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Apresentação 

As culturas nacionais surgiram no contexto de formação dos Estados-nações cuja 

característica principal foi a transposição das culturas locais a uma escala geográfica maior, 

abrangendo todo o território nacional. Ela foi acrescida de símbolos que eram cultuados por todos 

os membros da comunidade nacional: o hino, a bandeira, a língua, gastronomia, etc. 

O atual processo de globalização, porém, com suas ideologias de caráter transnacional, 

tende a transpor a escala do Estado-nação apontando o devir de uma “cultura global”. Esta cultura 

global entrelaça-se com as premissas de transformações políticas, econômicas e culturais da 

sociedade capitalista, sob os rótulos de nova era pós-nacional, pós-industrial, e “pós-moderna”. Ou 

seja, sai o modernismo sustentado nos Estados-nações e entra o mundo global, com seus 

símbolos e valores para serem consumidos como mercadorias (Smith, 1994:187). 

Sob esta ótica, as nações e os nacionalismos que anteriormente haviam sido funcionais 

para as sociedades industriais em competição por mercado, tornaram-se obsoletos na era da 

“sociedade de serviços”. Esta, amparada num mundo interdependente, baseada no conhecimento 

técnico e no aparato tecnológico. Verifica-se, portanto, uma crise do “nacional” decorrente da 

construção de unidades industriais mais amplas, apoiadas em sistemas de comunicações e de 

redes computadorizadas de informações mais vastas que se estendem além das fronteiras 

nacionais. 

Para muitos analistas, a lógica multiculturalista da “unidade na diversidade” parece ser a 

mais apropriada para estes tempos globais, pois interessa ao capitalismo manter intacta a cultura 

organizacional das nações. Ao mesmo tempo, procura-se explorar ao máximo as diversidades 

culturais existentes como forma de estimular a “alteridade”, vista como positividade segundo a 

lógica do mercado. O modelo de sociedade multicultural, portanto, de inspiração norte-americana 

parece se impor como o modelo o mais adequado para construir uma cultura global sem perder a 

riqueza das especificidades culturais (Arnason, 1994:244-7). 

E na América Latina? Como as culturas nacionais se adequaram a este modelo 

multicultural, considerando as determinações históricas de um capitalismo tardio e da 

modernização incompleta? Este trabalho pretende responder a esta questão levando em 
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consideração os paradigmas da globalização e dos modelos culturais de organização social. Na 

primeira parte do trabalho, pretendo discutir a questão das identidades nacionais na “modernidade” 

e na “pós-modernidade”. Na segunda parte, os modelos das sociedades norte-americana e latino-

americanas. E, na terceira parte, a singularidade do Brasil como “sociedade integrada” e as 

perspectivas de diluição deste modelo idealizado de sociedade cultural, baseada na miscigenação 

a partir das matrizes: negra, européia e indígena. 

1 – A Cultura Nacional na Modernidade 

As culturas nacionais, no mundo moderno, são as principais fontes de identidade cultural e 

o Estado-Nação como o principal fator de agregação nacional e elemento central na formação das 

identidades nacionais. A “nação”, pensada aqui como uma “consciência coletiva”, que agrega os 

indivíduos no interior de uma mesma unidade. 

No processo de formação das nacionalidades, a escola, a imprensa, os meios de 

comunicação e de transportes vão desempenhar um papel ideológico fundamental. Na “costura” 

das partes com o todo, o espaço local se “desterritorializa”, adquirindo um outro significado, que 

pode ser de resistência ou de acomodação em referência ao espaço nacional (Ortiz, 1993:20). 

Sob esta ótica, pode-se dizer que as culturas nacionais surgem como fenômenos da 

modernidade. Inaugurada pelos franceses no contexto da Revolução de 1789, o princípio de 

cidadania foi acrescido de símbolos nacionais. A Marselhesa como hino nacional, efemérides como 

14 de Julho – data da Revolução – e uma língua nacional, contribuíram para atribuir, aos 

habitantes do país, um sentimento de pertencimento a uma comunidade com valores e princípios 

em comum. 

Desse modo, a lealdade e a identificação que, numa era pré-moderna eram dadas à tribo, 

ao povo, à religião e à região, foram transferidas, gradualmente, à cultura nacional. Nesse 

movimento, a cultura nacional passa a abarcar alguns elementos de diferenciação, compostos por 

uma língua, valores comuns, um sistema educacional unificado em todo o território nacional. Dessa 

forma, a cultura nacional torna-se, indelevelmente articulada às noções de modernidade e de 

industrialização. 

Desde o início do século XX, o conceito de “nação”, portanto, encontra-se vinculado à idéia 

de progresso. Dentro desse processo, a nação surge como um valor universal. Mas o problema 

que se coloca aí é: de que forma pode-se representar a nação como a expressão da cultura 

subjacente a um único povo? (Hall, 1999:62). 

Costuma-se designar “etnia”, o termo que se utiliza para nos referirmos às características 

culturais –língua, religião, costume, tradições e sentimento de “lugar” partilhados por um “povo”. No 

caso do continente americano, isso é particularmente complexo pois a América é formada por uma 
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mistura de povos oriundos do continente europeu, da África, da Ásia e pelos próprios habitantes 

que aqui viviam – os ameríndios (Ortiz, 1993: 21). 

No continente americano, a mistura de povos exacerbou o problema, pois como imaginar 

uma nação moderna em países compostos por índios e negros? Isso porque o pensamento da 

época relegava posição de subalternidade destes elementos étnicos da sociedade (Schwarcz, 

1993). 

A construção do Estado-Nação na América vai mostrar as dificuldades encontradas, em 

cada um dos casos encontrados, e os modelos considerados os mais adequados. O que fica como 

reflexão é o quanto é difícil unificar a cultura nacional em torno da “raça”. Mas “raça” é uma 

categoria discursiva e não uma categoria biológica. Discursiva porque faz parte daqueles sistemas 

de representação e práticas sociais (discursos) que utilizam um conjunto de diferenças em termos 

de características físicas – cor de pele, textura do cabelo, etc.- como marcas simbólicas, a fim de 

diferenciar socialmente um grupo de outro (Hall, 199:63). 

O fato porém, de ter servido como elemento basilar de construção das identidades 

nacionais, como positividade ou como traço negativo, contribui para solapar a idéia de nação como 

uma identidade cultural unificada. As identidades nacionais não superam todas as outras formas de 

diferenças e não estão livres do jogo de poder, de divisões e contradições internas, de lealdade e 

de diferenças sobrepostas. Nesse sentido, ao se discutir os deslocamentos das identidades 

nacionais, deve se levar em conta, também, a forma pela qual as culturas nacionais contribuem 

para “costurar” as diferenças numa única identidade. 

2 - A Cultura Nacional na Era Global   

O processo de globalização tem afetado as culturas nacionais de forma significativa, ao 

mudar o foco do “nacional” para o “global”. A globalização, neste particular, implica em um 

distanciamento da idéia sociológica clássica de “sociedade” como um sistema bem delimitado e sua 

substituição por “uma perspectiva que se concentra na forma como a vida social está ordenada ao 

longo do tempo e do espaço” (Giddens, 1990:64). Estas novas características temporais e espaciais, 

estão entre os aspectos mais importantes da globalização. 

 Para muitos analistas, o efeito geral desses processos globais tem sido o de solapar ou de 

enfraquecer as formas nacionais de identidade cultural. O argumento utilizado é o de que existem 

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

outros laços e lealdades culturais, “acima” e “abaixo” do nível do estado-nação. As identidades 

nacionais permanecem fortes, especialmente com respeito a coisas como direitos legais e de 

cidadania, mas as identidades locais têm se tornado mais importantes no mundo globalizado. 

 Dessa forma, a globalização e a tendência a uma maior interdependência global estariam 

provocando uma fragmentação de códigos culturais, gerando uma multiplicidade de estilos, de gostos 
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e hábitos, conduzindo as sociedades em direção a um pluralismo cultural numa escala global. A 

medida em que as culturas nacionais tornam-se mais expostas aos bombardeios do mercado global, a 

condição de “cidadão” transmuta-se para o de “consumidor”, criando as possibilidades de “identidades 

partilhadas”, tendo como principal referência o “consumismo global” (Hall, 199:74). 

 Na globalização, as imagens, os artefatos e as identidades da modernidade ocidental, 

produzidas pelas culturas ocidentais, dominam as redes globais. Como os efeitos deste processo são 

globais, a periferia, neste caso, também tem estado mais abertas às influências culturais ocidentais. 

Ou seja, esta também estaria passando por um efeito “pluralizador”, embora num ritmo mais lento e 

desigual (idem:80). 

 Esta pluralização, por sua vez, aponta uma tendência contraditória em termos de culturas 

nacionais. De um lado, o fenômeno das migrações internacionais, oriundo das sociedades periféricas 

para as sociedades centrais, tem provocado uma aumento do pluralismo cultural nas grandes 

metrópoles americanas e européias, mas, ao mesmo tempo, tem reforçado um espécie de “racismo 

cultural”, como resistência dos “autóctones” às invasões dos novos bárbaros (Ruffin, 1990). 

 A mobilidade das sociedades também tem gerado estratégias de reterritorialização, entre as 

comunidades mais vulneráveis ao “racismo cultural”. Como exemplos, podem ser citados a construção 

de fortes contra-etnias –como na identificação simbólica da segunda geração de afro-caribenhos, 

através do rastafarianismo e da identidade “black”; ou a emergência do tradicionalismo cultural, da 

ortodoxia religiosa entre alguns setores da comunidade islâmica instalada nos países centrais (Hall, 

1999:85-6). 

Também no interior das sociedades periféricas, este processo se manifesta, embora num 

ritmo mais lento e guardando as particularidades geográficas e históricas de cada sociedade. Na 

América, por ser um novo continente, a tensão entre o universalismo e o particularismo sempre foi 

mais intensa, decorrência da formação política e social tardia e o desejo de emancipação e de 

constituição de um “nova sociedade”, resultado de múltiplas influências e combinações. Aí cabe 

lembrar a contribuição de Darcy Ribeiro sobre as culturas nacionais, fundadas na constituição dos 

povos formadores das três Américas: as “sociedades testemunhos”, as “sociedades transportadas” e 

a “sociedade integrada” referida à sociedade brasileira. Este tema veremos nos tópicos seguintes. 

3 - “A Cultura Nacional” na América 

 A América é uma construção geopolítica européia, vista como espaço “vazio” a ser ocupado 

e explorado e onde as idéias européias de modernidade se reproduziram com maior intensidade. A 

presença do elemento indígena pré-colombiano, a introdução da mão-de-obra africana escrava e a 

massiva imigração de europeus e, secundariamente, asiáticos contribuiu para formar um caldo 

cultural, inexistente em outras partes do globo. 
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As culturas nacionais na América surgem de forma diferenciada entre os três grandes 

conjuntos regionais, embora seja possível estabelecer alguns traços genéricos. Um primeiro momento 

corresponde à ênfase nas identidades nacionais, em reação ao colonialismo das metrópoles 

européias e, com elas, a espoliação cultural, econômica e militar. Num segundo momento, a questão 

nacional vai impulsionar a criatividade cultural, através da valorização nativista, do folclore, da 

literatura, das tradições nacionais. Posteriormente, o cinema, o teatro, as artes plásticas nutrem-se 

desta cultura nacional para renovar o universo estético. Entretanto, as noções de desenvolvimento e 

progresso serão visualizados e incorporados, pelas sociedades americanas, de forma diferenciadas. 

3.1 – A Sociedade Multicultural Norte-Americana 

Em nenhuma outra parte a noção de progresso foi estabelecida de forma tão coerente como 

nos Estados Unidos. Esta nação fixou seu imaginário na crença no progresso e estabeleceu como 

missão universal a expansão do seu modelo para todos os quadrantes do mundo. O ponto de partida 

para esta empreitada missionária foi a valorização da democracia como a fórmula universal para o 

progresso. Os “founding fathers” norte-americanos consideravam a sua própria história como o 

paradigma universal para a interação da independência, da democracia e do progresso, e incutiram 

este mesmo paradigma a todas as nações do mundo. 

A crença na democracia e no progresso como valores universais, associados a um amplo 

território em vias de ser ocupado atraiu uma variedade de povos da Europa e Ásia, que somados aos 

índios, negros e anglo-saxões que lá viviam, serviram para montar o caldo multicultural da sociedade 

americana. 

As grandes migrações para os Estados Unidos, no final do século XIX e início do século XX, 

contribuíram para formar o caldo cultural, denominado por eles de “melting pot”, formado pelos 

imigrantes europeus assimilados pelos ideais de democracia, progresso, valores éticos e religiosos, 

ditados pelos “founding fathers” anglo-saxões, denominados “wasp” (white, anglo-saxões, protestant 

people). 

A esperança de uma cultura continental de modernização assimiladora, baseada no “credo 

americano” de liberdade e de capitalismo, foi contraposta aos “nacionalismos estreitos” da Europa e 

do resto do mundo. A América, a síntese do “homem novo”, amante da liberdade, do progresso, e 

ciente dos seus direitos individuais, era a terra de imigrantes e de minorias que se enquadravam nesta 

fórmula do bem-estar coletivo. É desta forma que os Estados Unidos se apresentaram para o mundo, 

como exemplo de assimilação da “miscigenação de raças” . 

A partir do momento que esta auto-imagem se mostrou uma farsa, sobretudo em relação aos 

negros, o discurso passou a ser a difusão da imagem de uma sociedade integrada, em termos dos 

valores, que englobava a diversidade étnica e cultural. Nesta versão, os direitos dos grupos étnicos 

passaram a ser reconhecidos politicamente, mesmo assim desde que subordinados à comunidade 
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política e cultural, que se sobrepõe ao conjunto de mitos, memórias e símbolos da nação norte-

americana (Smith, 1994:185). 

Nesse sentido, o etnicismo se tornou um dos princípios organizacionais básicos, embora 

informal, da sociedade americana, porém não de modo a prejudicar a fidelidade dominante de cada 

cidadão para com a América, para com os seus valores, heróis, pelos mitos revolucionários e pela sua 

constituição. 

 Por outro lado, o progresso material e a intensa difusão, através dos meios de comunicação do 

“modo de vida americano” como terra das oportunidades, do “self made man”, tem uma 

correspondência com a enorme movimentação de pessoas das outras regiões do mundo em direção 

aos Estados Unidos, num dos períodos mais longos e sustentados de migração “espontânea” da 

história do país. Impulsionadas pela pobreza, pelo subdesenvolvimento econômico, pela guerra civil, 

pelos conflitos regionais, etc,, as populações mais pobres do mundo acabam por acreditar na 

“mensagem” do consumismo e se mudam para lá, de onde vem o “bem” e onde as chances de 

sobrevivência são maiores. 

Os Estados Unidos, nesse particular, têm sido um dos grandes pólos de atração destes novos 

imigrantes, oriundos de países pobres da América Latina, África e Ásia. Uma consequência disso é 

uma mudança dramática na “mistura étnica” da população dos Estados Unidos. Em 1980, um em cada 

cinco americanos tinha origem tinha origem afro-americana, asiática ou indígena. Em 1990, essa 

estatística era de um em cada quatro. Em muitas cidades grandes, os brancos são agora uma minoria. 

Em 1995, previa-se que um terço dos estudantes das escolas públicas americanas seria constituído de 

“não brancos” (Hall, 1999:82). 

Esta formação de “enclaves” étnicos minoritários, somados aos já existentes no interior da 

sociedade americana, levou a uma pluralização de culturas nacionais e de identidades nacionais. Ao 

mesmo tempo, reforça o empenho de alguns setores sociais em garantir a inserção destes segmentos 

no conjunto da sociedade, como forma de fortalecer o ideal multicultural. São exemplos as cotas raciais 

e a criação de mercados específicos para estes novos segmentos, formando um moto contínuo de 

absorção, segregação e integração social, mediante uma perspectiva de mercado étnico e cultural 

. 

3.2 – A “Cultura Nacional” na América Latina 

Na América Latina, a idéia de cultura nacional também nasce com a “modernidade” expressa na 

forma dos Estados-Nações, embora guardando certas especificidades vinculadas as determinações 

históricas de um capitalismo tardio. Sob esta ótica, o desenvolvimento, o progresso, é sempre visto como 

um projeto futuro, algo a ser ainda realizado. Neste sentido, segundo Ortiz, a idéia de modernidade 

reveste-se de uma valor antológico; ela é vista como essencialmente “boa” e “pura”. A eficácia da técnica 
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e da organização racional é vista assim como uma espécie de reino idílico que os libertaria do “atraso” 

estrutural (Ortiz, 1993). 

Por outro lado, a questão da identidade nacional, encobre outras formas de expressão social: o 

nacional tende assim a subsumir as diferenças, dando pouco espaço para as manifestações particulares 

–classistas, étnicas, sexuais. Neste sentido, ocorre uma supressão das “partes” pelo “todo”. Esta questão 

remete a um outro ponto importante no que diz respeito à pluralização das identidades culturais entre os 

Estados-nações da América Latina. Nesse aspecto, cumpre salientar as três situações típicas de 

formação de identidades nacionais, tal como definida por Darcy Ribeiro, isto é, as sociedades 

“testemunhos”, “transplantadas” e “integradas”. 

O primeiro caso refere-se aos “povos testemunhos”, cujas identidades são construídas tendo 

como parâmetro principal os laços identitários anteriores à colonização européia. O México - e a 

civilização Asteca- e o Peru - e a civilização Inca-, seriam os dois arquétipos deste modelo. Formados 

essencialmente por povos de origem pré-colombianas, estas sociedades estão premidas entre a tradição 

e a modernidade de uma forma mais explícita e dramática que as verificadas nos outros modelos. As 

minorias étnicas destes países, mais vinculadas aos ambientes europeus e norte-americano incorporam 

a modernidade e os seus ideais de forma mais intensa. Essa minoria, adestrada e preparada para os 

valores prevalecentes da cultura ocidental moderna, consome com voracidade os valores da 

modernidade: o mercado e a liberdade. 

As populações indígenas, caboclas, mulata e negra, erram pelo mundo rural e pelas periferias 

das grandes cidades à deriva da economia de subsistência e marginal na economia de mercado. No 

Chile, por exemplo, o percentual de pobreza indígena, do ponto de vista dos valores humanitários, se 

aproxima percentualmente do Brasil: no início dos anos 90, perto de 5 milhões de chilenos viviam numa 

situação de pobreza absoluta e, atualmente, através de políticas públicas de saúde e educação, o 

governo procura tirá-los da miséria e conduzi-los a uma “pobreza digna”. Esta cultura baseada nos 

mínimos vitais e nos mínimos culturais para a sobrevivência contrasta com a cultura da modernidade e 

com a sociabilidade capitalista (Ortiz, 1993). 

No segundo caso estão as sociedades “transplantadas”, que se manifestam nos territórios onde o 

processo de colonização apresentou a origem nacional predominante dos povoadores. A Jamaica, com a 

imigração forçada dos negros africanos e a Argentina e Uruguai, com o elemento europeu, seriam os 

exemplos mais expressivo deste segundo modelo. No caso destes dois últimos, o progresso foi 

sustentado pelas atividades agro-exportadora e a vida social reproduziu o estilo de vida europeu nas 

suas cidades. Os índios e os mestiços ficaram alijados deste processo de modernização e tornaram-se 

“invisíveis” na difusão da imagem que se projetou destes países. A crise econômica que assolou a 

Argentina, recentemente, trouxe a tona estes segmentos da sociedade que, na sua totalidade, estavam 

entre os mais afetados pela crise, televisionada insistentemente pelas cadeias de notícias. 
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A situação da Argentina é um exemplo dramático de que como a crise econômica tende a invadir 

outros segmentos da vida social do país, tanto do ponto de vista institucional, como cultural. Aí cabe 

mencionar a quantidade de cidadãos argentinos que buscam solução para a crise se apegando a valores 

culturais de caráter transnacional, facilitado pelas suas origens européias. A emissão de um segundo 

passaporte passou a ser visto como fato corriqueiro entre a população de origem européia do país. 

Sob essa ótica, pode-se dizer que o processo de globalização na América Latina vai se ocorrer 

num contexto de modernidade ainda incipiente, no sentido da concretização dos ideais de liberdade e 

progresso material pleno e, no plano institucional, com a presença de um Estado-nação inacabado, 

incapaz de estabelecer um grau de resistência e de adequação necessária à interlocução entre o 

nacional/global. 

 

3.3 – A “Sociedade Integrada” Brasileira 

No terceiro caso, a sociedade “integrada” está o exemplo brasileiro, visto por Darcy Ribeiro como 

um modelo original de sociedade nas Américas. Para ele, o fator central que caracteriza a nossa 

formação étnica é a perspectiva integracionista das raças e culturas que são assimiladas, por ser o país 

constituído de um povo ainda em formação. A matriz cultural não é regional porque a mestiçagem foi 

plasmada, indistintamente em todo o território nacional. Iniciou-se com os caboclos e mulatos 

lusitanizados pela língua, pela visão de mundo e promovendo, simultaneamente, sua integração na 

forma de Estado-Nação. Esta forma, segundo ele, já estava madura quando recebe grandes 

contingentes de imigrantes europeus, árabes e japoneses, o que possibilitou ir assimilando todos eles na 

condição de brasileiros genéricos (Ribeiro, 1998:448). 

  Para ele, apesar da má vontade de alguns imigrantes para com o povo original, eles não se 

constituíram em quistos, como se observa em outras sociedades da América. Isso porque os imigrantes 

não teriam consistência suficiente para se apresentar como um etnia disputante ao domínio da 

sociedade. 

A idéia de sociedade aberta atribuída por ele ao Brasil, impede estas segmentações étnicas. Esta 

perspectiva integracionista do Brasil, segundo ele, contrasta com os povos testemunhos do México e do 

Altiplano Andino, e com as sociedades transplantada dos Estados Unidos, Canadá, Argentina e 

Uruguai. 

 Sendo uma sociedade singular, fruto da mestiçagem, os brasileiros constituíram-se num dos 

povos mais homogêneos, lingüista e culturalmente e, também, um dos mais integrados. Falam a mesma 

língua, sem dialetos, e não há sentimentos separatistas fortes. Concluindo, argumenta que o Brasil é, 

portanto, uma sociedade aberta para o futuro cujo principal problema não é a questão étnica ou cultural 

mas, sim, a questão das classes sociais que nos ligam com o passado colonial opondo ricos e pobres, 

opressores e oprimidos (idem, p. 449). 
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Conclusão 

 Como conclusão, gostaria de destacar alguns pontos que me parecem relevantes para um melhor 

enquadramento da problemática em questão, saber, a cultura nacional na América e no Brasil, em 

particular, face aos imperativos da “cultura global”. 

 Um primeiro ponto tem a ver com a forma como se difundia a ideologia do nacional no continente, 

tendo em vista as tentativas de romper com o modelo colonial ainda remanescente em que o povo e 

território eram vistos como parte de um mesmo processo de exploração. O modernismo conseguiu, ao 

menos em termos de discurso, criar uma ideologia do progresso material apoiado nos elementos 

autóctones mesclado com elementos exógenos. Ao menos, no Brasil, a integração das raças e das 

diferentes culturas que formaram a idéia do “nacional”, foi norteada pela lógica do “trabalho” como 

elemento central no desenvolvimento social e da integração cultural. Brancos, negros e índios se 

juntavam na “Casa Grande” e conspiravam a favor de um mesmo projeto nacional, de cunho modernista 

e industrial. 

 Obviamente que esta visão foi extremamente idealizada, pois as estatísticas sociais mostram que 

a integração social, pelos menos no mercado de trabalho, ainda é bem restrita para os grupos étnicos 

chamados de minoritários (negros e mestiços). 

   

Um segundo aspecto, relacionado ao primeiro, diz respeito aos movimentos identitários forjados no 

processo de globalização. Na América Latina e no Brasil, boa parte da população indígena e negra que, 

durante o processo histórico não foi integrada à nação segundo os princípios de cidadania, vislumbra 

hoje a possibilidade de se comunicar com grupos de outros países em uma posição de subalternidade 

semelhante. 

Desse modo, a “modernidade global” se expande no interior destas sociedades, fragmentando o 

tecido social e destituindo o Estado-Nação como principal ator do processo de assimilação e integração 

cultural dentro de suas fronteiras. 
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