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O GLOBAL, O LOCAL E 
O RETORNO DA ETNIA 

As identidades nacionais estão sendo 
"homogeneizadas''? A homogeneização 
cultural é o grito angustiado daqueles/ as 

que estão convencidos/as de que a globalização 
ameaça solapar as identidades e a ""unidade" das 
culturas nacii.,mais, Entretanto, como visão do 
futuro das identidades num mundo pós-moderno, 
este quadro, da forma como é colocado, é muito 
simplista, exagerado e unilateral. 

Pode-se considerar, no mínimo, três 
qualificações ou contratendências principais. A 
primeira vem do argnmento de Kevin Robin e da 
observação dt;? que, ao lado da tendência em 
direção à homor,eneização global, há também uma 
fascinação com a difetem;a e com a mercantilização 
da etnia e da "alteridade". H:á, juntamente com o 
impacto do ''globaH', um novo interesse pelo 
"local". A globalizaçãô ( na forma da especialização 
flexível e da estratégia de criação de "nichos" de 
mercado), na verdade, explora a diferenciação 
local. Assim, ao invés de per:'sar no global como 
"substituindo" Q local seria mais acurado pensar 
numa nova articulação entre "o global" e "o local". 
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Este "local" não deve, na,turalmente, ser 
confundido com velhaé identi.C,ades, firmemente 
enraizadas em localidades bem delimitadas. Em 
vez disso, ele atua fio interior ela lógica da 
globalização. Entretanto, parece improvável que 
a globalização vá simplesmente destruir as 
identidades nacionais. E mais provável que eJa 
vá produzir, simultanetunente, novas.identificações 
"gl b • " ºd º1 .c: - "l • " o ais e novas 1 enw . .1caçoes ocais _ . 

A segunda qualificação relativamente ao 
argumento sobre a homogeneização global das 
identidades é que a globaliza~ão é muito 
desiguahnente distrih1úda ao redor Jo globo, entre 
regiões e entre diferentes estratos da população 
dentro das regiões. Isto é o que Dóreen Massey 
chama de "geometria do podrr" da globalização. 

O terceiro ponto. na crítica da 
homogeneização cultural é a>questão de se saber 
o que é mais afetado por da. Lma vez que a 
direção do fluxo é deseq:uilíhrada, e que 
continuam a existir relaçõesi; desi1:,.-uais de poder 
cultural entre "o Ocidente" e "o Resto", pode 
parecer que a globalização-embora seja, por 
definição, algo que afeta oglobo inteiro- seja 
essencialmente um fonômeno ocü\ental. 
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Kevin Robins nos faz lembrar que: 
Embora tenha se projetado ;,i si próprio como 
trans-histórieo e transnacio~1al, como a força 
transcendente e universa.!izadot•a da modernização 
e da modernidade, o (•.apitansmo global é, na 
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verdade, nn.1 procesHo de ocidentalização - a 
expor\ação das mercadorias, dos valores, das 
priorülades., das formas de vida ocidentais. Em 
um processo de desencontro cultural desigual, as 
populações '·'·estrangeiras" têm sido compelidas a 
ser os sujeitos e os :mbalternos do império 
ocidental, ao mesmo tempo em que, de forma 
nfio menos importante, o Ocidente vê-se face a 
fa.ce 1·om a cultura "alienígena" e "exótica" de 
seu "Outro''', A globalização, à medida que 
dissolve as barreiras da distância, torna o encontro 
entre o centro colonial e a periferia colonizada 
nnediarn e in!enso (Robnis, 1991, p. 25). 

Na última fonna de globalização, são ainda 
as imagens, os artefatos ·~ as identidades da 
modernidadt.: ocidental, produzidos pelas 
indústrias culturais das sociedades '"ocidentais" 
(incluindo o Japão) y,ue donunrun as redes globais. 
A proliferação das escolhas de identidade é mais 
ampla no ':"cenvo" do siste~ global que nas suas 
periferias. Os padrões de troca cultural desigual, 
familiar desde as primeiras fases da globalização, 
continuam a etistirna modernidade tardia. Se 
quisermos provar as cozinhas exóticas de outras 
culturas em um únito lugar, devemos ir comer 
em Manhattan, Paiiéou Londres e não em Calcutá 
ou em Nova DeUri. 

Por outre lado, as sociedades da periferia 
têm estado sempre abertas às influências culturais 
ocidentais e, agora, mais do que nunca. Aidéia 
de que esses são fogares "fechados" -etnicamente 
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puros, culturahnente tradicionais e intocados até 
ontem pelas rupturas da modernidade - é uma 
fantasia ocidental sobre a '<aJteridade": uma 
"fantasia colonial" sobre a periferia, mantida pelo 
Ocidente, que tende a gustar de seus l1ativos apenas 
como "puros" e de seus lugares exóticos apenas 
como "intocados". Entreta,.1.to, as evidências 
sugerem que a globaliiação e"'tú tendo efeitos em 
toda parte, incluindo o Ocidente, tt a "periferia" 
também está vivendo seu efeito pluralizador, 
embora num ritmo mais lento e desj.gual. 

TheRedin t·he West 
(O Resto no Ocidente) 

As páginas preeedente~ aprs:sentaram três 
qualificações relativamente à primeira das três 
possíveis conseqüências da globalização, isto é, a 
homogeneização das identidades gl.Jhais. Elas são: 
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a) globalização caminha em paralelo com um 
reforçamento das identidades locais, 
embora isso ainda esteja dentro da lógica 
da compressão espaço-tempo. 

h) A globalização é um processo desigual e 
tem sua própria "geometria de poder". 

e) A globalização retém alguns aspectos da 
dominação global ocidental, mas as 
identidades culturais estão,em toda parte, 
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sende relativizadas pelo impacto da 
comp1T:essão espaço~tempo. 

Talvez u exemplo mais impressionante desse 
terceiro pontt, seja o fenómeno da migração. Após 
a Segunda Guerra Mundial~ as potências européias 
descoloniza.doras pensaram que podiam 
simplesmentti' cair fora de suas esferas coloniais 
de influênci~, deixando as conseqüências do 
imperialismo ;1trás delas. Mas a interdependência 
global agora atua em ambos os sentidos. O 
movimento Pªfª fora ( de mercadorias, de imagens, 
de estilos ocicUntais e de identidades consumistas) 
tem uma correspondência num enorme 
movimento de ,pessoas das periferias para o centro, 
num dos perfodos mais longos e sustentados de 
migração "não-planejada''' da história recente. 
Impulsionadas pela pobrezz, pela seca, pela fome, 
pelo subdesenvolvimento económico e por 
colheitas fracassadas, pela guerra civil e pelos 
distúrbíos polfocos, pelo cottllito regional e pelas 
mudanças arbitrárias de regimes políticos, pela 
dívida externaaclmmlada de seus governos para 
com os bancos ocidentais, as pessoas mais pobres 
do globo, em grande número, acabam por 
acreditar na "mensagem" do consumismo global 

d ' . d' d ~ "b " e se mu ampara os wcrus e on e vem os ens 
e onde as chances de sobrevivência são maiores. 
Na era das comunicações globais, o Ocidente está 
situado apenas à distância de uma passagem aérea. 
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Tem havido migrações continuas e de grande 
escala, legais e "'ilegais", para os Esta,los Unidos, a 
partir de muitos países pobres Cf.ª fu'llérica Latina e 
da bacia cariheuha (Cuba, Raiti,.Porto Rico, 
República Dominicana, i1has d6 Caribe Britânico), 
bem como grande número de ""migrantes 
ec01;iômicos '' e de refugiados pµliticos do Sudeste 
da Asia e do Extremo Oriente - dnne8es, coreanos, 
vietnamitas, camhojianos, indianos, paquistaneses, 
japoneses. O Canadá tem uma rl!uhstancialrninoria 
de população carihenha. Uma oonseqüência disso é 
uma mudança dramática na "nristuraétnica" da 
população dos Estados Unidos - a primeira desde 
as migrações em massa das prnneiras décadas deste 
século. Em 1980, um em cada cinco americanos 
tinha origem afro-americana, asiátic0 americana ou 
indígena. Em 1990, essa estatística era de mn em 
cada quatro. Em muitas cidades grandes (incluindo 
Los Angeles, San Francisco, Nova York, Chicago e 
Miami), os brancos são agora uma:miuoria. Nos anos 
80, a população da Califórnia c1 esceu em 5,6 
milhões, 43 por cento dos quais er~m pessoas de 
cor - isto é, incluindo hispânicos e ~siáticos, bem 
como afro-americanos ( comparad,os com 33 por 
cento em 1980)- e um quinto tin::ia nascido no 
estrangeiro. Em 1995, previa-se que um terço dos 
estudantes das escolas públicas americanas seria 
constituído de "não-brancos" (Cen.so dos Estados 
Unidos, 1991, citado emPlatt, 19n). 

Ao longo do mesmo período, houve uma 
"migração" paralela de árahet: do Maghreb 
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(Marrocos, .,Argélia, Tunísfa) para a Europa, e de 
africanos do.Senegal e doZaire para a França e 
para a Bélgica; de tuxcos e norte-africanos para a 
Alemanha; de asiâticos das Indias Ocidentais e 
Orientais ( ex colónias hofa.ndesas) e do Suriname 
para a Holanda; de norte-africanos para a Itália; 
e, obviamente, de pessoas do Caribe e da Índia, 
Paquistào, Uangladesh, ':Juênia, Uganda e Sri 
Lanka para oR.eino Unido. Há refugiados políticos 
da Somália, Etiópia, Sudãoe SriLanka e de outros 
lugares, em p eqne:nos números, em toda parte. 

Esta f~rmação de "enclaves" étnicos 
minoritários: no interior dos estados-nação do 
Ocidentelevc_u a mna ''plurnlização" de culturas 
nacionais e dê identidadesuacionais. 

A diaiétiei::a das identidades 

Como e~ta situação tem se mostrado na Grã
Bretanha, ern termos de identidade? O primeiro 
efeito tem s:i-.do o de contestar os contornos 
estabelecidos da identidade nacional e o de expor 
seu fechamento às pressões da diferença, da 
"'alteridade" e da diversidade cultural. Isto está 
acontecendo, em diferentes graus, em todas as 
culturas nacionais ocidentais e, como conseqüência, 
fez com que toda a questão da identidade nacíonal 
e da "centralidade" cultural do Ocidente fosse 
abertamente discutida. 
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Num mundo de fronteiras dissolvidas e de 
continuidades rompidas, as 'velhas certezas e 
hierarquias da identidade britânica têm sido postas 
em questão. Nmn país que é agora um repositório 
de culturas africanas e asiáticas, o sentimento do 
que significa ser britârrico nunca mais pode ter a 
mesma vellm confiança e certeza. Oque significa 
ser europeu, nmn continente colorido não apenas 
pelas cultm·as de suas antigas colô:nias, mas taniliém 
pelas culturas americanas e agora pelas japonesas? 
A categoria da identidade não é, ela própria, 
problemática? É possível, de algum modo, em 
tempos globais, ter-semnsentimentodeidentidade 
coerente e integral? A continuidade e a historicidade 
da identidade são questionadas pela imedia tez e 
pela intensidade das confrontações cu1.turais globais. 
Os confortos da Tradi;;ão são fundamentah:nente 
desafiados pelo imperativo de se forjar uma nova 
auto-interpretação, baseada nas responsabilidades 
da Tradução cultriral{Robins, 1991, p. 41). 

Outro efeito desse processo foi o de ter 
provocado um alargamento do campo das 
identidades e uma proliferação de novas posições
de-identidade, jmltamente com mn aumento de 
polarização entre elas. Esses processos constituem 
a segm1da e a terceira conseqiiências possíveis da 
globalização, anteriormente referidas - a 
possibilidade de que ,1. globalização possa levar a 
um fortalecimento ele identidades locais ou à 
produção de novas identidades. 
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O fortalecimento de identidades locais pode 
ser visto na forte reação defensiva daqueles 
membros dos grupos étnicos dominantes que se 
sentem ameaçados pela presença de outras 
culturas. No Reino Unido, por exemplo, a atitude 
defensiva produziu uma "inglesidade" 
( englishness) reformada, um ''inglesismo" 
mesquinho e agressivo e um recuo ao absolutismo 
étnico, numa tentativa de escorar a nação e 
reconstruir "uma identidade que seja una, 
múficada, e que filtre as ameaças da experiência 
social" (Sennett, 1971, p.15). Isso freqüentemente 
está baseado no que antes chamei de "racismo 
cultural" e é evidente, atualmente, em partidos 
políticos legais, tanto de direita quanto de 
esquerda, e em movimentos políticos mais 
extremistas em toda a Europa Ocidental. 

Algumas vezes isso encontra uma 
correspondência num recuo, entre as próprias 
comunidades comunitárias, a identidades mais 
defensivas, em resposta à experiência de racismo 
cultural e de exclusão. Tais estratégias incluem a 
re-identifü:;ação com as culturas de origem (no 
Carihe, na India, em Bangladesh, no Paquistão); 
a construção de fortes contra-etnias - como na 
identificação simbólica da segunda geração da 
juventude afro-caribenha, através dos temas e 
motivos do rastafarianismo, com sua origem e 
herança africana; ou o revival do tradicionalismo 
cultural, da ortodoxia religiosa e do separatismo 
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político, por exemplo, entre tilguns setores da 
comunidade islâmica. 

Também há algmnas evÍc~ências da terceira 
conseqiiência possível da globalização-a produção 
de novas identidades, Um hon1 exemplo é o das 
novas identidades que emer@.iram nos anos 70, 
agrupadas ao redor do significante black, o qual, 
no contexto britânico, form~c.e um novo foco de 
identificação tanto para as comunidades afro
carihenhas quanto para as astáticas. O que essas 
comunidades têm .. ~m co1num, o que elas 
representam através da apreensão da identidade 
black, não é que elas sejam;' cultural, étnica, 
lingüística ou mesmo fisicamente, a mesma coisa, 
mas que elas são vista$ e tratadas cci:rno "a mesma 
coisa" (isto é, não-brancas, cvm.o o '"outro") pela 
cultura dominante. É a sua e±clus:fo que fornece 
aquilo que Laclau e .Mouffe chamam de "eixo 
comum de equivalência" desiia nmaidentidade, 
Entretanto, apesar do fato de qu~ esforços são 
feitos para dar a e\,sa ide.1;1tidaJe black um 
conteúdo único ou unificado, ~la continua a existir 
como uma identidade ao wngdde iutia larga gama 
de outras diferenças. Pessoas afrc-caribenhas e 
indianas continuam a manter•difen~ntes tradições 
culturais. O black é, assim, mnexemplo não 
apenas do caráter po :itico da:, nov1s identidades 
isto é, de seu caráter posicionJ:il e co:njtmtural ( sua 
formação em e para t~mpos e lugm;es específicos) 
mas também do medo corno a identidade e a 
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diferença estão inenrincavelmente articuladas ou 
entrelaçadas em identidades diferentes, uma 
nunca anular,,docompletamente a outra. 

Como éonclusão provisória, parece então 
que a gloh~ação tem, sim, o efeito de contestar 
e deslocar as i+d.entidades centradas e "fechadas" 
de uma cult\lra nacionaL Ela tem um efeito 
pluralizante s(;'bre a;; identidades, produzindo mna 
variedade de!)oss:ihilidades e novas posições de 
identificaçãÜ, e to'mando as identidades mais 
posicionais, mais políticas, mais plurais e diversas; 
menos fixas, unificadas ou trans-históricas. 
Entretanto, seu efeito geral permanece 
contraditório .. Algmnas identidades gravitam ao 
redor daquilo que hobins chama de '"Tradição", 
tentando recuperar dUa pureza anterior e recobrir 
as unidades e certezas que sã.o sentidas como tendo 
sido perdidas. Üutr .1s aceitam que as identidades 
estão sujeitas ao plano da história, da política, da 
representação e da diferença e, assim, é 
improvável que elae.sej am outra vez unitárias ou 
'"puras"; eess3,s, conseqüentemente, gravitam ao 
redor daquilo que Robins (seguindo Homi 
Bhabha) chama de ''Tradução". 

O capítulo 6 descreverá, brevemente, esse 
movimento contraditório entre Tradição e 
Tradução, num quadro mais amplo e global, e 
perguntará o que isso nos du; sobre o modo como 
as identidades devem ser copceptualizadas, em 
relação com os futuros da modernidade. 
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Naquilo que diz respeito às ide11tidades, essa 
oscilação entre Tradição e Tradu,ção ( que foi 
rapidamente descrita antes, en1 relação à Grã
Bretanha) está se tornando mais evidente num 
quadro global. Em toda parte, estão emergindo 
identidades culturais que não são fixas,mas que 
estão suspensas, em transiçãO, entre diferentes 
posições; que retiram seus recursos, ao mesmo 
tempo, de diferentes tradiçõ~s culturais; e que 
são o produto desses complica.dos cruzamentos e 
misturas culturais que são cada vez mais comuns 
nmnmundo globalizado. Pode,,1,erte}1tadorpensar 
na identidade, na era da globalização, como 
estando destinada a arabar mnn lug;ar on noutro: 
ou retornando a suas "'raízes'' ou desaparecendo 
através da assimilação e da homogeneização. Mas 
esse pode ser um fals,1 dilemf,. 

Pois há uma entra p,Jssihilidade: a da 
Tradução. Este conceito descreve aquelas 
formações de identidade que atravessam e 
intersectam as fronteú·as nahrrais, compostas por 
pessoas que foram dispersadas para sempre de 
sua terra natal. Essas pessoas :retêmfortes vínculos 
com seus lugares de origem e /3Uas tradições, mas 
sem a ilusão de um retorno ao passado. Elas são 
obrigadas a negociar com as novas culturas em 
que vivem, sem simplesment,e serem assimiladas 
por elas e sem perder con1.plet:amente suas 
identidades. Elas carregam ohraços das culturas, 
das tradições, das linguagens e das histórias 
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particularet, pelas quais foram marcadas. A 
diferença é que elas não são e nunca serão 
unificadas ll.O velho sentido, porque elas são, 
irrevogavelmente, o produto ele várias histórias e 
culturas inte ,conectadas, pertencem a uma e, ao 
mesmo tempo, a várias '''casas" (e não a uma 
"casa" particular). As pessoas pertencentes a essas 
culturas híbridas têm sido obrigadas a renunciar 
ao sonhü ou 1 aml:iição de redescobrir qualquer 
tipo de pureza cultural ''perdida" ou de 
absolutismo étnico. Elas estão irrevogavelmente 
traduzidas. Apala"Tª "h·adução", observa Salman 
R ushdie, "~ em, ethnologicamen te, do latim, 
significando ''trap_sferir ''; "transportar entre 
fronteiras". Escritores migrantes, como ele, que 
pertencem a doiE mundos ao mesmo tempo, 
"tendo sido transportados através do mundo ... , 
são homens traduzidos" (Rushdie, 1991). Eles 
são o produto das novas di'.ásporas criadas pelas 
migrações pós-coloniais. Eles devem aprender a 
habitar, no mínimo, duas identidades, a falar duas 
linguagens culturais, a traduzir e a negociar entre 
elas As culturas híbridas constituem um dos 
diversos tipos de identidade distintivamente novos 
produzidos ua enL ela modernidade tardia. Há 
muitos outros exerb.plos a serem descobertos. 
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FUNDAMENTALISMO F 

DIÁSPORA E HIBRIDISMO 

Algumas pessoas J.rgumentam que o 
"hiliridismn" e o sintretismo-a fusão entre 
diferentes traruçõ1: s culturais - são mua 

poderosafon1~ criativa, produzindo novas formas 
de cultura, ml:'is apropriada.s à modernidade tardia 
que às 01clh<;1s e contest<;J.das identidades do 
passado. Outras., entretanto, argumentam que o 
hibrid:is1no, :~om a indett'rminação, a "dupla 
consciência" ê o relativismo que implica, também 
tem seus cust,)s e perigos. O romance de Sahnan 
Rushdie sobre a migração, o Islã e o profeta 
Maomé, Vertos satânico~, com sua profunda 
imersão na ceultura islâmica e sua secular 
consciência d~um '·homem traduzido" e exilado, 
ofendeu de tal forma os fundamentalistas irania_nos 
que eles decr.etaram-lhe a sentença de morte, 
acusando-o de hlasfêmia. T nnibém ofendeu muitos 
muçulmano~ britânico~. Ao defender seu 
romance, Rmhdie npresenwu uma defesa forte e 
irresistível do )'hibridismo'': 

Nc, cent ·odoro mance está mn giupo de personagens, 
a maioria dos !JUaÍS é cvnstituída de muçuhnanos 
hritâniéos, oú de pessoas não particularmente 
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religiosas, de origemislâniicf', lutando precisamente 
com o mesmo tipo de probfomas que têm surgido 
em torno do livro, probldnas de hibridização e 
gnetização, de reconcilia1fo veU10 com o novo. 
Aquelas pessoas que se opõem violentamente ao 
romance, hoje, são de opinião de que a mistura 
entre diferentes culturais inevitavelmente 
enfraquecerá e destruirás~ própria cultura. Sou 
da opinião oposta. O livro Versos satânicos celebra o 
hiliridismo, a impureza, a mishrra, a ITm1sformação, 
que vêm de novas e inespe,adas tlombinações de 
seres humanos, culturas, iféias, políticas, fihnes, 
músicas. O livro alegra-seiom os cruzamentos e 
teme o absolutismo do Puro .. Mélange, mistura, um 
pouco disso e um pouco da5s uilo, é dessa forma qitR 

o novo entra no mando. E l'l grande possibilidade 
que a migração de massa dlí. ao mH.ndo, e eu tenho 
tentado abraçá-la. O livro VE1rsos satânicos é a favor 
da mudança-por-fusão, da n°1 udanç:a.-por-reunião. É 
urna canção de amor panJL nossos cruzados eus 
(Rushdie, 1991, l'· 394). 

Entretanto, o livro Ver,os satânicos pode 
perfeitamente ter ficado preso entre as 
irreconciliáveis forças da Trad1ção e da Tradução. 
Essa é a visão, simpática a RU$hdie, mastamhém 
crítica, de Bhiku Parekh (1989). 

Por outro lado, existem também fortes 
tentativas para se reconstnúrem identidades 
purificadas, para se resta;:urar a coesão, o 
"fechamento" e a Tradição, f1:{nte ao hibridismo e 
à diversidade. Dois exemplos são o ressurgimento 
do nacionalismo na Europa Oriêntal e o crescimento 
do fundamentalismo. · 
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Numa êra em. que a integração regional nos 
campos econômicós e políticos, e a dissolução da 
soberania ~acional, estão andando muito 
rapidamente na E1,ropa Ocidental, o colapso dos 
regimes comunistasna Etff('Pª Oriental e o colapso 
da antiga União Soviética foram seguidos por um 
forte revíval •lo nadonalis1no étnico, alimentado 
por idéias trnto ele pureza racial quanto de 
ortodoxia religiosa'.A ambição para criar novos e 
unificados estados-nação ( que, como sugeri acima, 
nunca reahnetite exístiram nas culturas nacionais 
ocidentais) te!n sidi;> a força impulsionadora por 
detrás de mowimei\tos separatistas nos estados 
bálticos da l~stô~a, Letónia e Lituânia, da 
desintegração da I,.1goslávia e do movimento de 
independ,~ncia de nmitas das antigas repúblicas 
soviéticas ( da Geórgia, Ucrânia, Rússia e Annênia 
até o Curdistão, Usbequistão e as repúblicas 
asiáticas islâmicas do antigo estado soviético). O 
mesmo procegw, em grande parte, tem ocorrido 
nas ''nações" da Europa Central, que foram 
moldadas a partir da desintegração dos impérios 
austro-húngaiio e otomano, no final da Primeira 
Guerra Mundial. 

Esses novos aspirante&. ao status de "nação" 
tentam construir estados que sejam unificados 
tanto em termos étnicos qua:ato religiosos, e criar 
entidades políticas em to.,·no de identidades 
culturais homogéneas. O r,roblema é que elas 
contêm, dentrode suas "fronteiras", minorias que 
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se identificam com culturas diferentes. Ass:im, por 
exemplo, há minorias russas ''~tnicas" nas 
repúblicas bálticas e na:Ucrânià, poloneses étnicos 
na Lituânia, um enclave amnênj;o (N agorno
Karahakh) no Adzerhajão, minorias turco-cristãs 
entre as maiorias russas da Moldávia, e grande 
número de muçulmanos nas repúblicas sulistas 
da antiga União Soviética, qµepartilhammais 
coisas, em termos culturais e :religiosos, com seus 
vizinhos islâmicos do Oriente Médio do que com 
muitos de seus "conterrâneos''. 

A outra forma importante de revival do 
nacionalismo particularista e dQ absolutismo étnico 
e religioso é, obviamente, o fenômeno do 
''fundamentalismo" . Isto é evidenteem toda parte 
(por exemplo, no ressuscitado e mesquinho 
"inglesismo", anteriormente mencionado), embora 
seu exemplo mais impressionante deva ser 
encontrado em alguns estados islâmicos do Oriente 
Médio, Começando com a Revolução Iraniana, 
têm surgido, em muitas sociedades até então 
seculares, movimentos islâmicos fundamentalistas, 
que buscam criar estados religiosos nos quais os 
princípios políticos de organiz.,ição estejam 
alinhados com as doutrinas rêligfosas e com as 
leis do Corão. Na verdade, esta tendência é difícil 
de ser .interpretada. Alguns,analistas vêem-na 
como uma reação ao caráter "'forçado" da 
modernização ocidental: cettamente, o 
fimdamentalismo .iraniano foiuma :resposta direta 
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aos esforços os anos 70 por adotar, de forma 
total, modelm cultnrais ocidentais. Alguns 
interpretam-}J.o como uma r·esposta ao fato de terem 
sido deixados fora da "globalização". A reafirmação 
de ''raízes" chltuntis e o retorno à ortodoxia têm 
sido, desdeltámU!i-to, uma das mais poderosas 
fontes de contra-:id.eµ.ti:ficação em muitas sociedades 
e regiões pó~-coh:miais e do Terceiro Mundo 
(podemos pe:Q'sar, aqui, nos papéis do nacionalismo 
e da cultura na::ional .nos movimentos de 
independêm ia n1,. lianos, africanos e asiáticos). 
Outros vêem ,ts róÍ:Ges do fo ndamentalismo islâmico 
no fracasso esil a dos islâmicos em estabelecer 
lideranças "modernizanles" bem-sucedidas e 
eficazes ou modernos, seculares. Em 
condições •e exitrema pobreza e relativo 
subdesenvôlvinll.ento económico ( o 
fundamentali,mo émais forte nos estados islâmicos 
mais pobres da :região), a restauração da fé 
islâmica é~ poderosa força política e ideológica 
mobilizador~ e unificadora. 

A tendtncia em diret ão à '"homogeneização 
global", pois, tem seu paralelo num poderoso 
revival da "etnia,,,, vezes de variedades 
mais híbridas ou simbólicas, mas também 
freqüentem1:nte das variedades exclusivas ou 
"essencialis as" n1enci0Dadas anteriormente. 
Bauman tem se referido a ~sse "ressurgimento da 
etnia" como uma dtis principais razões pelas quais 
as versões ,maisJ extremas, desabridas ou 
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indeterminadas do que acontece com a identidade 
b o d"/ d glbal" o so o nnpacto o pos-mo erno o .. exige mna 

séria qualificação: · · 

O "ressurgiment!!i da etniá" ... traz para a linha 
de frente o flor~scimento não-antecipado de 
lealdades étnicas no interior das minorias 
nacionais. Da mesllla forma, ele coloca em questão 
aquilo que parece ser a causa profunda do 
fenômeno: a crescente separação entre o 
pertencimento ao ~orpo político e ú pertencimento 
étnico ( ou mais ~eralmente, a conformidade 
cultural) que elimina grande parte da atração 
original do programa de assimilação cultural ... A 
etnia tem-se tornado uma <:las muitas categorias, 
símbolos ou totens, em torno dos quais 
comunidades flc civeis e livres de sanção são 
formadas e em ,,·elação às quais identidades 
individuais são cQnstruída8 e afirmadas. Existe 
agora, portanto, um número muito menor 
daquelas forças centrífugas que uma vez 
enfraqueceram a integridadé étnicá. Há, em vez 
disso, uma poderosa demanda por uma 
distintividade étnica pronunciada ( embora 
simbólica) e não Jior uma distinlividade étnica 
institucionalizada. 

O ressuq.,iimento do nacionalismo e de 
outras formas de particularismo no final do século 
XX, ao lado da globaliz;ação e a ela intimamente 
ligado, constitui, olrciamente, uma reversão 
notável, uma virada ]oastante inesperada dos 
acontecimentos. Nada nas perspectiv<;1s iluministas 
modernizantes ou nas ideologias do Ocidente nem 
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o liberalismo nem, na verdade, o marxismo, que, 
apesar de toda sua oposição ao liberalismo, 
também viu o capitalismo como o agente 
involuntário da ''modernidade" previa um tal 
resultado. 

Tanto o liberalismo quanto o marxismo, em 
suas diferentes formas , davam a entender que o 
apego ao local e ao particular dariam 
gradualmente vez a valores e identidades mais 
universalistas e cosmopolitas ou internacionais; 
que o nacionalismo e a etnia eram formas arcaicas 
de apego-a espécie de coisa que seria "dissolvida" 
pela força revolucionadora da modernidade. De 
acordo com essas ')netanarrativas" qamodernidade, 
os_ apegos irracionais ao local e ao particular' à 
tradição _e às raízes, aos mitos nacionais e às 
''com~dades imaginadas'' ' seriam gradualmente 
substituído~ por identidades mais racionais e 
upív~r.sálístas. Entretanto, a globalização não 
parece esiãrproduzindo nem o triunfo do "global" 
nem a persistência , em sua velha forma 
nacionalista, do " local". Os deslocamentos ou os 
desvios da globalização mostram-se, afinal, mais 
variados e mais contraditórios do que sugerem 
seus protagonistas ou seus oponentes. Entretanto, 
isto também sugere que, embora alimentada, sob 
muitos aspectos, pelo Ocidente, a globalização 
pode acabar sendo parte daquele lento e desigual, 
mas continuado, descentramento do Ocidente. 
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