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pilar da ponte de tédio
que vai de mim para o outro.

Mario de Sá-Carneiro
Lisboa, fevereiro de 1914.

Introdução

Nos dias que correm, trazer ao debate alguma coisa indicada como "problemática da 

identidade", é provocar unânimes manifestações face à importância atual do tema e, muito 

provavelmente, um debate como se fosse na Torre de Babel. A alusão bíblica não tem o 

sentido de sugerir que os interlocutores não possam se entender, mas indicar a polissemia 

conceitual e discursiva do assunto. Nem mesmo o que seja a referida "problemática" na 

atualidade está a salvo do imbróglio. Para uns ela está centrada nas injunções de um self 

que,  perdido  em  meio  a  uma  cultura  cada  vez  mais  caleidoscópica  e  mutante,  luta 

desesperadamente  por  não desmilingüir-se  enquanto  sujeito  positivo  no mundo.  Outras 

vertentes distinguem exatamente as questões relativas às modalidades sociais de produção 

e  legitimação  dos  valores  culturais,  vistas  como  em franco  processo  de  abandono  de 

antigos  padrões.  As  duas  construções  problemáticas  _que  podem  ser  especificadas, 

respectivamente, como relativas à "identidade do indivíduo" e à "identidade relacional ou 
1 Apresentado no IX Encontro Nacional da Associação Nacional de Pós-Graduação em Planejamento Urbano 
e Regional, no Rio de Janeiro/RJ, em 2001.
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de  grupo"_  evidentemente  são  associadas  e  não  têm significado  isoladamente.  Ambas 

dizem respeito necessariamente à afirmação de alteridades. O indivíduo é um sujeito no 

mundo, portanto, não se constitui por si, como "eu" à parte desse mundo designado como 

álter,  mas o faz assumindo papéis sociais, e estabelecendo e legitimando coletivamente 

valores,  ou  seja,  construindo  e  reiterando  o  compartilhamento  de  elementos  sociais  e 

culturais2. 

Não obstante o entrelaçamento das duas especificações problemáticas enunciadas, o 

foco reflexivo do trabalho, em termos gerais, diz respeito às modalidades de configuração 

e  regência  dos  domínios  identitários  culturais,  tanto  na  modernidade  quanto  na  pós-

modernidade. Mais particularmente aborda, sob a perspectiva privilegiada, a esfera ética. O 

escopo  é  triplo:  esclarecer  teoricamente  os  processos  construtivos  concernentes  à 

hegemônica modalidade identitária  moderna,  analisar  possibilidades,  limites e riscos de 

suas tendências atuais de transformação, e mostrar como a dominação é reiterada através 

desses distintos processos.   

 

Modernidade e identidade

O mundo pré-moderno, na visão que constrói sobre si mesmo, é marcado pela idéia 

de totalidade3. Sob esse símbolo são supostos o indivíduo, o grupo, a sociedade, a cultura 

e, em especial, a relação entre estes dois últimos domínios. O imaginado fantástico poder 

que a tudo articula sistêmica e funcionalmente é de ordem transcendente: um logos 

2 Diferenciamos,  portanto,  as  noções  de  "papel  social"  e  "identidade".  A  primeira  designa  função 
característica da forma e do modo de inserção do indivíduo na estrutura social 
3 Entendemos "totalidade" como um princípio regulador da articulação entre conjunto de elementos, cuja 
característica central é o fato de condicionar o significado tanto de cada parte, quanto do todo, à configuração 
deste todo. Assim, esses significados se especificam no próprio processo de totalização e não fora dele ou 
previamente. Por vezes o termo "totalidade" é usado enquanto substantivo a indicar arranjos regulados pelo 
princípio indicado, podendo expressar tanto conjuntos sistêmico funcionais quanto dialético contraditórios.
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regente, uma ordem cósmica maior, o deus único do cristianismo. Formas distintas, 

naturalmente  traduzidas  em instituições  e  normas explicitadas  em linguagem terrena,  a 

justificar  desde  os  sofrimentos  íntimos  até  as  catástrofes  naturais  e  a  violência  da 

dominação dos homens entre si.  Nesse contexto somente ao suposto como totalidade é 

atribuível  o predicado de verdade.  Uma parte  qualquer,  um indivíduo,  um grupo,  uma 

idéia,  um valor,  cujo sentido de ser escapa à razão ou à mágica totalizadora é aí  visto 

simplesmente como falso ou como desviante a ser objeto de  medicina.  A cultura nessa 

tradição  é  concebida  e  vivenciada  como uma totalidade  composta  pelos  campos  ético, 

estético e gnosiológico. 

Assim sendo,  a  formação  das  identidades  no  mundo  pré-moderno,  tanto  aquelas 

referentes ao âmbito de cada indivíduo em si, quanto as referentes a laços sociais, tem por 

fundamento alguma transcendência compartilhada por fé, assumida enquanto dogma. Os 

valores específicos sobre os quais são estabelecidas as identidades individuais e relacionais 

se  estabelecem,  em conseqüência,  por  harmonia  aos  princípios  transcendentes,  no  que 

poderíamos chamar de processo identitário  vertical.  Isto implica na não necessidade de 

prática  comum como base construtora do valor e de seu compartilhamento.  Os que se 

identificam entre si o fazem como decorrência da identificação primordial com os valores 

dados pela religião ou pelo mito.  O pertencimento horizontal  entre os homens é, nesse 

caso, corolário do laço vertical essencial com o plano transcendente.

Esse quadro característico é rompido com o advento da época moderna. Esta, como 

praxis,  pode  ser  compreendida  em  sua  origem  e  crescente  complexidade,  enquanto 

surgimento,  consolidação  e  desdobramento  de  “efervescências”  de  diversas  ordens  e 

momentos: culturais (o Renascimento), filosóficas (o Iluminismo), político-econômicas (a 

emergência  das  relações  capitalistas  de  produção),  político-tecnológicas  (a  Revolução 

Industrial), político-sociais (a Revolução Francesa, a formação de identidades nacionais), 

religiosas (a Reforma), geográficas (grandes navegações e a ocupação européia dos “novos 

mundos”) e gnosiológicas (a Revolução Científica). 

A visão de mundo que institui, norteia e estrutura a modernidade é essencialmente 

laica. O fundamento filosófico que a especifica é definido por Hegel como "princípio da 

subjetividade",  entendido  enquanto  liberdade  da  subjetividade  (Habermas,  1990).  Esse 

princípio  se  afirma  especialmente  a  partir  de  três  acontecimentos  chaves  dentre  os 

enunciados acima: a Reforma _em que no âmbito subjetivo o sujeito passa a discernir por 

si, não mais por qualquer padrão religioso; e o Iluminismo e a Revolução Francesa _em 
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que, em detrimento da jurisprudência, o livre jogo entre iguais opera como base à política. 

A questão da legitimação dos valores torna-se aí central posto que a subjetividade liberta 

dos  dogmas  sacros  da  tradição  autonomiza  e  articula  reflexivamente  os  domínios  da 

cultura.  A razão,  alma dessa subjetividade,  cumpre  não mais  que de maneira  formal  o 

papel  unificador,  normativo,  anteriormente  cumprido  pela  religião  ou  pelo  mito 

desbancados. A  cultura  cindida  em  si  e  descolada  da  sociedade  torna-se  condição 

problemática da modernidade, desconfigurando-a enquanto totalidade4.

Por  conseguinte,  na  medida  em que  deixa  de  haver  fundamento  transcendente  a 

totalizar a cultura, o campo identitário homologamente se fratura em domínios autônomos 

entre si. Cabe então, no mundo moderno, falar em identidade ética, identidade estética e 

identidade gnosiológica, sem que exista necessariamente totalização entre elas. Mas isto 

não significa a inexistência aí de uma articulação operada pela razão. Esta razão, todavia, 

do  mesmo  modo  como  opera  no  âmbito  da  cultura,  apenas  unifica  formalmente  cada 

especificação  identitária,  ou  seja,  apenas  as  reúne  com seus  conteúdos  originários  em 

conjunto composto por soma. As identidades correspondentes a cada domínio, entretanto, 

não deixam de configurar em si totalidades  centradas,  evidentemente,  não em qualquer 

princípio transcendente, mas em algum fundamento laico a operar como pólo articulador. 

O processo primário de construção de identidades no interior de cada domínio é, 

então,  diversamente  daquele  da  tradição  pré-moderna,  necessariamente  de  caráter 

horizontal,  o  que  implica  na  necessidade  da  experiência  em  comum  como  base  à 

construção  dos  valores  e  ao  seu  compartilhamento.  Isto  quer  dizer  que  é  a  partir  do 

processo  de  convivência  interativa  entre  os  sujeitos  identitários  que  são  construídos, 

afirmados ou negados valores e instituídas identidades e alteridades. 

Cada esfera cultural moderna engendra por si matrizes laicas próprias, em si valores 

identitários,  à  maneira  de  arquétipos  produtores  de  sentido.  Na  esfera  gnosiológica  o 

predicado ciência, em si concebido como totalidade sistêmica, desqualifica os saberes que 

escapam  aos  rigores  do  método  e  da  demarcação,  assim  como  chancela  as  diversas 

totalidades paradigmáticas. No domínio estético a idéia kantiana do sublime é a referência 

dogmática, ainda que contestada desde sempre pelas vanguardas críticas da própria Razão, 

da Verdade e do Belo. 

4 "[Weber]  descreveu  como  racional esse  processo  de  desencanto  que  levou a  que  a  desintegração  das 
concepções religiosas do mundo gerasse na Europa uma cultura profana. As modernas ciências empíricas, a 
autonomização das artes e as teorias da moral e do direito fundamentadas a partir de princípios levaram aí à 
formação  de  esferas  culturais  de  valores  que  possibilitaram processos  de aprendizagem segundo  as  leis 
internas dos problemas teóricos, estéticos ou prático-morais, respectivamente." (Habermas, 1990: 13) 
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No campo da ética a matriz identitária é a idéia de nação5, construída objetivamente a 

partir de dois planos de soberania tomados associadamente: o político-jurídico (Estado) e o 

étnico.  O primeiro é essencialmente uma convenção nomológica relativa à estrutura de 

poder entre os homens e à relação destes, enquanto coletivo hierárquico, com o mundo 

material.  O  étnico  diz  respeito  ao  reconhecimento  de  uma  tradição  societária  comum 

composta  de  elementos  históricos  _  mitos  de  origem,  eventos  significativos,  figuras 

emblemáticas,  utopias;  idioma;  valores  e  traços  marcantes  morais,  de  gosto  e  de 

conhecimento; caracteres biológico raciais; genealogia; e território de berço ou vivência. O 

reconhecimento dessa tradição comum originária é convencional e arbitrário6, expressando 

interesses da estrutura de dominação. Mas, diferentemente da convenção político-jurídica 

que acontece como um assalto pontual _a tomada do poder,  o estabelecimento de uma 

constituição_  que  recria  o  tempo,  é  uma  convenção  que  se  institui  enquanto  presente 

esgarçado, negando o tempo como positividade ao almejar o fora do tempo, ao pretender a 

eternidade do suposto instituído. 

A construção das identidades relacionais nesse contexto tem como agentes sujeitos 

identitários em si também descentrados pelas fissuras da cultura. Em cada domínio, apesar 

do caráter de totalidade em que se constituem, o processo identitário exige convivência, 

posto que a matriz totalizadora é também, como visto acima, da mesma natureza terrena 

que as identidades cuja construção instrui. Mas o que significa exatamente essa vivência 

conjunta  então  exigida?  Duas  ordens  colocam-se  aí  em  jogo  no  que  concerne 

particularmente à "vivência": a da percepção / juízo, e a da ação. A primeira diz respeito à 

atribuição  de  um significado  a  algo  _um evento,  uma  idéia_  enquanto  afetação,  e  ao 

correlato juízo de valor. A ordem da ação corresponde à "resposta"7 ao significado julgado. 

A realização "em conjunto" dessas experiências supõe uma interação entre sujeitos 

que permita, em cada um dos momentos, a identificação para o(s) outro(s) do percebido e 

julgado por cada um. Essa troca, evidentemente, redefine cada sujeito identitário e é esse o 

processo  que  permite  a  construção  das  identidades  relacionais  enquanto  totalidades. 

Todavia, é óbvio, essas identidades relacionais assim possibilitadas só se positivam, em 

5 Hegel considera a nacionalidade o "fundamento de toda a vida verdadeiramente vivente" (Discurso de posse 
na cátedra de filosofia da Universidade de Berlim,  apud Châtelet, 1995: 26). Stuart Hall (2000) considera, 
diferentemente de nossa visão, que a idéia de nação opera como pólo totalizador da cultura moderna como 
um todo. Habermas (1990, cap. I) identifica a formação de identidades nacionais à modernização.  
6 A identidade nacional é uma "comunidade imaginada" (Benedict Anderson, Imagined Communities, apud 
Hall, 2000: 51. Cf. também, do mesmo autor, "Introdução" in  Balakrishnan, 2000).
7 O que não implica na necessidade de que essa resposta, mesmo sendo construída em comum, se traduza em 
efetiva ação realizada coletivamente pelos que a conceberam.
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processo  que  necessariamente  constrói  ou  afirma  alteridades,  quando  o  percebido  e  a 

resposta correspondente são compartilhadas. 

Há sobre o tema ainda um ponto a ser esclarecido: o da espaço-temporalidade da 

interação suposta ao perceber-julgar-agir em conjunto. Em princípio o conviver, entendido 

como acima, não supõe como necessidade nenhuma co-presença espaço-temporal; importa 

apenas na existência de condições em que a interação possa acontecer e isso pode se dar 

sem  simultaneidade  entre  os  eventos  que  constituem  a  experiência  comum  ou  sem 

contigüidade  entre  os  sujeitos  que vivenciam algo ao mesmo tempo.  Não obstante,  na 

modernidade a convivência  é assumida como metonímia de co-presença (Shield,  1992; 

Araujo, 1997), portanto,  ser parte de um pertencimento instituído por "proximidade" é, 

nesse estádio histórico, pressuposto necessário ao compartilhamento identitário.

Essa  assunção,  no  caso  da  autônoma  ética  moderna,  significa  o  privilégio  dos 

territórios  nacionais  como  campos  por  excelência  das  experiências  convivenciais 

identitárias dessa ordem. E isto assim deve ser entendido mesmo no caso mais corriqueiro 

em  que  as  efetivas  convivências  co-presenciais  realizam-se  em  particulares  recortes 

internos do espaço da nação _como regiões, cidades, vizinhanças_, posto que os territórios 

nacionais são construídos como totalidades e, nestas, o todo está presente enquanto tal em 

cada  parte.  As  experiências  convivenciais  identitárias  que  traspassem  fronteiras  são 

fortuitas  na  modernidade,  não  obstante,  por  exemplo,  o  esforço  do  pensamento 

internacionalista proletário. As relações "para fora" características do mundo moderno se 

dão essencialmente entre coletivos nacionais.   

Na medida  em que esses  territórios  nacionais  são espaço objeto da  soberania  de 

poderes  políticos  estabelecidos  (Estados),  seu  privilégio  como  base  às  convivências 

identitárias de ordem ética significa a subordinação da valoração ética à política e, através 

disso, a reiteração da estrutura de dominação. A sobredeterminação da nação ao domínio 

das convivências  identitárias objetiva-se primordialmente através de dois planos que se 

entrelaçam e complementam: o da constrição jurídica e o do  éthos. No primeiro caso a 

determinação  das  formas,  modalidades  e  conteúdos  possíveis  às  convivências  se  faz 

através de estatuto nomológico configurado em diversos âmbitos e instâncias, e controlado 

institucionalmente: Constituição Nacional, Código Civil, Código de comunicações, Leis de 

comércio,  Legislação  ambiental,  Legislação  urbana,  Planos  regionais,  etc.  O  éthos 

corresponde à imaginada tradição histórica, incluindo-se aí os valores supostos fundantes e 

norteadores  da  comunidade  nacional.  Também  aqui  há  determinação  de  formas, 
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modalidades e conteúdos possíveis às convivências, entretanto as vias de determinação são 

de outra ordem. O constrangimento agora não é jurídico-formal, mas trata-se da coação 

exercida  socialmente  por  referenciais  entendidos  pelo  coletivo  como hegemonicamente 

legitimados8,  mesmo  àqueles  que  contestam  essa  legitimidade.  Esses  referenciais  são 

regras de comportamento públicas  e privadas,  padrões de gosto,  valores formadores  da 

comunidade, significados de eventos históricos, perfil psicológico típico _a "cordialidade" 

do brasileiro9, por exemplo_, etc. Um exemplo radical e dramaticamente claro dessa dupla 

sobredeterminação  da  nação  sobre  o  âmbito  das  convivências  identitárias  _a 

sobredeterminação do jurídico e do éthos_ pode ser visto na África do Sul do período de 

vigência do apartheid legal, onde lei e preconceito atuavam em parceria para a manutenção 

do status quo interno.    

 

Pós-Modernidade e identidade

A noção  de  pós-modernidade  não  é  uma  noção  paradigmática,  associada  a  uma 

época, de mesma natureza que a de modernidade. Isto por dois aspectos cruciais: no plano 

dos  processos  de  acumulação,  das  relações  sociais,  permanecem  vigentes  as  relações 

capitalistas,  ainda  que  em  modalidades  transformadas  e  em  mutação;  em  termos  da 

fundamentação  filosófica  permanece  válido  o  princípio  da  subjetividade,  todavia 

radicalmente exacerbado. 

As transformações recentes (últimos trinta anos) por que vem passando o mundo, 

ainda  que  reiterando  formalmente  certas  tendências  presentes  e  constitutivas  da 

acumulação capitalista tipicamente moderna, o fazem de tal modo e em tal dimensão que 

apontam  para  novo  estádio  do  paradigma.  Trata-se,  do  mesmo  modo  como  afirmou 

Berman (1986) sobre a modernidade, de experiências vitais de tempo e espaço. No entanto, 

são vivências de modalidades de tempo e espaço radicalmente distintas,  decorrentes de 

transformações  na  natureza  das  instituições,  no  ritmo  e  no  escopo  das  mudanças.  Em 

relação à primeira modalidade de transformação destacam-se: a incorporação da geração 

de informações como norte do sistema produtivo (ao lado da produção de bens materiais); 

a mudança da base organizacional da acumulação (de taylorista-fordista para flexível); a 

8 No que se pode fazer uma certa analogia com a idéia de "fato social" durkheimiana (cf.  As Regras do 
Método Sociológico).
9 Sobre o brasileiro como "homem cordial", vide Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil.
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intromissão do trabalho intelectual no seio do trabalho manual; a intromissão em “tempo 

real”  das  demandas  do  consumo  no  ritmo,  no  escopo  e  na  qualidade  da  produção;  o 

enfraquecimento  do  poder  de  gestão  interna  e  de  representação  externa  dos  estados 

nacionais; a crise de legitimidade e o abandono do padrão de welfare state nesses mesmos 

estados;  a  multiplicação  e  o  fortalecimento  de  organismos  políticos  e  econômicos 

multinacionais;  a  multiplicação  e  o  fortalecimento  de  empresas  transnacionais;  o 

desregramento e a aceleração da circulação e da concorrência nos mercados (globalizados) 

de finanças,  de bens e de serviços;  a maior  rigidez no controle dos fluxos migratórios 

internacionais; o surgimento de novos agentes sociais cuja origem não se encontra atrelada 

de modo direto à relação entre capital e trabalho10; a fragmentação e o espraiamento da 

produção; a concentração do conhecimento científico e tecnológico; e o caráter da base 

técnica disponível.  Esse conjunto de transformações institucionais vêm acontecendo em 

meio  a um contexto político também em mutação,  destacando-se a  quebra do domínio 

mundial  bipolar  com  a  bancarrota  do  chamado  “socialismo  real”,  a  eclosão  de 

fundamentalismos étnicos e religiosos, e a configuração de blocos de aliança econômica 

entre estados.    

Em termos da base técnica,  dois campos vêm se mostrando como ruptura radical 

diante  do  padrão  anterior  e,  concomitantemente,  como  desmesurado  potencial 

transformador das práticas e do pensamento. Referimo-nos aos campos da biotecnologia 

_especialmente  seu  avanço  na  produção  genética  artificial_  e  das  tecnologias  de 

comunicação,  informação  e  processamento  de  dados.  Quanto  a  esse último,  temos  em 

conta particularmente as características de redução limítrofe do tempo de transmissão de 

volumes portentosos de informação; o salto de escala da velocidade de processamento de 

dados; o salto de escala da capacidade de armazenamento de informações; a mudança da 

natureza e da escala de complexidade dos sistemas controláveis; a unicidade (em bits) do 

modo de armazenagem das diferentes formas de expressão da informação (imagem, som, 

escrita);  e  a  transformação  qualitativa  dos  modos  e  formas  de  transmissão,  recepção, 

programação e manipulação dessa informação (sistemas interativos, multimídia, realidade 

virtual, etc.). A “velocidade” dessa tecnologia é a da luz, que, proporcionando experiências 

de simultaneidade prática, coloca em xeque fundamentos tradicionais da compreensão das 

lógicas  de  espacialização  e  de  construção  das  temporalidades.  Negroponte  fornece  um 

interessante e particular exemplo das novas vivências espaciais. Diz ele que, “Considerando-

se  que  na  era  da  pós-informação,  você  pode  morar  e  trabalhar  num  único  local  ou  em  lugares 
10Referimo-nos,  por  um lado, aos sujeitos sociais constituídos em torno de identidades  de gênero,  etnia, 
crença e sexualidade, mas também aos organizados em torno das problemáticas ecológica e de consumo.   
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diferentes, o conceito de ‘endereço’ adquire um novo significado. Se você tem uma conta na America 

Online, na Compuserve ou na Prodigy, sabe qual é seu endereço eletrônico, mas não sabe onde é que 

ele tem sua existência física (...)  O endereço  torna-se mais  parecido com o número da carteira de 

identidade do que com um nome de rua. Trata-se de um endereço virtual.” (Negroponte, 1995: 

160).   

As descontinuidades relativas ao ritmo das mudanças decorrem da natureza da nova 

base  técnica.  A  novidade  sempre  foi  motora  da  acumulação,  mas  agora  a  própria 

tecnologia  potencializa  crescente  e  aceleradamente  a  capacidade  de  inventar  novas 

tecnologias e bens de consumo, o que implica o crescimento exponencialmente acelerado 

da  velocidade  de  obsolescência  dos  artifícios.  A  abrangência  das  mudanças  é  global, 

intensificando o processo já estabelecido na modernidade.  Mas a globalização no atual 

contexto, sem deixar de segregar e excluir, tem reformatado seus paradoxos através de uma 

intensa desqualificação e requalificação de escopo e conteúdo. Isso vem se viabilizando 

fundamentalmente  através  dos  novos  modos  técnicos,  em  processo  caracterizado  por 

Milton Santos (1994) como o da configuração de um meio técnico-científico-informacional 

que transmuta a espaço-temporalidade da tecnologia às próprias coisas. O transitório,  o 

fugaz, o efêmero, o descontínuo, o caótico, identificados por Baudelaire11 como uma face 

da tensão do moderno,  são agora violentamente radicalizados mesmo nas práticas mais 

simples e cotidianas. 

A continuidade do modo de produção nesse momento de verdadeiras revoluções nas 

práticas e instituições _mesmo tendo em conta o fato de que o capitalismo, permitindo e 

determinando essas radicais transformações em função de suas necessidades de constante 

renovação, termina também por submeter-se, em seus modos e formas não essenciais, ao 

torvelinho inovador que gera_ é um dos elementos que não permitem a afirmação positiva, 

como síntese totalizadora do mundo atual,  de novo paradigma de caráter  similar  ao da 

modernidade.

No  que  diz  respeito  à  fundamentação  filosófica,  como  já  dito,  o  princípio  da 

subjetividade não somente permanece válido, mas objetiva-se de modo muito mais radical 

e singular. Isso traduz-se em descentramentos dos sujeitos identitários que, em parte, já 

esboçaram-se ao longo do século e que podem ser vislumbrados emblematicamente, por 

exemplo,  pela  concepção  freudiana  do  inconsciente  _a  operação  não  racional  desse 

inconsciente quebra a idéia de um sujeito racional constituído de identidades unas e fixas; 

11 “Por ‘modernidade’ eu entendo o efêmero, o contingente, a metade da arte cuja outra metade é eterna e 
imutável”. (Baudelaire, “O pintor da vida moderna”, apud Berman, 1986: 130)
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pela lingüistica saussureana _subordinação do sujeito individual, como sujeito produtor de 

símbolos e de identidades, ao domínio da cultura, da estrutura da linguagem estabelecida; e 

pelo  paradoxo  foucaultiano  do  vigiar  e  punir  _o  poder  disciplinar  como  domínio  de 

instituições  coletivas,  entretanto  exercido  através  de  técnicas  que  individualizam  e 

envolvem particularmente o corpo dos sujeitos (Hall, 2000)12. Em período mais recente a 

prática de uso das novas tecnologias de comunicação e informação, ao proporcionarem 

experiências desestabilizadoras das vivências espaço-temporais modernas, como indicado 

anteriormente, atuam também como fator de descentramento do sujeito na medida em que 

as  identidades  do  indivíduo,  tanto  quanto  as  relacionais,  até  então  têm por  referência 

formas-durações estáveis, como a correspondente à idéia de nação na esfera ética. 

Em conseqüência  de todas essas considerações sobre o período atual,  tomamos a 

noção de pós-modernidade como correspondendo a um momento radicalizado _em termos 

dos processos referentes à acumulação e à positivação da liberdade da subjetividade_ e 

reflexivo  da  própria  modernidade,  tendo  ainda  por  atributo  uma  particular  condição 

relativa à legitimação do saber (Lyotard, 1989). 

A problemática das identidades na pós-modernidade, assim sendo, centra-se para nós 

na questão do como opera o princípio da subjetividade exacerbado em um contexto de 

experiências marcadas pela "compressão do espaço-tempo" (Harvey, 1993) possibilitado 

particularmente,  mas  não de modo  exclusivo,  pelas  práticas  de uso das  tecnologias  de 

telemática, e marcadas pela desqualificação dos cânones legitimadores do saber. 

Em nossa análise a radicalidade do exercício da liberdade da subjetividade no mundo 

contemporâneo  determinou  a  explosão  de  cada  domínio  da  cultura  moderna  enquanto 

totalidade centrada autônoma. Não cabe então, como na modernidade, falar de identidades 

ética, estética e gnosiológica, articuladas enquanto tais num uno racionalmente construído. 

A  razão  agora  atua  também  no  mesmo  sentido  da  costura  formal  de  uma  unidade 

identitária,  entretanto,  não  a  partir  das  totalidades  identitárias  correspondentes  a  cada 

esfera da cultura, mas tomando como matéria à sua arquitetura  fragmentos culturais de 

caráter  ético,  estético e de saber. Isto, a princípio,  permite compor arranjos identitários 

praticamente  infinitos,  o  que,  associado  à  não  existência  de  referenciais  perenes  que 

garantam minimamente a duração dos arranjos, coloca o self num turbilhão ao acaso das 

circunstâncias e na prática desfaz a própria possibilidade da constituição de identidades 

relacionais. 
12 Hall (op. cit.) indica, além dessas, outras rupturas discursivas cujo efeito conjunto foi o descentramento do 
sujeito moderno. 
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Não obstante, o princípio da subjetividade tem se exercido sob condicionantes que 

reatam para o bem ou para o mal as possibilidades identitárias individuais e de grupo. O 

primeiro condicionante pode ser explicitado pelo que poderíamos formular como diluição 

da distinção entre identidade e papel social.  Ou seja, a miríade de arranjos identitários 

possíveis reduz-se na prática àqueles que permitem o exercício agonístico de papéis sociais 

de ordens diversas. Mas há um outro fator especialmente crucial para a compreensão da 

problemática  das  identidades  na  pós-modernidade.  A  análise  dos  discursos 

contemporâneos,  assim  como  das  contendas  sociais  e  políticas,  mostra  uma  crescente 

preponderância dos valores de ordem estética sobre os valores culturais de outra natureza. 

Isto, que alguns autores classificam como "estetização da vida", permite dizer o mundo 

pós-moderno como aquele dominado, ou pelo menos tendendo à dominação, pelos juízos 

de gosto. Fredric Jameson, por exemplo, especifica isto fazendo uma rigorosa e singular 

construção onde afirma ser o "pós-modernismo" a lógica cultural  do capitalismo tardio 

(Jameson, 1996)13. 

O  problema  maior  que  vislumbramos  na  preponderância  apontada  não  é 

propriamente  sua  existência  em  si,  mas  a  forma  e  o  modo  particular  como  vem  se 

estruturando  e  impondo.  A  forma  essencialmente  imagética  instrui  uma  modalidade 

relacional  com o  caráter  que  Guy  Debord  (1997)  chama  de  "espetáculo",  a  satisfazer 

essencialmente  às  exigências  da  acumulação  ou,  mais  propriamente,  do  mercado.  As 

construções identitárias nesse contexto, em sua multiplicidade condicionada pelos papéis 

sociais,  não escapam à sobredetermiação da política,  da estrutura  de poder,  através  do 

mercado dissimulado de espaço do livre exercício do gosto. É, em outros termos,  uma 

sofisticada subordinação da ética à política através da estética.  

O processo de construção das identidades relacionais pós-modernas, não obstante, 

pelo caráter laico ainda que fetichizado do mercado que o ilumina, não deixa de necessitar 

de algum modo de convivência. Se a estrutura identitária muda pela explosão da autonomia 

das esferas culturais, a idéia de nação, pólo totalizador do domínio ético moderno, por si 

desvanece e perde a condição da função antes exercida, em conseqüência, por um lado, da 

perda  do  poder  de  gestão  interna  e  de  representação  externa  dos  estados  e  do 

13 "A concepção de pós-modernismo aqui esboçada é uma concepção histórica e não meramente estilística. É 
preciso insistir na diferença radical  entre uma visão do pós-modernismo como um estilo (opcional) entre 
muitos outros disponíveis e uma visão que procura apreendê-lo como a dominante cultural  da lógica do 
capitalismo tardio." (Jameson, "A lógica cultural do capitalismo tardio", in Jameson, 1996: 72). 

“Focalizar o problemas nesses termos evidentemente significa levantar a questão mais genuína do 
destino cultural em geral e da função da cultura em particular, como um nível ou instância social na era pós-
moderna.” (idem, 74). 
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traspassamento de suas fronteiras pelos fluxos econômicos e informacionais.  Por outro, 

pela reconstrução das tradições étnicas, numa lógica que opera sob a tensão de afirmação 

da diferença e de homogeneização, mas que, mesmo por vezes apropriada como estratégia 

de  resistência,  em suas  formas  mais  evidentes  não  escapa  ao  interesse  da  valorização 

mercadológica do singular e do universal. 

Não havendo mais fundamento através do qual um espaço privilegiado à convivência 

identitária  seja  definido  _como,  na  modernidade,  nação  definindo  o  território  a  ela 

associado_,  em  princípio  agora  os  pertencimentos  podem  ser  estabelecidos  livres  de 

amarras geográficas.  Desse modo, por exemplo,  também cidades, regiões e vizinhanças 

não  constituiriam  mais  fundamentos  necessários  ao  processo  em  termos  absolutos.  A 

telemática  é  um  instrumento  que  _abrindo  possibilidades  inusitadas  enquanto  meio  e 

condicionando  por  si  o  fim,  na  medida  da  interatividade  que  permite_,  de  maneira 

poderosa se encaixa nessa possibilidade. Todavia, mais uma vez recorrendo a um tipo de 

argumento já aqui utilizado, o significativo não é dado pelo potencial, mas pelo modo de 

apropriação e uso efetivo da tecnologia em questão. As redes informáticas se, em algum 

passado ainda muito  próximo,  foram cantadas  (e ainda  são) como "vara de condão" à 

liberdade,  portanto,  como  instrumento  por  excelência  do  exercício  da  liberdade  da 

subjetividade,  rapidamente  está  se  convertendo  em  instrumento  do  mercado,  em 

instrumento de reiteração da dominação estetizada do presente. 

Convém lembrar que a agora, como espaço democrático por excelência da Polis, era 

o  lugar  do  livre  exercício  político  para  os  que  nela  tinham  acesso,  ou  seja,  para  os 

“cidadãos”, mas não para todos. Do mesmo modo, essa “agora cibernética” que anuncia-se 

no  presente,  se  teoricamente  permite  uma  nova qualidade  das  inter-relações  (inclusive 

políticas), não pode garantir, simplesmente por sua natureza técnica, não ser instrumento 

de reiteração e do estabelecimento de novos modos de exclusão. Negando este aspecto e 

apostando no caráter  redentor da tecnologia em si, Al Gore _então Vice-Presidente dos 

Estados  Unidos_,  em pronunciamento  sobre  as  infovias,  perversa  ou  inadvertidamente 

enaltece  “o  advento  de  uma  nova  era  ateniense  de  democracia”  (“Infra-Estrutura  Global  de 

Informação”, in Folha de São Paulo, 31/03/1995).

*****
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