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A cidade, território cultural 

Muito tem-se falado a respeito da cultura, um interesse cada vez maior aos fatos 

cotidianos, à vida dos indivíduos, aos seus desejos mais comuns, à forma como vêem o 

mundo, assim, talvez busca-se compreender seus atos, ações e intenções que formam e 

transformam os territórios contemporâneos. Mas a que território devemos nos referir quando 

a meta é alcançar a compreensão do ambiente cultural contemporâneo, focalizar as 

referências identitárias que formam a subjetividade dos indivíduos de nosso tempo, e em 

especial na América Latina? 

Se pensarmos que grande parte desses indivíduos vivem em cidades, e ainda, que 

aqueles que não fazem parte diretamente desses centros urbanos estão, obrigatoriamente 

envolvidos na lógica capitalista que impõe regras e ritmos urbanos irradiando influências e 

ultrapassando as fronteiras das cidades, compreenderemos que são esses os territórios∗ 

que focalizaremos a fim de saciar as inquietações mencionadas. 

Portanto, já temos os elementos centrais que compõem nosso ambiente de 

investigação: as cidades, que serão tratadas não apenas em uma perspectiva 

simploriamente comparativa, como será esclarecido posteriormente, os indivíduos, que são 

os “construtores” e, concomitantemente, “construídos” pelo ritmo e pela natureza das 

relações urbanas, que têm aspectos comuns entre as grandes cidades do mundo, mas, por 

outro lado apresentam peculiaridades de acordo com as especificidades de cada indivíduo e 

de cada cidade, e assim apresentamos o terceiro e último elemento a ser trabalhado, a 

identidade, em especial do ponto de vista cultural, buscando um debate acerca das 

referências que compõem a subjetividade desses indivíduos urbanos, fornecendo-lhes um 

sentimento de pertencimento, de laços, ou muitas vezes um não pertencer, um desvincular 

de uma realidade passada, com um lugar que já não é mais a referência cotidiana. 

                                                           
1 UNICAMP  
mari.cas@bol.com.br 

∗ É importante salientar ainda que a concepção de território que mais se aproxima das 
respostas que buscamos é trabalhada por Rogério Haesbaert da Costa ao tratar do “Mito da 
Desterritorialização” 

 
“Uma das propostas mais interessantes é aquela que coloca a possibilidade, hoje, da 

construção de territórios no e pelo movimento, “territórios-rede” descontínuos e sobrepostos, 
superando em parte a lógica político-territorial zonal mais exclusivista do mundo moderno.” Costa, 
2004. Páginas 98-99 
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Este último elemento será tratado como finalidade maior deste ensaio, perseguir 

algumas pertinentes questões acerca da identidade, propondo uma reflexão geográfica das 

possibilidades que vem sendo apresentadas, como a dualidade entre aqueles que crêem na 

crise e “dilaceramento” das identidades, e outros que apostam na afirmação e permanência 

de certas referências. 

Focalizar as grandes cidades como fenômenos que podem ser tratados em 

diferentes países, tendo um cuidado especial em se fazer uma abordagem dos elementos 

culturais, mas acima de tudo, mencionar os aspectos políticos e econômicos que contribuem 

para a composição de tal situação é também pretensão deste trabalho. 

Assim, fica claro que ao tratar da temática urbana contemporânea, há de se fazer 

algumas ressalvas e esclarecimentos. Inicialmente, deve-se salientar a impossibilidade de 

repetir o que tradicionalmente foi considerado: a cidade enquanto subunidade de seus 

Estados-Nação (Sassen, 1994). O que outrora contemplava os estudos sobre as cidades já 

não mais atente à complexidade urbana que toma dimensões globais. Em segundo lugar, 

atentar para a mudança do papel do Estado Nacional na economia política mundial, 

apontando para o redimensionamento da atuação estatal e uma efetiva transnacionalização 

financeira, ou seja, a formação de mercados financeiros globais. Por fim, considerar as 

cidades globais (Sassen, 1994) não numa perspectiva comparativa, mas enquanto 

fenômeno mundial, tendo em vista sua comum ocorrência em diferentes países, possibilitará 

uma abordagem mais fiel e próxima à realidade que se pretende analisar. 

 Considerando tais premissas, as investigações acerca das identidades territoriais se 

realizarão no sentido de reconhecer os elementos envolvidos nesta dinâmica de construção 

e dissolução de referências, abordando em especial o impacto da globalização cultural, mas 

também econômica, sobre as cidades e reconhecendo a dimensão espacial que é o cerne 

dessa dinâmica, contemplando ainda as dimensões técnicas e informacionais, que sem 

dúvida motivam importantes ações que contribuem na constituição dessa conjuntura. 

 Apesar da aparente redundância, cabe instigar a fatal relevância de tratar das 

cidades como instituições pulsantes no contexto contemporâneo. Ao retomar a incipiente 

colocação de perda da importância das cidades, supostamente ocorrente graças ao 

desenvolvimento de meios capazes de minimizar as distâncias, colocando fim às barreiras 

locacionais, concretiza-se uma meia verdade. Ainda que se realize de fato certa 

independência locacional, promovida pelos avanços tecnológicos nos instrumentos de 

comunicação e informação, e até nos meios de transportes, sabe-se que tais indústrias de 

comunicação e informação não são autônomas, no sentido estrutural, ou seja, necessitam 

de infra-estrutura que possibilitem a efetivação de seu processo produtivo. Assim, há 
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evidente preocupação com os meios de produção; a força de trabalho não se torna 

dispensável, ao contrário ainda realiza papel preponderante nessa produção. 

  Ao invés de sucumbir à nova era, a cidade emerge imponente, sintetizando um 

constante movimento de resgate e promoção de referências; homens e lugares se compõem 

tão intrinsecamente que se auto (re)produzem, embalados pelo acelerado ritmo de 

informações e mediados por meios que os comunicam em alta tecnologia. 

 E essa comunicação, mais veloz, instantânea é que diferencia essas grandes 

cidades das de épocas anteriores, as possibilidades de contatos, o imediatismo das 

relações, a multiplicidade de encontros, de trocas, o movimento enfim passa a caracterizar 

esses territórios. 

Alusões e decorrências teóricas 

“Para muitos, o pós-modernismo, ao romper com uma época, 

inaugura uma nova sensibilidade, uma nova leitura de mundo, 

diretamente vinculada aos novos paradigmas tecnológicos que 

balançam as antigas certezas e os antigos laços da sociedade com o 

espaço. Ocorreria assim um descentramento do indivíduo em relação 

a comunidades bem delimitadas, os contatos se fariam cada vez 

mais a distância, prescindindo da contiguidade física. Este 

descentramento e esta instabilidade “des-localizada” são, para 

alguns, uma marca essencial da pós-moderniddae.” 

Costa, 2004. Página 145 

Não são poucos os debates traçados nas mais diversas escalas da comunicação, 

acerca do que, controversamente, se denominou como “pós-modernidade”. Proclamada por 

muitos autores e censurada por outros tantos, o fato é que ninguém se atreve a ignorar a 

atual sensação de desconforto adrenalizante que exala das artes, ciências e outras áreas do 

saber. 

Dentre os que delimitam sua gênese com obras provocativas por serem inovadoras e 

propositivas de rupturas com padrões vigorantes, estão Jean François Lyotard, com “A 

Condição Pós-Moderna”, publicada em 1979; Fredic Jameson com “Pós-Modernismo” de 

1991; Perry Anderson com “As Origens da Pós-Modernidade “, de 1998. 

“ “Pó-modernismo”, como termo e idéia supõe o uso corrente de 

“modernismo”. Ao contrário da expectativa convencional, ambos 

nasceram numa periferia distante e não no centro do sistema cultural 

da época: não vêm da Europa ou dos Estados Unidos, mas da 
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América Hispânica. [...] a idéia de um “pós-modernismo” surgiu pela 

primeira vez no mundo hispânico, na década de 1930, uma geração 

antes do seu aparecimento na Inglaterra ou nos Estados Unidos.” 

(Anderson, 1998. Página 9) 

A “desconstrução das metanarrativas”, a rejeição a grandes modelos explicativos, 

que se auto legitimam, e super valorizam um alcance universal, além da necessidade de 

rompimento com valores universalizantes são as premissas inicialmente assumidas nesses 

trabalhos e que consolidam a idéia de “pós-modernismo”. 

“[...] o mundo e o conhecimento são um conjunto de múltiplo e até 

incompatíveis jogos de linguagem, qualquer idéia de compatibilizar ou 

até buscar um consenso entre eles representa violar o que a pós-

modernidade revela de melhor, a heterogeneidade”. 

(Lyotard,1984. Página 21) 

A diversidade, antes sufocada por uma padronização totalitarista capaz de conduzir a 

produção e nortear o consumo de massa, se torna elemento fundante da dinâmica espacial, 

propondo uma nova constituição do urbano. As mudanças tecnológicas inauguram novas 

relações entre o tempo e o espaço ampliando a dimensão escalar dessas categorias 

tradicionais, que são recontextualizadas na fragmentação e descentralização 

contemporâneas. 

Foram traçadas considerações que designam aspectos pós-modernos a diferentes 

dimensões, coincidência ou não, todas nos remetem às cidades. Cabe aqui mais uma 

referência, mencionando agora Charles Jencks, inaugurador de um olhar arquitetônico à 

pós-modernidade, reunindo importantes colocações em “A linguagem da arquitetura pós-

moderna” de 1977, onde ensaia qualificações, atribuindo inicialmente o termo “ecletismo 

radical” substituído no ano seguinte por arquitetura pós-moderna. 

 “... o modernismo padece de elitismo. O pós-modernismo está 

tentando superar esse elitismo estendendo as mãos para o 

vernáculo, para a tradição e para a gíria comercial das ruas. - ...a 

arquitetura, em dieta forçada há cinqüenta anos, só pode se divertir e 

em conseqüência ficar mais forte e mais profunda”. 

(Jencks, 1978. Páginas 6-8) 

  O que se tem como resultado é uma complexidade de linguagens, a 

contradição, inclusividade, enfim a dialética. Fala-se ao arquiteto iniciado e ao grande 
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público, respondendo nas edificações à segurança, ao conforto, lazer e aos desejos mais 

comuns. Há, portanto, a aproximação entre a cultura popular e a alta cultura; descreve-se a 

integração do pós-modernismo na cotidianeidade do indivíduo, concretizando uma relação 

de simultânea influência entre o produtor cultural e o público geral, materializada nos meios 

de informação e comunicação de massa: arquitetura, propaganda, cinema, moda, peças 

teatrais, músicas, a televisão e a Internet. 

Por outro lado, há os que renunciam tais prerrogativas e acentuam que tal conceito 

não existe, foi criado por modismo ou exagero daqueles que vislumbram transformações 

prematuras. Há ainda a afirmação de que, após acontecimentos recentes o pós-modernismo 

chega ao fim. Deste lado destaca-se a recente publicação “After Theory” de Terry Eagleton , 

onde afirma: 

“Com a deflagração de uma nova narrativa global do capitalismo, a 

partir da deflagração da chamada guerra ao terror, é bem possível 

que o estilo de pensamento conhecido como pós-modernismo esteja 

chegando ao fim.” 

(Terry Eagleton - “After Theory” , por Caio Caramico Soares, In Folha 

de S.Paulo Mais! - Domingo, 02 de Novembro de 2003.) 

Ao se referir ao acontecido de 11 de Setembro, Eagleton declara a aqueles que 

acreditavam no fim dos grandes paradigmas o retorno às tais verdades absolutas e 

aglutinadoras de mentes em busca do conforto, paz espiritual e explicações às tormentas de 

nossos dias. 

Abordagem geográfica da identidade 

A ciência Geográfica, desde sua gênese, persegue um caminho de difíceis embates, 

que na realidade se tornaram grandes impulsionadores, apesar de em alguns momentos 

históricos consistirem em verdadeiros entraves à construção do saber Geográfico, no que se 

refere aos postulados dessa ciência. Uma das mais antigas e frustrantes dicotomias, que 

elucida tal situação, é o afastamento entre os estudos estritamente naturais e os ditos 

estudos humanos e, conseqüentemente, especialização e isolamento reducionistas de 

certas análises geográficas. 

A fragmentação e as diferentes atuações consagradas a cada área do saber nos 

trouxe certas castrações, visto que a especialização, elevada a seu extremo, faz-nos crer 

que os fenômenos estejam classificados por uma ordem disciplinar, a qual não se adequam 

necessariamente. Deste modo, nós é que supomos que cada problema tenha sua solução 

em uma determinada área, mas na realidade os problemas não podem ser 

disciplinadamente classificados, já que são constituídos de uma natureza difusa, efêmera e 
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muitas vezes mais complexa do que nossa taxonomia podia prever. Nesse sentido a 

Geografia, assim como professam alguns de seus praticantes, tem a competência de 

fornecer instrumentos que nos habilitem a uma análise una, capaz de tratar os fenômenos 

em sua íntegra natureza. 

E por que realizar um estudo geográfico referente à identidade? Como justificar uma 

abordagem geográfica (partindo dos fundamentos desta ciência) das identidades? O que 

para alguns pode parecer pouco plausível, para muitos não careceria de maiores 

explicações, pois justificado está e qualquer elucidação tenderia ao pleonasmo. Ainda 

assim, cabe ressaltar a estreita relação entre identidade e geopolítica, as ferramentas 

fornecidas pela geografia para a gestão do território, elementos políticos que permeiam este 

saber desde sua gênese e são, assim, foco de importantes reflexões contemporâneas. As 

estratégias utilizadas pelos Estados na tentativa de domínio e expansão de territórios, ou 

como são atribuídos (novos) valores aos símbolos e representações, são elementos 

diretamente ligados à subjetividade e, de certa forma indicam importantes caminhos para 

desvendarmos o real poder da identidade de articular e até manipular os indivíduos. 

E, por outro lado, a alteridade, diferenciações que caminham junto, complementam e 

definem as identidades, as fronteiras estabelecidas e recriadas entre indivíduos ou grupos 

sociais, a multiplicidade de referências e as diversas possibilidades de identidades que 

convivem e convidam a todos a nos filiarmos a tantas facções. Seria então pertinente pensar 

em identidade territorial, não apenas no sentido relacional, entendendo que as identidades 

são fruto das interrelações entre os indivíduos e com seus territórios, mas também enquanto 

diferenças que caracterizam os diversos territórios, que os definem como únicos e, portanto, 

os separam. 

Recorrendo às definições de identidade, aludidas em diferentes áreas do saber, tem-

se a constante referência à relação do indivíduo com seu meio social e a partir de vínculos 

decorrentes dessas ligações é que pode-se estabelecer a possibilidade de laços identitários. 

“... a identidade é um instrumento que permite pensar a articulação 

do psicológico e do social em um indivíduo. Ela exprime a resultante 

das diversas interações entre o indivíduo e seu ambiente social, 

próximo ou distante.” 

Cuche, 1999. Página 177 

Nesse sentido é que se consagra a importância e pertinência em mencionar as 

identidades territoriais, em especial quando se trata de uma análise geográfica, assim sendo 

caracterizada por um olhar não dicotômico, já que este vislumbraria homens e estruturas 
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físicas como elementos separados, não partilhando a totalidade a qual a geografia se dedica 

e busca contemplar em análises unas que apreendam a essência relacional dos fenômenos. 

Crise ou afirmação das identidades? 

Considerando as advertências destacadas, nota-se que algumas reflexões acerca da 

identidade conspiram do sentido de desvendar tal crise que supostamente atinge o indivíduo 

e sua identidade, tendo em vista o contexto contemporâneo de reestruturação ou revisão, 

tanto epistemológica como política, no que se refere ao pensamento científico ou mesmo em 

termos empíricos, ou mais exatamente práticos, no que tange ao cotidiano dos indivíduos. 

As ciências deixam a posição de deterem solução universal para as dúvidas e 

inquietações humanas, e passam a ser questionadas, assim como as grandes certezas que 

triunfaram na modernidade. 

 “Tenho vindo a afirmar que nos encontramos numa fase de transição 

paradigmática, entre o paradigma da modernidade, cujos sinais de 

crise me parecem evidentes, e um novo paradigma com um perfil 

vagamente descortinável, ainda sem nome e cuja ausência de nome 

designa por pós-modernidade. Tenho mantido que esta transição é 

sobretudo evidente no domínio epistemológico: por debaixo de um 

brilho aparente, a ciência moderna, que o projeto da modernidade 

considerou ser a solução privilegiada para a progressiva e global 

racionalização da vida social e individual, tem-se vindo a converter, 

ela própria, num problema sem solução, gerador de recorrentes 

irracionalidades.” 

Boaventura, 2003. Página 34 

Para o autor, a crise que promove a transição do paradigma da modernidade para o 

da pós-modernidade ocorre não só na dimensão epistemológica, mas no “plano societal 

global”. (Boaventura, 2003) No que nos está diretamente relacionado, Boaventura aponta 

para uma “descontextualização da identidade na modernidade” (Boaventura, 2003) 

acarretada por tensões entre a subjetividade individual e coletiva, e as concepções abstratas 

(universais) e concretas (contextuais, particulares) da subjetividade. Assim, o 

posicionamento, acerca dessas duas tensões (subjetividade individual X coletiva; 

concepções abstratas X concretas), representa, segundo o autor, a decisão tomada pela 

teoria política liberal, para a resolução da questão da identidade moderna – ou 

subjetividade, como foi denominada – propondo assim, uma resposta hegemônica, que de 

certo contemplaria as referências cristalizadas na modernidade. Tais referências seriam 

materializadas no Estado Liberal e na subjetividade individual. 
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“O triunfo da subjetividade individual propulsionado pelo princípio do 

mercado e da propriedade individual, que se afirma de Locke a Adam 

Smith, acarreta consigo, pelas antinomias próprias do princípio do 

mercado, a exigência de um super-sujeito que regule e autorize a 

autoria social dos indivíduos. Esse sujeito monumental é o Estado 

liberal.” 

Boaventura, 2003. Página 138 

O fato de serem hegemônicas não determina que tenham sido as únicas referências 

atuantes naquele momento, tampouco que não foram contestadas ou transgredidas por 

correntes filosóficas ou ideológicas que se dedicaram à crítica para a transformação do 

contexto que se apresentava. Dentre tais manifestações de desacordo, que sugerem a 

constituição de identidades alternativas ao binômio indivíduo-Estado, temos a contestação 

romântica e a marxista, que a partir de alicerces distintos, buscam proposições que 

pudessem superar o reducionismo hora assistido. 

A contestação romântica indicava para a possibilidade de se estabelecerem 

referências a partir de três vínculos: étnico, religioso e o vínculo com a natureza, enquanto 

que a contestação marxista propunha a recontextualização da identidade alicerçada no 

enfoque nas relações sociais de produção. Assim, o que ocorre é uma tentativa de se 

dilacerar com a proposta liberal moderna de reduzir as identidades aos elementos tomados 

como referências hegemônicas, o indivíduo e o Estado. Tentativa esta frustada, assim como 

Boaventura elucida, vencida pelo predomínio da “lealdade terminal ao Estado”: 

“Qualquer destes vínculos significavam a construção de identidades 

alternativas à polarização indivíduo-Estado, portanto, a criação de 

lealdades terminais inapropriáveis pelo Estado. A verdade, porém, é 

que nenhum desses vínculos logrou fazer vingar, nos últimos cem 

anos, uma alternativa concreta, nem no plano político, nem mesmo 

no plano sócio-cultural. Pelo contrário, o vínculo indivíduo-Estado, 

assente no princípio da obrigação política liberal, não cessou de 

afirmar a sua hegemonia e, por processos diferentes, foi-se 

apropriando do potencial alternativo dos demais vínculos, que assim 

descaracterizados acabaram por ser postos ao serviço da lealdade 

terminal ao Estado.” 

Santos, 2003. Página 141 

 Reconhecendo o fracasso das tentativas expostas e, concomitantemente, a 

consagração, ao menos momentânea, das reverências modernas, há a evidência do limite 
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latente materializado na crise revelada pelo autor. Este limite se dá exatamente no fato de 

que tais proposições já não mais respondem às inquietações dos indivíduos, já que o 

Estado não mais representaria um elo motivador de referências identitárias. Há ainda a 

exposição de uma importante questão: de fato houve um momento em que tais referências 

se realizaram de forma hegemônica ou o que ocorreu foi a adesão, forçosamente 

reconhecida por intenções de se manter um aparente vínculo com as representações dos 

poderes, esses sim, hegemônicos, e catalisadores das normas modernas que remetiam ao 

capitalismo. Nesse sentido Boaventura expressa: “Como se calcula, as dúvidas são acima 

de tudo sobre se o que presenciamos é realmente novo ou se é apenas novo o olhar com 

que o presenciamos.” 

 Enfim, o que se pode afirmar é que existem mudanças sendo observadas e 

exercitadas, os antigos vínculos sugeridos e, na ocasião, superados, são reeleitos neste 

contexto movimentado por novas turbulências e antigas respostas que podem agora serem 

ouvidas e professadas. É esta situação, de simultaneidade entre novos e antigos elementos 

que compõe o “processo histórico de descontextualização das identidades”. 

“A recontextualização e reparticularização das identidades e das 

práticas está a conduzir a uma reformulação das interrelações entre 

os diferentes vínculos atrás referidos, nomeadamente entre o vínculo 

nacional classista, racial, étnico e sexual. Tal reformulação é exigida 

pela verificação de fenômenos convergentes ocorrendo nos mais 

díspares lugares do sistema mundial: o novo racismo na Europa; o 

declínio geral da política étnica do multiculturalismo ou pela política 

sexual dos movimentos feministas; os movimentos dos povos 

indígenas em todo o continente americano, que contestam a forma 

política do Estado pós-colonial; o colapso dos Estados-Nação – 

afinal, multinacionais – e os conflitos étnicos no campo devastado do 

ex-império soviético; a transnacionalização do fundamentalismo 

islâmico; a etnicização da força de trabalho em todo o sistema 

mundial como forma de a desvalorizar; etc., etc.” 

Santos, 2003. Página 145 

 Ao titular de o “regresso das identidades”, Boaventura se refere à tal revisão do 

paradigma epistemológico da ciência moderna, apontado para a pós-modernidade, situação 

em que as múltiplas possibilidades de identidade se confirmam e se sobrepõem. Assim, o 

autor afirma que o que ocorre é a convivência de múltiplas possibilidades de efetivação dos 

vínculos: classe social, gênero, etnia ou o pertencimento a uma nação determinada são 
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algumas referências que representam elos a serem construídos, mas não são únicas, ou 

exclusivas e muito menos hegemônicas. 

 Acerca da questão inicialmente mencionada, sobre a concretude da crise da 

identidade, temos agora elementos que podem auxiliar para o desvendar dessa 

possibilidade, ao menos nas reflexões expostas por este autor. Seria o processo histórico de 

descontextualização das identidades sinais ou evidências dessa crise? De fato não é isso 

que nos aparenta. Em momento algum há a expressão de que os conflitos ou inquietações 

sugeridas são decorrentes de uma situação de incômodo por certa carência ou perda de 

referências legítimas, ou que tenham sido de fato legítimas em outros contextos. O que nos 

parece mais plausível é a eminência de reflexões que remetem à revisão do que fora 

estabelecido como legítimo, ou seja, há uma tentativa de resgatar aquilo que, por 

divergentes intenções, fora delegado a segundo plano, ou intencionalmente obscurecido. 

 Confirmado está, quando faz-se referência ao “regresso das identidades”, como se 

de fato elas estivessem sido esquecidas, e não produzidas em uma suposta nova era em 

que os indivíduos se surpreenderiam com elementos que outrora não faziam parte de seus 

vínculos. 

 A crise, assim como é mencionada por Boaventura, se refere ao papel institucional 

do Estado, ou seja, à regulação. “O que há de mais característico na atual crise de 

regulação social é que ela ocorre sem perda de hegemonia da dominação capitalista. Por 

outras palavras, ao contrário do que sucedeu em épocas anteriores, a crise de regulação é 

também uma crise de emancipação...” 

E, desta forma, não se configura em uma crise de identidade, como investigamos, de fato 

ocorre certa depreciação na referência que se tem do Estado, especialmente por Este não 

cumprir seu papel de fornecer os elementos para que os indivíduos se localizem 

culturalmente como integrantes de um mesmo grupo, o nacional. Sobre tais referências, e o 

papel, não cumprido, dos Estados, discutiremos mais adiante, mencionando o caso 

brasileiro e o exemplo português, assim como foi trabalhado por este autor. 

Neste ponto, há possibilidade de se acrescentar à discussão contribuições de Stuart 

Hall, que nos incentivarão a traçar um paralelo entre esses autores, pontuando importantes 

convergências e possíveis encaminhamentos acerca da efetividade ou não da referida crise 

da identidade. 

Stuart Hall e o “sujeito pós-moderno” 

 Stuart Hall defende a tese de que o sujeito moderno, provido de uma identidade fixa, 

una e centrada está em declínio, é “descentrado”, como fruto de uma sucessão de 
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espacialidades que passam a se estabelecer e a promover uma nova geografia, perceptível, 

especialmente a partir da década de 60 do século XX. 

 Dentre as tais espacialidades que compuseram a transição referida o autor delineia 

cinco “avanços na teoria social e nas ciências humanas” que contribuíram para o tal 

descentramento do sujeito. São eles: o marxismo segundo interpretações historicistas do 

século XX; as teorias freudianas acerca do inconsciente; a concepção da linguagem 

enquanto um sistema social não detentor de significados fixos e estáveis; a referência ao 

poder disciplinar de Foucault; e o impacto do feminismo, como crítica teórica e como 

movimento social. 

Os marcos mencionados seriam, assim pontos cruciais que materializaram a nova 

constituição do indivíduo pós-moderno, que teria sido, segundo Hall, iluminista e sociológico 

em fases anteriores. Tais caracterizações descrevem os três conceitos de identidade 

proclamados. O sujeito do iluminismo, constituído por uma identidade fixa, racional, inerente 

à individualidade natural e perpétua, que não sofre influências do meio em que está, 

apenas, inserido. Nessa primeira concepção, a identidade seria a pura expressão da forma 

individual de pensar e agir por impulsos internos, próprios do sujeito por sua constituição 

natural, e essencialmente racional. 

 Ao se referir ao sujeito sociológico, o autor indica as decorrências da modernidade 

na concepção de identidade e, assim como foi classificado, o sujeito passa a ser visto 

inserido num contexto social criativo e instigador, que interage e provoca o indivíduo a 

movimentar-se, rever e repensar opiniões, conceitos e referências. 

“A identidade, nesta concepção sociológica, faz a ponte entre o 

“interior” e o “exterior” - entre os dois mundos público e privado. O 

fato de projetarmos “nós mesmos” nestas identidades culturais, ao 

mesmo tempo internalizando seus significados e valores, fazendo-os 

“parte de nós mesmos”, auxilia-nos a alinhar nossos sentimentos 

subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social 

e cultural. A identidade desta forma costura (...) o sujeito na 

estrutura. Ela estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos que eles 

habitam, tornando os dois reciprocamente mais unificados e 

previsíveis.” 

Hall, 2001. Página 11 

A identidade, neste sentido, é construída e modificada permanentemente a partir das 

interações da essência interior do indivíduo com o meio externo e com as referências 
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culturais que dele exalam. Não é única, mas unifica, dá coerência e nexo à dualidade 

homem meio, aos tais mundos interno e externo. 

E é esta coesão que é dilacerada e, assim como expõe o autor, descentrada no 

sujeito pós-moderno. Tem-se uma disjunção, a desconfiguração e descontinuidade. 

“A identidade totalmente segura, completa, unificada e coerente é 

uma fantasia. Ao contrário, à medida que os sistemas de significados 

e de representação cultural modificam-se, confrontamo-nos com uma 

multiplicidade difusa e fluida de identidades possíveis, podendo nos 

identificar com cada uma delas ao - menos temporariamente.” 

Hall, 2001. Página 12 

Nos identificamos com elementos diversos e em tempos distintos, a inconstância 

passa a compor as tais identidades fragmentadas. Não mais se tem uma lógica cronológica 

determinante das referências a serem aderidas. 

Nesse contexto tem-se a realização da pluralização das referências, ou seja, não se 

pode de fato resumir a identidade a uma única referência que identificaria o indivíduo a um 

grupo ou a uma situação. 

“As pessoas não mais identificam seus interesses sociais 

exclusivamente em termos de classe; a classe não pode servir como 

um dispositivo discursivo ou uma categoria mobilizadora através da 

qual todos os diversos interesses e identidades sociais das pessoas 

possam ser reconciliados e representados”. 

Hall, 2001. Página 17 

Desta forma fica evidente que o indivíduo, definido pelo autor como sujeito pós-

moderno, é marcado pelo movimento das identidades e se distancia da solidificação, do 

congelamento de referências eternas que o pudessem representar enquanto ser imutável, 

completamente terminado e concretamente acabado. Abre-se a possibilidade da mudança, 

as transformações essenciais para a manutenção da vida passam a ser reconhecidas 

enquanto elementos compositores das identidades. 

Consumação 

Retomemos assim os três pontos eleitos como alicerces, a partir dos quais se 

pretendeu fazer uma abordagem geográfica do que chamamos de território cultural. São 

eles: a cidade, o indivíduo e a identidade, sustentadores da análise que se traçou acerca 
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desses territórios marcados pelo movimento, por seu caráter processual, pela transformação 

da cristalização, da centralidade para a multiplicidade, para a incerteza. 

E a cidade, exemplo explícito dessa concepção de território, é a essência do 

movimento. Sua composição é fruto dos anseios de indivíduos infectados pelo vírus do 

consumo, encantados por imagens, necessárias e naturalmente consumidas, elevando a 

publicidade à posição de destaque. 

 “Se as cidades pós-modernas se transformaram em centros de 

consumo, jogo e entretenimento, saturadas de signos e imagens a 

ponto de qualquer coisa poder ser representada, tematizada e 

transformada em um objeto de interesse, de “observação turística”, 

espera-se então que as atividades de lazer, como visitar parques 

temáticos, shoppings centers, museus e galerias de arte, devam 

mostrar alguma convergência nesse aspecto.” 

Featherstone, 1995. Página 143 

Os hábitos, as ações cotidianas demonstram o pouco apego a vínculos tradicionais e 

o borbulhar de referências cada vez mais vinculadas ao marketing, à economia 

mundializada que ultrapassa barreiras e se mistura com elementos locais, compondo a 

situação, pós-moderna, vislumbrada. 

Historicamente a pós-modernidade é situada como uma condição muito mais 

próxima de uma continuidade do que propriamente uma ruptura com a modernidade, o que 

justifica o prefixo pós no lugar do que seria anti. De fato há mudanças no sistema econômico 

vigente, o que “espelha” uma nova atmosfera geográfica, assim nomeada porque sintetiza 

na dimensão espacial, elementos de origens culturais, geopolíticos, políticos, coletivos e 

individuais, artísticos, ontológicos, urbanos, enfim geográficos essencialmente. 

As respostas à compressão tempo-espaço∗∗ são sistematizadas mais em práticas 

estéticas e culturais do que éticas, como em períodos anteriores. 

                                                           
∗∗O espaço e o tempo não são mais regidos pelas antigas referências; entre o dia e a noite instalam-se 
inúmeras dimensões, novos movimentos permeiam o cenário das relações humanas mediadas por 
instrumentos comunicacionais de alta tecnologia. Um período de abandono das antigas referências 
vigorantes marca o final do século XX; a perda do sentimento de totalidade e da crença em produções 
teóricas capazes de fornecer parâmetros de aplicação universal iniciam um momento de redefinição 
do discurso cultural, de exaltação da heterogeneidade e da diferença, eleitas como forças 
impulsionadoras, direcionando para o esgotamento de um pensamento moderno que pregava a 
padronização do conhecimento e de suas materializações, pretensamente de alcance universal.  
Trecho da Monografia: “Construções e Dissoluções de Geografias Culturais Urbanas” - Página 5. 
Apresentada para a conclusão da graduação. Marina Castro de Almeida, Setembro de 2002. 
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“Em períodos de confusão e incerteza, a virada para a estética (de 

qualquer espécie) fica mais pronunciada. Como fases de compressão 

do tempo-espaço são disruptivas, podemos esperar que a virada para 

a estética e para forças da cultura, tanto como explicações quanto 

loci de luta ativa, seja particularmente aguda nesses momentos” 

(Harvey,1989. Página 293) 

A referenciada compressão tempo-espaço reflete exatamente a realização de um 

sistema econômico pautado na especulação, na transitoriedade ditada e determinada pelo 

capital, que é especulativo e, assim, imprevisível, destruidor e construtor. Caracterizar essa 

condição é muito mais do que descrever a hegemonia do capital especulativo sobre o capital 

produtivo; ou a perda de importância do comercio tradicional para o comercio imaterial (o 

capital fictício, os empréstimos aos agentes imobiliários, a produção de dívidas); ou ainda a 

passagem da ética para a estética como sistema de valores dominante. O que ocorre é a 

congruência de uma série de fatores em diferentes dimensões que instigam o confronto 

entre os antigos alicerces do capitalismo, em um contexto modernista fordista, de capital fixo 

e produção padronizada (a fábrica de racionalidade técnico-científica; mercados estáveis) e 

o regime de acumulação flexível, pós-moderno, de capital fictício, acaso e flexibilidade em 

técnicas de produção. 

Seguindo as indicações de Harvey, não é possível considerar a vida cultural num 

plano exterior a essa lógica capitalista, já que essa vida cultural é produzida e, ao mesmo 

tempo, é produto do capital. O caráter expansionista e imperialista do capitalismo insere as 

produções culturais no mundo mercadológico e fechar os olhos para esta realidade é voltar 

à elitização de uma cultura moderna paradoxalmente restrita aos poucos iniciados e bem 

situados economicamente. 

As elucidações que reconhecem a cultura como elemento inserido na lógica de 

acumulação, por sua consagração enquanto agente na produção de bens materiais 

vendáveis foram julgadas pelos críticos modernos como indícios para a condenação de tal 

interpretação, pela simplória cumplicidade com a ordem mercadológica, em detrimento do 

anterior antagonismo ao mercado, que, paradoxalmente, elitizava as produções modernas. 

Estas, além de apontar para um futuro otimista, prometedor de melhores condições, ainda 

que declaradamente irônico e frustrante, se caracterizavam por pertencerem a poucos, tanto 

no ato da construção artística como em sua difusão. 

A prioridade em perceber a diversidade e buscar justamente nesse ponto sua 

constituição, faz da estrutura pós-moderna uma tentativa de superação do impasse 

estabelecido historicamente que impunha uma ditadura social sobre a qual cada cidadão 

estava submetido, já que tinha-se a ilusão, voluntariamente sugerida por alguns setores da 
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sociedade, de que os indivíduos se moviam por identidades coletivas pautadas nas posições 

sociais ocupadas. Sua superação não deve ser entendida como ruptura à discussão de 

classes, mas como o desenvolvimento necessário à argumentação que visa ser coerente à 

realidade que se pretende analisar. 
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