

A revolução islâmica opunha-se, simultaneamente, à instituição da monarquia 
(Khomeini: ‘o Islã é fundamentalmente contrário à noção de monarquia’); ao 
Estado-Nação (artigo 10 da nova Constituição iraniana: ‘Todos os muçulmanos 
constituem uma única nação’); e à modernização como expressão da ocidentalização 
(o artigo 43 da Constituição iraniana estabelece a ‘proibição de extravagâncias e 
desperdícios em todas as questões relacionadas à economia, inclusive consumo, 
investimento, produção, distribuição e serviços’) (CASTELLS, 2001, p.34). 

 

O processo de glocalização acelerou-se após a Revolução Islâmica, haja vista a 

formação do Comitê de Bem-Estar, construído sob os significados tradicionais muçulmanos 

de doação aos necessitados (Zakat31), porém dotado de uma moderna estrutura organizacional. 

                                                 
31 Doação anual de parte das riquezas acumuladas por um muçulmano. Disponível em < 
http://veja.abril.com.br/idade/exclusivo/islamismo/guia.html> Acesso em: 07/01/07. 
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Outro exemplo mencionado por Zahed (2004) trata-se do desenvolvimento de bancos 

islâmicos, que configurou uma adaptação de padrões monetários globais aos valores e normas 

islâmicos. Para ele, “a ocidentalização e o ‘antiguismo’ foram os discursos-chave da 

economia e da cultura nacional formal” (ZAHED, 2004, p.18).  

A identidade iraniana foi moldada por meio de uma política do Estado moderno-

autoritário do Xá Reza Pahlevi, perturbando a harmonia existente entre os demais elementos 

da identidade iraniana, sendo a fonte de movimentos islâmicos emergentes no Irã. Esta 

política foi praticada por aproximadamente cinqüenta anos, mas não foi bem sucedida. A 

Revolução Islâmica tornou a identidade islâmica uma identidade de resistência, nas palavras 

de Castells (2001), e emergiu como um movimento relevante na sociedade internacional.  

Entretanto, a ênfase precoce na dimensão islâmica da identidade iraniana durante a 

República Islâmica não pôde resolver o problema. O Irã delineou a ideologia islâmica como 

fundação de sua identidade, fazendo desta um aspecto racional e racionalizante de sua atuação 

perante os vetores da globalização. Entretanto, não se deve esquecer a presença das demais 

influências na identidade iraniana (persa e moderna), tornando necessária a participação 

dessas.  Nas palavras de Al-Azmeh (Al-Azmeh apud Castells 2001): 

 A politização do sagrado, a sacralização da política e a transformação das 
instituições islâmicas pseudojurídicas em ‘forma de devoção social’ refletem meios 
de realização da política do ego autêntico, de uma política de identidade, e, portanto 
o meio para a própria formação, ou melhor, invenção, dessa identidade. (Al-Azmeh 
apud Castells 2001, p.32/33) 

 

O fundamentalismo islâmico não constitui um movimento tradicionalista. Em prol dos 

esforços para gravar uma identidade islâmica na história e nos textos sagrados, e em defesa da 

causa da resistência social e da insurreição política, os islâmicos procederam à reconstrução 

de uma identidade cultural que de fato é hipermoderna. 

 Uma nova identidade está sendo construída, não por um retorno à tradição, mas 
pela manipulação de materiais tradicionais para a formação de um novo mundo 
divino e comunal, em que massas excluídas e intelectuais marginalizados possam 
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reconstruir significados em uma alternativa global à ordem mundial excludente 
(CASTELLS, 2001, p.36). 

 

De acordo com Zahed (2004), o desafio central que o Irã encarou no último século 

consiste na maneira pela qual este se atrelou à modernidade, somada as facetas de sua 

identidade. Tal desafio continua com o processo da globalização.  

Pela negação da exclusão, ainda que pelos extremismos do auto-sacrifício, surge 
uma nova identidade islâmica no processo histórico de construção da ummah, o 
paraíso comunal para os verdadeiros fiéis (Castells, 2001, p.36). 

 

Sabe-se que a identidade nacional iraniana compõe uma dentre várias identidades, 

como a étnica, a histórica, a religiosa. “Identidade nacional trata-se de uma questão de 

evolução histórica” (ZAHED, 2004, p.4). Contudo, acredita-se que à medida que a 

experiência histórica é acumulada, os fatores que compõem a identidade evoluem e se 

transformam.  

Este caso evidenciou como a globalização interfere na cultura de um povo ligado pela 

religião acima de tudo. De fato, a globalização facilita a construção e consolidação de 

identidades sociais baseadas na religião, pois, como argumentou Huntington (1997) é 

necessário um idioma e uma religião universal para a criação de uma civilização também 

universal, isto é, globalizada. Não obstante, por outra via o processo de resistência iraniana 

permeia um contexto que se insere nos avanços da globalização em escala mundial, perante a 

ameaça da destruição de seus valores e tradições, afirmados por meio de sua identidade. Em 

síntese, o Irã busca selecionar alternativas para preservar sua identidade nacional, embora 

reconheça que a modernização, de alguma maneira, trará alterações na composição secular da 

sociedade iraniana, uma vez que certas práticas globais têm cunho benéfico. Porém, nos 

Estados Unidos, a comunidade amish ainda acredita no isolacionismo como sendo a melhor 

maneira de resistir e, assim, manter suas tradições culturais, como mostra o caso abaixo. 
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3.3.5- AFASTAMENTO COMO MODO DE PRESERVAÇÃO CULTURA L 

 

 

Com uma história e destino comuns, memórias podem ser mantidas vivas e a glória 
das ações preservada. Porque somente na seqüência de gerações daqueles que 
compartilham os laços históricos e quase familiais é que os indivíduos podem 
alimentar a esperança de conquista de ma noção de imortalidade, ainda que inseridos 
em eras de horizontes puramente terrenos. Nesse sentido, a formação das nações e o 
surgimento de nacionalismo étnico se assemelham mais à institucionalização de uma 
‘religião alternativa’ do que propriamente a uma ideologia política, sendo, portanto 
bem mais duradouros e poderosos do que nos permitimos adquirir (Smith apud 
Castells 2001, p.47). 

 

De acordo com Eric Hobsbawn (1998), a crença de que o presente deva reproduzir o 

passado implica em um ritmo lento de mudança histórica, dado a um esforço social de 

manutenção das tradições por meio de um isolamento perante as demais culturas. Tal fato 

pode ser relacionado com o caso da comunidade amish, especificamente localizada nos EUA. 

Os amish32 constituem uma comunidade marcada por um longo período de 

permanência na sociedade internacional. Esta perseverança se refere a uma intensa coesão 

interna, bem como a isolamento do resto do mundo, determinado pela fé: 

A religião é algo eminentemente social. As representações religiosas são 
representações coletivas que expressam realidades coletivas; os ritos são uma 
maneira de agir que ocorre quando os grupos se reúnem, sendo destinados a 
estimular, manter ou recriar certos estados mentais nesses grupos (Durkheim, citado 
em Bocock e Thompson  apud Wodward, 2000, p.41). 

 

 Por volta do século XVIII, os primeiros amish começaram a migrar aos Estados 

Unidos a fim de escapar de perseguições e do serviço militar obrigatório nos países europeus. 

Em 1720, os amish formaram um grupo autônomo, fundamentado em princípios ideológicos 

com dois séculos de existência, uma vez que sua herança cultural se originou em 152533. Uma 

                                                 
32 Disponível em: <http://www.pfilosofia.pop.com.br/04_miscelanea/04_14_outros/outros_64.htm>. Acesso em: 
08/01/07. 
33 “Ano em que um setor dissidente do pensamento reformista de Huldrich Zwingli, os autodesignados Brethren 
suíços, fundam a sua primeira congregação”. (Disponível em: 
<http://www.pfilosofia.pop.com.br/04_miscelanea/04_14_outros/outros_64.htm>. Acesso em: 08/01/07). 
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das maiores comunidades Amish fica na Pensilvânia (EUA) (ver figura 5). Estima-se que 

hajam 198 mil membros da comunidade Amish no mundo, sendo 47 mil deles presentes na 

Pensilvânia.  

 

FIGURA 5: Localização dos amish 

FONTE: (http://www.countrytours.com/Tours_US/PA/Images/map.gif e                
http://www.foodbycountry.com/images/jwef_04_img0310.jpg).  
 

Os amish, descendentes dos grupos suíços de anabatistas, tiveram suas origens com 

Felix Manz e Conrad Grebel34. A designação “Mennonita”, ramo dos anabatistas, atribui-se a 

Menno Simons, padre católico holandês, convertido ao Anabatismo35 em 1536. Data-se que o 

movimento Amish se iniciou um século mais tarde, quando Jacob Amman, líder suíço dos 

Mennonitas, notou que sua comunidade estava se distanciando dos ensinamentos de Simons, 

em especial pela prática de excomungar os membros excluídos da igreja. Tal fato levou à 

cisão do movimento Mennonita, no ano de 1693, criando um novo grupo, o Amish. Desse 

modo, Moniz (1996) resume o trajeto a América dos amish: 

Assim, tal como no livro sagrado que os inspira, é deste caótico magma original que 
surge uma nova ordem. Unidos pela fé inabalável e pela preservação do modo de 
vida austero, que lhes são características, levando já na bagagem uma tradição de 
exclusão e isolamento,  os amish  vão então singrar  o oceano em  busca daquele que  

                                                 
34 Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Amish>. Acesso em: 05/01/07. 
35 “Ser mennonita significa pertencer a uma congregação evangélica mennonita, inscrita no movimento da 
Reforma, do século XVI”. Já o Anabatismo é uma “crença cristã de que seus seguidores devem ser batizados na 
infância e rebatizados quando adultos que fazem parte da ala radical da Reforma religiosa”. O Mennonitas são 
um ramo do Anabatistas. Disponínvel em: http://www.revistaesoterica.com.br/dicionarioesote 
rico/glossario/anabatismo.htm> e <http://diplo.uol.com.br/imprima6> . Acesso em: 21/10/07. 
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dizem ser o Jardim do Éden onde poderão lançar raízes e colher os frutos da 
tolerância e da aceitação, até então proibidos (MONIZ, 1996. Disponível em: 
<http://www.pfilosofia.pop.com.br/04_miscelanea/04_14_outros/outros_64.htm>.A
cesso em: 08/01/07). 
 

Seguindo sua própria doutrina, os amish estabeleceram pilares36 que articularam não 

somente a sua fé, como também seu código de valores e padrões de vida. Dessa maneira, eles 

proporcionaram a base fundamental de uma cultura particular, que se destaca das demais 

sociedades existentes na América. Consta que os amish vivem afastados do restante da 

sociedade. De modo a reforçar essa tendência, eles não se submetem a serviços militares, não 

contribui com as organizações de previdência social e tampouco aceitam assistência 

governamental. O isolacionismo é a forma pela qual os amish preservam seus valores e 

costumes das transformações mundiais, relatadas abaixo por Hobsbawn (1998): 

Enquanto a mudança demográfica, tecnológica ou outras – for suficientemente 
gradual para ser absorvida, por assim dizer, por incrementos, pode ser absorvida no 
passado social formalizado na forma de uma história mitologizada e talvez 
ritualizada, por uma modificação tácita do sistema de crenças, pela distensão da 
estrutura (HOBSBAWN, 1998, p.24/25). 

 

A estrutura lingüística se particulariza pela fala de um dialeto alemão conhecido como 

"Pennsylvania Dutch" ou "Pennsylvania German" (alemão da Pennsylvania). Não obstante, 

sua estrutura social é composta por irmandades, as quais se organizam em distritos e 

congregações. Cada distrito independe dos demais, tendo, portanto, suas própria regras de 

convivência. O modo de vida amish se distingue quanto à forma de vestir37. 

Nota-se a manutenção do modo de vida dos amish por meio da celebração do culto 

amish, que é mantido da mesma forma deste o surgimento do Anabatismo, isto é, desde a 

época da Reforma religiosa de Lutero. Dentre seus hábitos, consta que eles não constroem 

igrejas, reunindo-se em residências ou escolas para rezar. Tradicionalmente, o culto se inicia 

com hinos que possuem o mesmo texto desde o século XVI e as mulheres, com as cabeças  

                                                 
36 Disponível em: <http://www.pfilosofia.pop.com.br/04_miscelanea/04_14_outros/outros_64.htm>. Acesso em: 
08/01/07 
37 “Os homens usando ternos e chapéus pretos e mulheres com a cabeça coberta por um capuz escuro”.  
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Amish>. Acesso em: 05/01/07. 
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cobertas por um véu, se sentam separadas dos homens. Woodward (2000) aponta esta prática 

religiosa e ressalta seu caráter dual: 

Utilizando a religião como um modelo de como os processos simbólicos funcionam, 
(...) as relações sociais são produzidas e reproduzidas por meio de rituais e símbolos, 
os quais classificam as coisas em dois grupos: as sagradas e as profanas 
(WOODWARD, 2000, p.40). 
 

Às vezes, confunde-se a comunidade Amish à comunidades igualmente reservadas, 

como os mórmons38, mas de tradições e raízes distintas. Moniz (1996) pontua que, os amish, 

durante os últimos anos, têm enfrentado a modernização. De modo a resistir às práticas 

globais, os amish vêm buscando novas terras, cada vez que se sentem ameaçados com a 

proximidade da expansão das demais sociedades que habitam os Estados Unidos39.  

Em resumo, pode-se notar que os amish estão em um território marcado pela expansão 

da padronização cultural em escala mundial, o que torna ainda mais difícil sua resistência. A 

identidade amish não se assemelha a identidade nacional estadunidense, entretanto, nos 

últimos anos, eles vêem buscando novas ferramentas de subsistência, como a demonstração 

da tradição amish por vias turísticas. Tal fato, paradoxalmente, pode levar a desestruturação 

da comunidade amish, a ponto de ela vir a desaparecer. Existe um questionamento posto por 

Moniz (1996) que permeia este caso: “Até quando veremos deslizar pela paisagem rural 

americana a velha carruagem pachorrenta, conduzida por esse homem de negro, com o chapéu 

de abas a sombrear-lhe o rosto austero, levando ao lado uma mulher démodé, de faces 

saudavelmente compostas pela vida campestre?” (MONIZ, 1996, Disponível em: < 

http://www.pfilosofia.pop.com.br/04_miscelanea/04_14_outros/outros_64.htm>. Acesso em: 

05/01/07). Joel A. Hartman (Hartman apud Moniz, 1996) responde, dizendo que: 

                                                 
38“ ing. mormon 'seguidor da seita religiosa fundada por Joseph Smith', red. do ing. Book of Mormon (1830), 
livro compilado e divulgado por Joseph Smith (1805-1844, religioso norte-americano) como revelação 
divina”.Disponível em: <http://houaiss.uol.com.br/busca.jhtm?verbete=mormon>. Acesso em: 05/01/07. 
39 Disponível em: <http://www.pfilosofia.pop.com.br/04_miscelanea/04_14_outros/outros_64.htm>.Acesso em: 
05/01/07. 
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They have survived as a distinctive people for more than 400 years. They will 
undoubtedly be around for a while longer. (Eles sobreviveram como um povo 
distinto por mais de 400 anos. Indubitavelmente eles estarão por ai por mais algum 
tempo). Hartman (Hartman apud Moniz, 1996. Disponível em: 
<http://www.pfilosofia.pop.com.br/04_miscelanea/04_14_outros/outros_64.htm>.A
cesso em: 08/01/07. Tradução livre). 

 

 

 
 

FIGURA 7: Retrato da Realidade Amish 
 
FONTE: disponível em: <http://www.thetravelersfriend.com/ac/images/sp lash.jpg>.  
               Acesso em: 08/01/07. 

 

Em suma, a comunidade Amish demonstrou como é possível manter uma cultura 

preservada em meio ao mundo global. Para eles, a persistência tem sido algo fundamental e, 

no entanto, tiveram em seu modo de vida a própria alternativa para sobreviverem distantes do 

mundo virtual. Dessa maneira, os amish acreditam que o isolacionismo seja a maneira 

adequada de continuar habitando seu universo paralelo. 

 

 

 

4 – CONCLUSÃO 

 

 

O presente relato monográfico abordou a verificação da seguinte hipótese: a existência 

de culturas nacionais que relutam perante o processo de globalização, com o intuito de 
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afirmarem suas identidades nacionais. Desse modo, o trabalho se manteve à proposta inicial 

identificando, primeiramente, o grau de relacionamento entre os principais elementos em 

questão: a cultura, a identidade nacional e a globalização. A abordagem da resistência cultural 

frente ao processo de globalização pôs em xeque a identidade nacional e, em decorrência, a do 

indivíduo. 

No primeiro capítulo, o conceito de cultura; dentre outras menções ao termo, foram 

expostos. Identificou-se a origem do termo cultura, bem como as várias concepções dos 

autores, os quais contribuíram na formação de seu conceito amplo. Pode-se lembrar que a 

cultura tanto é vista como prática popular quanto erudita, ou como um sistema. Entretanto, 

notou-se o risco da harmonia vivida pela cultura, frente ao processo de globalização. A 

cultura, por alguns autores, deve ser expressa no plural: culturas, devido a essa magnitude de 

seu termo; dentre elas, a cultura nacional teve um destaque por abordar o tema proposto pelo 

trabalho. Tal ampliação de seu conceito permitiu a cultura ser notada como uma chave que 

promove a síntese de distinção entre os grupos, ao mesmo tempo com característica simbólica 

e dotada de uma capacidade influenciadora. Esta sua capacidade influenciadora, no trabalho 

em voga, foi o foco abordado. A cultura teve um papel influenciador (ou modulador) perante 

a formação das identidades nacionais.  Visto o elo entre a cultura e a identidade nacional, foi 

necessária a compreensão deste segundo elemento para embasar o debate em relevância. 

A natureza da identidade nacional encontra-se no processo cultural. Assim como o 

conceito de cultura, diante da identidade nacional houve também distintas concepções acerca 

de sua origem entre outras considerações, como as diversas facetas da identidade: nacional, 

individual, múltipla e a necessidade de preservação da mesma.   

Frente à hipótese que aborda a origem da identidade, observou-se uma crise do 

pertencimento. Viu-se que existem três tipos de identidades: identidade de projeto, identidade 

legitimadora e identidade de resistência, na análise de Castells (2001). No entanto, o trabalho 
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se ateve à identidade de resistência. Isto é, devido ao problema constatado, a transformação da 

identidade, por meio de diluições e alterações advindas do processo global, notou-se a 

proeminência de que a identidade nacional deve ser preservada em um mundo rodeado por 

práticas globais. Constatou-se que, à medida que as culturas nacionais deixam ser 

influenciadas pelas infiltrações globais, torna-se mais complicada a manutenção das 

identidades culturais, ditas também nacionais, bem como a sua prevenção ao fenômeno 

global. Desta maneira, foi possível identificar o relacionamento entre os três elementos em 

questão: cultura, identidade nacional e globalização. Pode-se observar que a globalização é a 

peça que desestrutura as culturas e, por conseqüência, a manutenção da identidade nacional. 

Igualmente aos demais conceitos, a origem da globalização, assim como suas 

concepções, foram descritas por diversos autores. Viu-se que as conseqüências da 

globalização afetam a preservação da identidade nacional, devido às mudanças e 

transformações que o processo global implica. Em decorrência ao fenômeno global, surge 

uma concorrência entre as culturas nacionais, o que acarreta na homogeneização mínima, tese 

exposta ao longo do trabalho. O risco da homogeneidade cultural foi exposto.  Notou-se que a 

as práticas globais, ao padronizarem seus produtos, veículos de mídia, por exemplo, 

acabariam introduzindo uma certa homogeneização. Tal ação tem na resistência cultural a sua 

reação, uma vez que era preciso que a manutenção das identidades nacionais.  

Em meio ao debate, percebeu-se uma “homogeneização global mínima” e também a 

preocupação das culturas nacionais em afirmarem suas identidades perante o avanço do 

fenômeno da global. Deste modo, então, a resistência cultural tornou-se o foco do trabalho.  

Apresentou-se as diversas formas pelas quais a cultura pode ser modificada, como a 

inovação, a aceitação, a aculturação, dentre outras. Assim sendo, mediante estas formas, a 

cultura teve como apelo a resistência, porém, ao preservar sua própria identidade, e indo de 

encontro às demais culturas ameaçadas, resultaram-se reações defensivas. 
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Em um segundo momento, a constatação de modificações estruturais na ordem 

mundial, em conseqüência do fenômeno global, acarretou a proeminência de alguns fatos que 

comprovassem a oposição a este processo. Introduziu-se, então, alguns estudos de casos, os 

quais, de diferentes formas, propuseram a obstinação de certas sociedades a incorporarem 

novos instrumentos, em especial, os globais, em seu modo de vida. 

Alguns fatos escolhidos em distintas partes do globo ilustraram a resistência cultural, 

seja por meio do idioma, da religião, dos próprios valores culturais, das tradições. Os diversos 

cenários apresentados demonstraram que a resistência é um processo que mantém adeptos 

frente a nova ordem global.   

Diante dos casos apresentados existe um apelo à autenticidade de seu princípio de 

identidade, manifestada sob distintas formas. No caso do México, a identidade defendida 

pelos zapatistas se baseia na especificidade cultural e no desejo de controle sobre o seu 

próprio destino. Os zapatistas se opõem ao adversário global em prol de seu objetivo maior: a 

integração entre a identidade específica. Os movimentos são reativos ao fenômeno da 

globalização e defensivos, portanto, aos seus valores. Os movimentos contestam os processos 

de globalização em prol de suas identidades construídas.  

O caso de Luanda, na Angola, também demonstra como os manifestantes estão 

concentrados em integrar a comunidade. Sua resistência foi travada devido a invasão de 

veículos da mídia, que de certa forma acabariam por influenciar todo o país, caso uma 

providência não fosse tomada. Para eles, a língua nacional é considerada como um elemento 

de identificação que vem perdurando durante várias gerações, e ela também remonta a 

preservação de sua cultura. 

 A tradição francesa considera a prática alimentar como um instrumento de identidade 

cultural. Assim como os angolanos, as gerações, no caso, as francesas, também contribuíram 

para a preservação de sua identidade nacional, marcada há séculos pela culinária. Além disso, 
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os camponeses demonstraram em seu movimento que a prática alimentar vai além, e 

demonstram que a culinária pode ser também uma arte. Para preservar tal arte é necessária a 

afirmação de sua identidade e, sobretudo a resistência aos alimentos ditos fast-food. 

Por um lado, o Irã, por meio de sua religião, demonstrou como preservar seus valores 

diante da modernização que ronda o país.  Desse modo, por meio de uma seleção, o Irã tenta 

ao mesmo tempo manter seu padrão de vida, sem alterar os valores de sua população e, 

também, adequar algumas práticas globais, que não prejudiquem a conservação de sua 

cultura. Por outro lado, a comunidade Amish preferiu se manter afastada dos processos 

globais. Os amish comprovaram, por meio de seu isolamento, como preservar a sua 

identidade. Assim, como muitos amish, ainda há outras comunidades e nações que lutam para 

manter a cultura nacional.  

Em resumo, pode-se notar então que, deveras, existe uma resistência cultural frente ao 

processo global. Em suma, o relato monográfico se conteve em mostrar os principais 

elementos: a cultura, a identidade nacional e a globalização. Conceituou cada um dos 

elementos, e tratou de relacioná-los uns com os outros. Ademais, introduziu um debate entre a 

cultura e a globalização, onde foi possível notar discorrer sobre a resistência cultural. Visto 

isto, o trabalho apresentou fatos em distintas partes do globo que comprovaram, cada um de 

uma maneira, a oposição ao fenômeno global. 
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