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O terror racial, que foi ignorado nas narrativas da modernidade, ganha espaço nas 
análises e narrativas de intelectuais diaspóricos. A partir de uma releitura da dialética do 
senhor e do escravo, foram colocadas em cheque as teorias da modernidade. 
Contaminadas pelo pensamento racial, desencadeando conflitos resultantes de períodos 
históricos distintos no qual foi produzido um novo racismo, o cultural. A necessidade de 
compreensão do sujeito e da cultura sob uma nova perspectiva, rompendo com velhas 
correntes de pensamento, seria terreno fértil para o surgimento dos Estudos Culturais, 
que levaria ao bojo dos debates acadêmicos as relações identitárias, voltando-se para 
narrativas do Atlântico Negro e dos discursos “subalternos”. Pretende-se, portanto, 
discutir, a partir das tensões dialéticas no âmbito dos Estudos Culturais, conceitos como 
mestiçagem, hibridism e transcultura, tentando entender o constructo das identidades e 
como se inserem os sujeitos e suas narrativas na modernidade tardia. 
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 “As nossas velas abertas são ferramentas do caos” 2 
 

Nos países africanos pós-coloniais (depois de 1975), a política de registro 

patrimonial da música popular foi estrategicamente consolidada com o fim de 

“preservar” uma identidade homogeneizada e uma memória distorcida no âmbito das 

narrativas do “Atlântico Negro” (GILROY, 2001). No Brasil, onde o período pós-

colonial tem sua consolidação após a Constituição de 1988 (com a criminalização do 

racismo), a cultura tornou-se o foco principal das análises e elaborações de teorias que 

procuram pretensamente entender o sujeito, não mais numa perspectiva determinista e 

economicista, mas tentando vislumbrar práticas culturais cotidianas como formas de 

subversão à ordem vigente ou de sua aceitação, redefinição de cidadania e tendo como 

aliada às novas tecnologias da comunicação.  

No fim do século XIX há uma modificação importante no que diz respeito à 

noção de raça, uma vez que a visão de raça irá transpor o plano físico para o plano da 
                                                
1 Aluna mestranda do Programa de Pó-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE. E-mail: kywzafideles@gmail.com. 
2 Os intertítulos entre aspas foram retirados da canção Barco, de autoria do cantor e compositor Chico 
César, que narra a travessia do Atlântico, o sentimento de pertença, e representa a metáfora das diásporas 
contemporâneas. 



cultura, mas não será por isso menos perigosa que a primeira noção. Foi criada uma 

escala de hierarquização das culturas, onde a indígena estaria no estágio da selvageria; a 

africana, no da barbárie e a européia, no estágio em que todos os povos deveriam atingir 

– o da civilização. Nessa hierarquização das culturas existiria uma linha única de 

progresso, que ultrapassada atingiria o estágio de civilização, no qual Europa já teria 

atingido, e por isso deveria levar o desenvolvimento aos outros povos. A mudança na 

perspectiva do termo ou conceito de “raça” para uma visão culturalista, não deixou de 

ser racista e, muito menos, eugenística.   

(...) o discurso racista modificou-se a partir do discurso anti-racista. Passou da idéia universalista 
de que havia uma escala entre diferentes raças, o que implicava considerar alguns homens mais 
humanos que outros, que eram apenas semi-humanos, para a idéia diferencialista de que os 
homens são culturalmente diferentes, de que cada comunidade tem a obrigação de preservar sua 
diferença, sua alteridade, e de que, por isso, se deve combater, em nome da pureza cultural, a 
imigração, a migração, a mestiçagem, o sincretismo religioso ou artístico etc. (FIORIN, 2004, 
p.41). 

 
Muitos confundem o resgate cultural com pureza, negação ou rejeição do que é 

híbrido enquanto cultura, ou do outro e de sua cultura, considerados, ainda, inferiores. 

De acordo Charles Taylor (Professor de Filosofia da Universidade Northwestern – 

EUA), “o etnocentrismo resulta das compreensões inquestionáveis que carregamos 

conosco inadvertidamente e que não podemos destacar adotando outra atitude”. O 

mesmo autor afirma que, do ponto de vista cultural das relações humanas, a verdadeira 

compreensão de tais relações exige a paciente identificação e desconstrução das facetas 

de nossas suposições implícitas que distorcem a realidade do outro. Taylor (2002, p.15) 

atribui a essa não compreensão a recusa freqüente do pluriculturalismo, pois, segundo 

ele, temos um profundo envolvimento com nossas imagens distorcidas.  

Atualmente a ênfase com que se discute a mestiçagem e o hibridismo cultural 

vem da necessidade de se dar conta do grande processo de “deslocamentos e de 

justaposições, que rompem com as concepções fixas, sedentárias” (ABDALA JÚNIOR, 

2004, p. 11). Em outras palavras, esses deslocamentos exigiram novas formulações dos 

conceitos, os quais abrangessem a complexidade de tais processos. 

 
1. “O desatino do astrolábio”: necessidade de rupturas 

No campo da “história das idéias” – em que se encontra o estudo da sociedade e 

da cultura –, o momento de mudanças paradigmáticas e rupturas epistemológicas trouxe 

à tona a necessidade romper com as correntes de pensamento, como o velho marxismo, 

que nunca conseguiu abarcar a problemática cultural. Tais abordagens teóricas se 

tornaram insuficientes para compreender os deslocamentos e suas peculiaridades de 



acordo com cada realidade específica. É na tentativa de entender, explicar e responder a 

questões envoltas pela complexidade de tais processos, que críticos literários e 

intelectuais, principalmente no contexto pós-colonial se voltam para a questão das 

“identidades quebradas”. 

Os debates pós-coloniais dão um passo importante para questões como a 

dicotomias ainda existentes colonizador/colonizado, civilizado/bárbaro, 

desenvolvido/subdesenvolvido, bem como têm contribuído para se discutir sobre as 

mudanças nas sociedades coloniais e modernas, promovendo entrelaçamentos 

multiculturais – hibridismo, miscigenação, heterogeneidade, transculturação (Moraña, 

2004). Outra questão é a formação do sujeito nos “entre-lugares”, nos excedentes das 

partes da diferença (geralmente expressas como raça/classe/gênero etc.) Como afirma 

Bhabha (p. 20, 2003), a posição do sujeito e suas “estratégias de representação ou 

aquisição de poder’, os antagonismos, conflitos e as narrativas de subjetividade de 

figuras complexas que habitam um presente singular, onde o espaço e o tempo se 

cruzam, e onde há a necessidade de se encontrar num passado intersticial (Bhabha, 

2003). 

As mudanças de ordem social, econômica e política estavam atreladas ao mundo 

do pós-guerra, este mundo descrito nos livros como reatualizações de uma realidade 

mutante, que não pode mais ser visto sob o embaço do velho marxismo, pois está 

inserido num “presente disjuntivo”, de “temporalidades incomensuráveis”, sujeitos 

fragmentados e identidades esquizofrênicas (BHABHA,  2003). A lógica do capitalismo 

e suas elucubrações não dariam mais subsídios suficientes e seguros para entendermos 

os nexos culturais, as identidades híbridas e as fronteiras diluídas desse mundo. Assim, 

o reducionismo e determinismo econômico do marxismo se tornaram aplicação obsoleta 

dentro da lógica cultural que subverteu os enclaves do debate a cerca da diferença e dos 

“subalternos”.  

As antinomias da modernidade, que se figuram nas ambigüidades intersticiais da 

vida cotidiana dos tidos como subalterno, favoreceram o despertar dos questionamentos 

dos sujeitos descentrados em relação à cultura e a identidade, tendo como espaço de 

debate os Estudos Culturais. Contudo, Johnson (1999, 13-14) acredita que as premissas 

dos Estudos Culturais não esgotam os elementos do marxismo, que segundo o mesmo 

autor continua vivo e valioso, e devendo ser criticado e trabalhado de maneira 

detalhada. Uma das premissas apontadas por Johnson é a não autonomia do campo 



cultural, nem algo determinado, mas um lugar de disputas sociais, levando mais uma 

vez de volta a Max.  

Porém, os movimentos sociais, políticos e, principalmente os intelectuais ligados 

à “contra-modernidade” tem provado que a o simbólico é concreto, e o concreto na 

modernidade e no capitalismo tardio não passa, muitas vezes, de uma teoria abstrata. O 

fato é que as lutas por igualdade de direitos civis, pela descolonização do Terceiro 

Mundo e da resistência secular da cultura do Atlântico negro, renegociam poderes no 

plano cultural e político.  

 
A posição enunciativa dos Estudos Culturais contemporâneos é complexa e problemática. Ela 
tenta institucionalizar uma série de discursos transgressores cujas estratégias são elaboradas em 
torno de lugares de representação não-equivalente onde uma história de discriminação e 
representação equivocada é comum entre, por exemplo, mulheres, negros, homossexuais e 
migrantes do Terceiro Mundo (BHABHA, 1998, p.245). 
 
Esse rompimento com o pensamento marxista clássico se deu na tentativa de 

fazer uma releitura histórica daquela teoria, adaptando-a a realidade britânica. É nessa 

saturação diante das tradições históricas específicas que os Estudos Culturais emergem 

na década de 1950. É justamente nesse momento que a forma e o conteúdo das questões 

propostas ficam voltados para como podem ser respondidas de maneira adequada o 

lugar das identidades híbridas a partir do pensamento das margens ou periferias, dando 

possibilidade de enxergar mais nitidamente as estruturas sociais.  

Assim, esse romper com velhas premissas epistemológicas, juntá-las com as 

novas numa espécie de transformação na abordagem da problemática, pode vislumbrar 

“uma mudança das questões propostas” (HALL, 2003, p.123). E ainda segundo o 

mesmo autor: ‘(...) nem o “culturalismo” e nem o “estruturalismo em suas atuais” 

manifestações, se adaptam à tarefa de construir o estudo da cultura como um domínio 

conceitualmente claro e teoricamente informado. Mesmo assim, algo importante emerge 

da comparação rudimentar entre suas respectivas forças e limitações’ (2003, p. 140). 

Desse modo, o momento conjuntural traz à tona a especificidade histórica das 

culturas populares nos países diaspóricos. Porém, o desgaste de teorias, que já não 

davam conta dessa conjuntura, se fazia presente nas análises de alguns estudiosos da 

cultura, como Gilberto Freyre. Segundo Stuart Hall (2003) os estudos da cultura, no que 

dizem respeito à “raça”, cultura e mestiçagem já haviam dado seus primeiros passos na 

América Latina, mais especificamente, no Brasil pelas mãos de Gilberto Freyre, no livro 

Casa Grande & Senzala, na década de 30. Todavia, a inscrição histórica dos discursos 

negritudinistas retomam através dos Estudos Culturais contemporâneos um novo 



processo de redefinição da cultura popular negra e sua inserção nos novos nichos de 

contestação.  

Será que os Estudos Culturais seriam instrumentos conceituais ou ferramentas 

para se pensar o presente (Hall, p. 2008) ou, como afirmam Jameson e Žižek (1998, p. 

85), um movimento não no sentido gramsciano – se apenas entendermos em suas 

ambições acadêmicas, que seria alcançar o reconhecimento e a aprovação institucional? 

Perguntas como estas são comuns, assim como o questionamento do método, dos 

objetos, além de acusações como limitações teóricas, abordagens abstratas, empresa 

intelectual ou pedagógica a partir de alianças entre diversos grupos sociais com intuito 

político. Tal perspectiva vem sendo adotada pelos defensores do determinismo histórico 

e do materialismo dialético, os quais acreditam que a crítica ao Marxismo e outras 

teorias dissidentes desta é um “antiintelectualismo”.  

 
2. “Nas ondas vagas incertas”: diáspora, hibridismo e transcultura 

A relação dos movimentos culturais populares como circuito global na América 

Latina apresenta formas diferentes de conceber a multiculturalidade, com discrepâncias 

acentuadas dos estudos culturais anglo-saxões, uma vez que sofreu transformações 

históricas particulares. Para Canclini (1999) há uma discrepância fundamental entre os 

estudos culturais latino-americanos e os culturais studies, que o mesmo autor resume 

dizendo que na América Latina o que se tem chamado de pluralismo ou heterogeneidade 

cultural é entendido como parte da nação, enquanto no debate estadunidense, como 

explicam vários autores, “multiculturalismo” significa “separatismo” (Hughes, Taylor, 

Walzer) (idem, p. 22).  

A importância e a função dos Estudos Culturais reside não apenas em adotar o 

ponto de vista dos excluídos, oprimidos, subalternos, nem “de fazer predominarem as 

construções solidárias sobre reivindicações de cada grupo” (Canclini, 1999, p. 23), mas 

sim deslocar o eixo da análise da cultura, desafiando os saberes constituídos  e 

legitimados para tornar possível debates em torno das identidades híbridas, tentando 

fertilizar o nicho das discussões sobre as transições das “identidades clássicas” e 

entendê-las em novas estruturas globais, numa outra configuração do periférico e do 

central que  tornou um ponto bastante debatido enquanto problema central do século 

XX. A crise paradigmática com as insatisfações do fim de um século, no qual o mal-

estar diante das incertezas abre a modernidade tardia na América Latina, na década de 

1960, momento em que há insurgências de vários regimes ditatoriais. 



 
Diante disso, os anos 1960 latino-americanos iniciam-se sob o impacto da Revolução Cubana, e, 
com ela, pouco a pouco, o ethos alternativo territorializa-se. Aquilo que a principio e com o 
decorrer da luta foi visto como um fenômeno de natureza puramente política, passou a ampliar 
progressivamente o alcance de sua influência no continente: começaram as reuniões de 
intelectuais, que passavam a discutir entre si o solo latino-americano. Tudo começa a ter um 
significado mais forte.” (PIZARRO, 2004, p.23). 
A preocupação em pensar a questão da América Latina levou Ángel Rama a 

incorporar, na década de 1970, o termo “transcultura”3 para os estudos literários, 

buscando explicar de que modo as formas da modernidade européia haviam se adaptado 

à realidade latino-americana, através de um processo de transculturação. Não se 

tratando apenas de uma adaptação da América Latina, mas a correlação de dois pólos 

que resultam da criação de uma nova forma de Romance, no caso dos estudos literários 

latino-americanos.  

A “pós-modernidade” trouxe à tona o conceito de híbrido4, que enfatiza acima 

de tudo o respeito à alteridade e a valorização do diverso. Ou seja, a utilização do termo 

híbrido, “ao destacar a necessidade de pensar a identidade como processo de construção 

e desconstrução”, subverte os paradigmas homogeneizantes da modernidade, inserindo-

se “na movência da pós-modernidade e associando-se ao heterogêneo” (BERND, 2004, 

p.100). 

Os teóricos que defendem a utilização do termo híbrido acusam o conceito de 

mestiçagem de ter sido no passado uma cilada da modernidade, pois, ele pressupõe 

aceitação do múltiplo, encobrindo na verdade um projeto racista que previa a mistura 

das raças, com o intuito de promover o branqueamento progressivo da população, assim 

acabariam predominando os valores brancos. Contudo, o conceito de híbrido pode ser 

considerado mais uma utopia pós-moderna. Bernd (2004) enfatiza, sobretudo, a 

possibilidade de se encobrir, através desse conceito um imperialismo cultural prestes a 

                                                
3 Em substituição aos termos aculturação e desculturação, Fernando Ortiz, sociólogo cubano, propôs o 
neologismo transcultura para explicar o impacto das trocas culturais e econômicas durante o 
empreendimento colonial. Utilizaria em sua obra o termo transculturação, o qual definiria o fluxo e 
refluxo das culturas em transformação, na qual a configuração da modernidade européia teria se adaptado 
à realidade latino-americana através do processo de transculturação. Ver: Ortiz, Fernando. Cuntrapunteo 
cubano del tabaco y el azúcar. Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1987; e AGUIAR; Vasconcelos. O 

conceito de transculturação na obra de Angel Rama. In: Abdala Jr. (org.). Margens da Cultura: 
mestiçagem, hibridismo e outras misturas. São Paulo: Boitempo, 2004, pp. 87-97. 
 
4 Os termos híbrido e hibridação vêm sendo frequentemente utilizados, sobretudo pela crítica pós-
moderna, em detrimento aos termos mestiçagem ou sincretismo, pois, como define García Canclini, a 
mestiçagem estaria principalmente associado à mistura de raças, no sentido portanto de miscigenação, 
enquanto sincretismo à mistura de diferentes credos religiosos. Assim, hibridação seria, nesse caso, a 
expressão mais adequada para exprimir a ocorrência de diversas mesclas interculturais. Ver: CANCLINI, 
Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. São Paulo: Editora da 
Universidade de São Paulo, 1998. 



apropriar-se de elementos de culturas marginalizadas para reutilizá-las a partir dos 

paradigmas de aceitabilidade das culturas hegemônicas. Porém, Bernd argumenta que:  

(...) Hibridismo, ao contrário do que pensaria um liberal, não significa ausência de tensões entre 
constituintes heterogêneos – um campo conveniente para a imposição da lei do mais forte, 
mascarado de competência tecnológica. Pressupõe, ao contrário, a possibilidade de se 
desenvolver práxis mais ativas, criativas e livres, sem preconceitos, já que todos não deixamos 
de ser híbridos ou mestiços.” (2004, p.19).  
O conceito de hibridismo, portanto, viria favorecer o entendimento entre pessoas 

e povos, não se reduzindo a um “pastiche sem história”. É, sobretudo, das formas 

“misturadas, crioulas”, que é possível se promover uma “coexistência contraditória”, 

onde uma unidade cultural não se anule na outra; ou então se feche nas perspectivas da 

“guetização ou dos fundamentalismos”. A possibilidade que Abdala diz haver numa 

“coexistência contraditória”, em que não haja a anulação de uma unidade pela outra é de 

certo modo ilusória, pois partindo do próprio conceito de hibridismo ou hibridação, 

definido como um processo em contínua transformação, pode-se afirmar que em 

qualquer processo dessa natureza há confluência, troca, e para se chegar ao próximo 

estágio há, consequentemente, perdas ou anulações, em determinado momento, para que 

as partes se tornem uma mistura. Cede-se, perde-se e ganha-se: 

Cada criatura é dotada de uma série de identidades, ou provida de referências mais ou menos 
estáveis, que ela ativa sucessivamente ou simultaneamente, dependendo dos contextos. “Um 
homem distinto é um homem misturado”, dizia Montaigne. A identidade é uma história pessoal, 
ela mesma ligada a capacidades variáveis de inferiorização ou recusa das normas inculcadas. 
Socialmente, o indivíduo não pára de enfrentar uma plêiade de interlocutores, eles mesmos 
dotados de identidades plurais... a identidade define-se sempre, pois, a partir de relações e 
interações múltiplas. Foi o contexto da conquista e da colonização da América que incitou os 
invasores europeus a identificarem seus adversários como índios e, assim, a engloba-los nessa 
apelação unificadora e redutora. (GRUZINSKI apud ABDALA, 2005, p.12) 

 
Dessa maneira, os “ocidentais” não podem mais considerar sua experiência e sua 

cultura como norma e outras culturas meramente como estágios anteriores do 

desenvolvimento ocidental (TAYLOR, 2002, p. 14). Nesta perspectiva, Munanga 

(1998) enfatiza que enquanto os colonizadores impunham seu “eu” como o ideal, os 

colonizados assimilavam com o passar do tempo o padrão cultural, estético, político e 

social imposto. O caso brasileiro é bem emblemático. O Brasil sofreu um 

“embranquecimento cultural”. Acabamos nos vestindo de conceitos e “peles” brancas. 

 
3.1 “Bem perto da mira do algoz”: a questão do embranquecimento cultural  

Podemos nos apoiar em Munanga (1998) para explicar melhor tal 

comportamento do sujeito de, digamos, ancestralidade diaspórica, de identidade híbrida 

e inserido no processo de transculturação. Segundo o autor, graças aos mecanismos de 

pressão psicológica a alienação deixa de ser teórica, e acaba convencendo o negro de 



sua inferioridade e de que a salvação é a assimilação dos valores culturais do branco. 

Assim, essa 

(...) assimilação dos valores culturais dos brancos pelos negros através de uma literatura colonial 
pseudocientífica (sic) produzida dentro da ideologia colonial, o negro instruído na escola do 
colonizador toma pouco a pouco conhecimento da inferioridade forjada pelo branco. Sua 
consciência entra em crise.” (MUNANGA, 1998, p. 6) 

 
 Inobstante a esse processo de aculturação, no caso do Brasil pode-se afirmar que 

houve uma espécie de enculturação e de transculturação do mundo negro para o mundo 

ocidental, este transportado como civilização aos trópicos. O que nos irrompe a admitir 

a recorrência da observação de Silviano Santiago quando afirma que “a consciência 

nacional estará menos no conhecimento do seu interior e mais no complexo processo de 

interiorização do que lhe é exterior, isto é, do que lhe é estrangeiro.” (SANTIAGO, 

1990, p. 9).  

Fanon dá como resposta para essa a alienação a conseqüência de um duplo 

processo: num primeiro tempo, econômico, e depois, de interiorização, ou melhor, de 

epidermização do complexo de inferioridade. A solução que o sistema propõe ao 

colonizado é a negação da própria condição de negro, índio ou árabe, a destituição da 

sua intrínseca humanidade (FANON apud CABAÇO; CHAVES, 2004). O processo de 

interiorização surge, na obra de Fanon: 

(...) com diferentes referências, mas exprimindo sempre, para os colonizados, a separação entre o 
“eu” individual e o “eu” existencial, ou, mesmo, a renúncia à própria identidade. Trata-se de um 
fenômeno induzido pela violência que embebe o tecido social da colônia e que se manifesta pela 
intermediação da força militar e policial do trabalho obrigatório e dos castigos corporais, da 
discriminação e das constantes humilhações, da imobilidade física e social a que está condenado. 
A dificuldade de pautar o cotidiano por normas de comportamento e valores que lhe são 
estranhos conduzem-no à situação “estrangeiro” na própria terra, de onde lhe vem a sensação de 
ser “minoria” social quando se sabe maioria estatística. (FANON apud CABAÇO; CHAVES, 
2004, p. 74).  
 
Os negros assimilaram danosamente os valores ideológicos da sociologia branca. 

Houve a reformulação dos mitos raciais, reflexos do escravismo, servindo de 

justificativa para o peneiramento econômico-social, racial e cultural. Em suma, a prática 

da negação do eu é resultado de um longo processo de degradação cultural, tendo como 

germe iníquo a inferiorização do negro. O que se pode observar de particular em nossa 

cultura é a recusa da cor, da mescla, enquanto consciência de uma negritude. Não é 

apenas uma construção identitária racialmente branca, mas culturalmente branca.  

 
3. “Longe das pedras do cais” 



A história política e cultural negra no Ocidente foi marcada pela modernidade e 

“dupla consciência” (DU BOIS, 1999). Paul Gilroy apresenta como eixo central de sua 

obra a relação dos negros com a modernidade ocidental, no que diz respeito à raça, 

cultura, nacionalidade e etnia. As idéias de desterritorialização da cultura negra e de 

fronteiras étnicas do Estado-nação recorrentes em sua abordagem nos revelam um nicho 

para discussão de como se inserem os protagonistas dessa relação e ainda como 

perpassam as fronteiras étnicas da cultura negra (GILROY, 2001).  

As teorias da modernidade foram elaboradas por estudiosos marcados por 

perspectivas etnocêntricas e nacionalistas, e, por isso mesmo, nunca ofereceram 

ambiente de eco para as narrativas negras da modernidade e suas interpretações 

diaspóricas do transatlântico. Os intelectuais diaspóricos e suas teorias ficam à margem 

do Atlântico e ao mesmo tempo dentro dele.  

Desse modo, encontramos o negro no interstício do “entre-tempo” pós-colonial, 

lugar de “descentramento fragmentado e esquizofrênico do eu” (BHABHA, 1998, p. 

298), em que a dissolução temporal mostra as passagens intersticiais no presente 

disjuntivo, possibilitando o alcance global da cultura, as “re-identificações simbólicas” e 

a formação de novas identidades flutuantes (HALL, 2003). Sendo assim, as culturas 

negras na diáspora podem ser interpretadas como expressões das ambivalências geradas 

pela modernidade, bem como dentro e fora dela, onde os intelectuais negros vão, através 

de sua experiência de rota e exílio, elaborar em seus relatos interculturais e anti-

etnocêntricos uma nova interpretação da modernidade: a cultura polissêmica e política 

negra. 

A teoria da “dupla consciência” elaborada por Du Bois5 (1999) nos dá o ponto 

de partida para a interpretação dos discursos negritudinistas espalhados em suas 

peculiaridades nas diversas diásporas pelo mundo e sua ligação transatlântica com o 

continente africano e com as narrativas do “Atlântico Negro”. Ao mesmo tempo 

podemos dialogar com a teoria da “dupla diáspora” de Stuart Hall, que discute a 

construção e plasticidade das identidades negras, vislumbrando, nesta perspectiva, o 

                                                
5 W.E.B. Du Bois nasceu em 1868 na comunidade rural de Great Barrington (EUA). Intelectual, militante 
político e cientista social negro, deixou uma vasta e importante obra. Buscou através de seus escritos a 
integração do povo negro norte-americano, impulsionando a luta pelos seus direitos civis. Sua obra escrita 
relevou o impacto da opressão racial e seus efeitos devastadores na emergente comunidade liberta. 
Morreu em Gana em 1963, antes de concluir seu mais desafiante trabalho, a Enciclopédia Africana. Uma 
de suas obras mais importantes para o pensamento negro do século XIX: As almas da gente negra. 

Tradução, introdução e notas, Heloísa Toller Gomes. Rio de Janeiro: Lacerda, 1999. 



conceito de diáspora negra e as narrativas de viagens, a partir do Atlântico Negro, e dos 

indivíduos diaspóricos para definir a modernidade.  

Nas narrativas das antinomias da modernidade, os Estudos Culturais nos dão a 

perspectiva mais adequada para a empreitada teórica de dar voz a outras narrativas, as 

quais têm como temas a diáspora negra, as identidades fragmentadas, a busca dessa 

identidade perdida durante a travessia, o racismo e o processo auto-afirmação do sujeito 

negro e da recusa da visão colonial. Segundo Gilroy (2001, p. 48), pelo menos parte do 

racismo cultural foi gerada pelo movimento que defendia o discurso político ligado à 

idéia de “raça” enquanto etnia e filiação nacional.  Dessa forma, a história do Atlântico 

negro vem nos mostrar que a reprodução de culturas não se dá com um processo de 

transmissão de maneira pueril, mas sim através de rupturas simbólicas, tanto históricas 

quanto sociais. Ao dialogar com Stuart Hall, Marli Fantini, assim se expressa: 

Ainda que possam manter fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, as 
pessoas que se exilaram perderam, segundo Hall, a ilusão de um retorno ao passado, vendo-se 
assim, obrigadas a negociar simbolicamente com as novas culturas a que se agregaram. Ao 
preservar alguns traços fundamentais de suas identidades, como as tradições, as linguagens, as 
histórias particulares pelas quais foram marcadas, elas buscam proteger-se da assimilação 
unificadora e homogeneizante de sua nova “casa” (FANTINI, p. 174-5). 

 
Para não se perder diante das identidades híbridas, da dupla consciência, nem ter 

sua identidade quebrada por falta de identidade conclusiva e estática, é que se deve 

buscar a inconclusão das identidades transculturais do povo negro em suas fronteiras e 

países diaspóricos. Desse modo, destacamos o pensamento de Marli Fantini quando diz 

que “o transculturador é aquele que desafia a cultura estática a desenvolver suas 

potencialidades e produzir novos significados sem, contudo, perder sua textura íntima” 

(2004, p. 166).  

 
4. O circuito global e as margens do “Atlântico Negro” 

A América Latina no século XX teve “um desenvolvimento histórico e cultural 

próprio cujo perfil incorpora elementos tanto do espaço internacional como do regional, 

em diferentes dinâmicas e com relações especificas”. Tais relações não são apenas 

econômicas ou políticas, como também sociais, “de constituição dos imaginários 

coletivos, da comunicação e da conformação geral do mundo simbólico” (PIZARRO, 

2004, p. 22). A busca pela auto-afirmação no âmbito cultural desenvolveu além de um 

reconhecimento de uma cultura peculiar, própria um novo olhar sob os fenômenos 

interculturais marcadas pelas transformações culturais causadas pelas novas tecnologias.  



No mundo contemporâneo, os valores locais têm se tornado cada vez mais 

importantes como elementos indispensáveis nesse processo de mundialização da 

cultura, ligando diretamente o consumo a questão identitária. Desse modo, não podemos 

perder de vista as articulações tão complexas entre mídia, identidade (pertença) e 

consumo. De certa forma, as expressões culturais como a música, por exemplo, tem um 

papel determinante para a sobrevivência das identidades, isto porque a canção possui:  

As múltiplas possibilidades de interpretação do constructo de identidades vocais partem da 
superação do conceito de identidade como representação de uma essência fechada, estanque, 
tipificada, coerente e estável, instalando-se nos corpos discursivos das culturas como estratégia 
de encenação de identidades flutuantes, identidades múltiplas ou identificações nômades 
(DINIZ, 2001, p. 207). 

 
Através dessas expressões culturais, podemos compreender a inscrição histórica 

do discurso negro, que cada vez mais nos impulsiona a refletir sobre o tempo, espaço e a 

realidade em que estão dispersas, de certa maneira, as identidades culturais e raciais na 

tão propalada pós-modernidade. A partir desses discursos identitários descentrados 

podemos compreender, portanto, a significação e a fragmentação do sujeito diaspórico, 

híbrido, transcultural, heterogêneo, que são os “jacobinos negros” 6 e sua inserção 

enquanto protagonistas de uma história que os esqueceu como narradores da própria 

trajetória e enquanto sujeitos históricos.  

Pode-se perceber a complexidade em que se insere a questão das identidades 

híbridas ambientadas no pós-colonial e o amálgama racial e cultural da transcultura nos 

tempos e espaços do capitalismo tardio. Para se entender a inscrição histórica do 

discurso dos jacobinos negros e a inteligibilidade desse discurso é preciso beber na 

fonte teórica de Bhabha, o qual discute a idéia de tradução cultural e as novas fronteiras 

do mundo, o elo global entre a colônia e a metrópole que se faz presente até os tempos 

pós-coloniais e as transformações proporcionadas pelo redimensionamento fronteiriço e 

pelo contato com as identidades fragmentadas do sujeito transnacional.  

 
5. “Choro saber que os açudes não são o mar”: identidades híbridas no pós-

colonial 

Bhabha (1998) pensa a cultura no contexto da experiência pós-colonial, 

analisando as culturas híbridas pós-coloniais marcadas por histórias de deslocamentos 

                                                
6 A expressão “jacobinos negros” foi usada pelo escritor afro-caribenho C.R.L. James para dar título ao 
seu livro, publicado em 1938, sobre a Revolução no Haiti, iniciada em 1791. O livro é um clássico sobre 
os revolucionários negros. Ver: Os Jacobinos Negros: Toussaint L’Ouverture e a revolução de São 
Domingos. São Paulo: Boitempo, 2000. 
 



de espaços e origens, tratando esses deslocamentos no sentido da experiência da 

escravidão e no significado da experiência das diásporas migratórias das metrópoles 

para as colônias e vice-versa. Tais experiências trouxeram em sua esteira a aproximação 

e a sobreposição das diferenças culturais, impelindo em sua teoria a percepção do 

hibridismo cultural inculcado em culturas antes habituadas a “se ver e a ser vistas como 

monolíticas, estáveis e homogêneas”. 

Para melhor entender o conceito de hibridismo em Bhabha, temos o binarismo 

maniqueísta por ele rejeitado, armadilha que aprisionou muitos escritores pós-coloniais, 

que na tentativa de retratar o sujeito colonizado de uma forma “mais autêntica” do que 

fora antes retratado na literatura da cultura colonizadora, caem no mesmo abismo 

conceitual e analítico.   

(...) Bhabha aponta três aspectos fundamentais do processo de construção da identidade em 
contextos coloniais: em primeiro lugar, existir significa ser interpelado com relação à uma 
alteridade, ou seja, é preciso existir para um Outro. Como tal, a construção da identidade do 
sujeito implica um desejo lançado para fora, em direção a um Outro em direção a um outro 
externo; desse modo, a base para a construção da identidade é constituída pela relação desse 
desejo para com o lugar do outro com o lugar do Outro. (...) Nesse sentido, no processo 
relacional da constituição de identidades, a alteridade do branco constitui o negro tanto quanto a 
alteridade do negro constitui o branco: instaura-se assim o hibridismo no seio da identidade. 
(SOUZA, 2004, p. 120).  

 
Souza (2004) explica que o pluralismo postula, muitas vezes, a existência 

simultânea e pacífica de vários grupos, culturas, línguas, etc. na qual cada um se insere 

num conceito de homogeneidade; o que não acontece na realidade e geralmente 

beneficia o mais forte entre as partes envolvidas. O mais incoerente é que cada um se 

considera autêntico independente dos outros, “existindo num espaço vazio e 

homogêneo”.  O sincretismo, não menos equivocada a utilização para denominar as 

trocas e mesclas culturais, implicará na superação da diferença, onde os contrários se 

unem harmoniosamente compondo-se num terceiro termo; portanto, “transformando, 

paradoxalmente, a heterogeneidade em homogeneidade”. 

  A crítica pós-colonial encontra, através dos intelectuais, que marcaram 

os Estudos Culturais, terreno fértil para discutir a “dialética das identidades” (HALL, 

2006, p. 83) na modernidade tardia.  As migrações, diásporas, os deslocamentos 

levaram o Ocidente a uma estratégia de promover a “pluralização das culturas 

nacionais” (HALL, 2006), de forma que o fechamento da “identidade nacional não se 

conteve as pressões da diferença e da diversidade cultural”. 

Nos países diaspóricos e pós-coloniais a inscrição histórica das identidades no 

aspecto de formalização de uma determinada cultura resulta na formação de identidades 



flutuantes devido ao trauma colonial. Os nexos entre a metrópole e a colônia se impõem 

numa relação que continua a se basear na idéia de inferioridade racial. É no pós-colonial 

que essas relações serão de certa maneira institucionalizadas pelo discurso como campo 

de disputa. Nesse sentido é plausível nos colocarmos diante da problemática das 

identidades, pois, nesse momento não são apenas as diferenças étnicas de um país que 

se confrontam.  

O “pós-colonial” certamente não é uma dessas periodizações baseadas em “estágios” epocais, 
em que tudo é revertido ao mesmo tempo, todas as antigas relações desaparecem definitivamente 
e outras, inteiramente novas vêm substituí-las. Obviamente, o rompimento com o colonialismo 
foi um processo longo, prolongado e diferenciado, em que os movimentos recentes do pós-
guerra pela colonização figuram como um, e apenas um momento distinto. (HALL, 2003, 
p.103). 

 
É preciso entender que as fronteiras estão cada vez mais dissolutas, as 

descontinuidades da história de um povo, de uma cultura, de um país. “O que significa 

ser europeu, num continente colorido não apenas pelas culturas de suas antigas colônias, 

mas também pelas culturas americanas e agora pelas japonesas?” (HALL, 2006 p. 84). 

Esse presente disjuntivo provoca a emersão das descontinuidades históricas que se 

refletem num híbrido cultural, no qual a re-identificação com as culturas de origem se 

deslocam num revival, num fortalecimento da cultura “local”, habitam na identificação 

simbólica e ao mesmo tempo conseguem forjar novas identidades devido ao trânsito 

global da cultura.  

Os deslocamentos provocados pela empreitada colonial, agora dão lugar a novos 

deslocamentos produzido pelo circuito global, abrindo uma fissura nas pretensamente 

identidades nacionais fechadas e estáticas, que outrora tentaram se preservar nesse fluxo 

contínuo de trocas. Agora dentro desse circuito global, a preservação das identidades se 

tornou não apenas uma impossibilidade, mas uma complexa rede transnacional, na qual 

as novas posições de identificação, posicionamento individual, político e identidades se 

inserem no campo plural da representação, pertencendo dois mundos ao mesmo tempo, 

se “re-identificando” obliquamente no cerne da tradução cultural (Bhabha, 1998).  

Este conceito descreve aquelas formações de identidade que atravessam e intersectam as 
fronteiras naturais, compostas por pessoas que foram dispersadas para sempre de sua terra natal. 
Essas pessoas retêm fortes vínculos com seus lugares de origem e suas tradições, mas sem ilusão 
de um retorno ao passado. Elas são obrigadas a negociar com as novas culturas em que vivem, 
sem simplesmente serem assimiladas por elas e sem perder completamente suas identidades (...). 
Elas estão irrevogavelmente traduzidas (HALL, 2006, p. 88). 

 
 Os negros hoje são homens traduzidos, “são o produtos de novas diásporas 

criadas pelas migrações pós-coloniais”. Os diversos tipos de identidades nas culturas 

híbridas, dentro da modernidade tardia, fizeram com que as identidades negras se 



dispersassem em certo sentido, mas não se perdessem. Ao mesmo tempo o retorno às 

“raízes” culturais tem sido uma forte aliada contra a homogeneização global, uma forma 

de diferenciação através da resistência das práticas culturais das minorias étnicas 

existentes nos países pós-coloniais e do Terceiro Mundo. Esse “ressurgimento da etnia” 

corresponde, segundo Bauman (apud Hall, 2006, p. 96.), ao impacto do “pós-moderno 

global” no constructo das identidades. As comunidades são formadas dentro da lógica 

da separação do pertencimento étnico do posicionamento político, as identidades são 

construídas diante de um posicionamento individual de pertença, um sentimento 

pronunciado. 

A dualidade do sujeito negro pensada por Du Bois é o reflexo dessas 

experiências diaspóricas, geradas pelas experiências de viagens e deslocamentos 

territoriais ancestrais. Assim, o indivíduo diaspórico encontra-se dividido entre 

assertivas particularistas e transnacionalidades modernas que transcendem a raça. Essa 

dualidade acabou redefinindo a identificação cultural e o sentimento de pertencer, 

dualidade que perdura no “pós-colonial” e na “modernidade tardia” (DU BOIS, 1999; 

HALL, 2003; BHABHA, 1998). Desse modo, pode-se dizer que: “Nem todas as 

sociedades são “pós-coloniais” num mesmo sentido, e que, em todo o caso, o “pós-

colonial” não opera isoladamente, mas “é de fato uma construção internamente 

diferenciada por suas interseções com outras relações dinâmicas”. (HALL, 2003, 

p.100). 

As identidades fechadas estão diluídas nos espaços de negociação cultural. As 

“re-identificações simbólicas” dos negros no pós-colonial e nos novos deslocamentos e 

processo de migração têm como ponto de partida a descolonização do “Terceiro 

Mundo”, e o impacto das lutas dos negros pela descolonização das mentes dos povos da 

diáspora negra. Diante do exposto até aqui, podemos sugerir que, é dentro do contexto 

de barreiras sociais e discriminação racial, que devemos observar o papel dos Estudos 

Culturais nos caminhos percorridos pelas culturas “subalternas”, nesse caso a cultura 

popular negra, em nossa sociedade, e desse modo, entender como essas culturas podem 

ser abordadas abandonando os cânones, sejam estéticos, econômicos ou políticos, 

contaminados de posturas etnocêntricas. É preciso admitir que tais paradigmas teóricos 

além de reducionistas não dão conta das dispersões, da fragmentação do sujeito “pós-

moderno”, ou melhor, do sujeito híbrido nos mais variados contextos pós-coloniais. 

Assim, num horizonte tido como aberto e indeterminado: 



À medida que o especialista em estudos culturais queira realizar um trabalho cientificamente 
consistente, seu objetivo final não é representar a voz dos silenciados, mas entender e nomear os 
lugares em que suas questões ou sua vida cotidiana entram em conflito com os outros. As 
categorias de contradição e conflito estão, portanto, no núcleo desta maneira de conceber os 
estudos culturais. Porém, não para ver o mundo a partir de um só lugar da contradição, mas para 
compreender sua estrutura atual e possível dinâmica (CANCLINI, 1999, p. 28). 

 
  Creio que esse “mal-estar” de alguns críticos em relação aos estudos culturais 

centra-se no fato da renúncia de dogmas, os quais ocupam ou ocuparam por muito 

tempo uma posição privilegiada do discurso. Todavia, os intelectuais seguidores dos 

Estudos Culturais não demonstram pretensão de tornar os debates acadêmicos palco de 

reconhecimento dos discursos subalternos, mas sim busca dar conta da compreensão 

dos conflitos e negociações, pondo em cheque as interpretações universalizantes que 

residem no conhecimento hegemônico, uma vez que as narrativas são peculiares a cada 

lugar, onde “se opõem e se cruzam”.  
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