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Resumo: Neste trabalho, procura-se discutir a liquidez e o hibridismo na identidade 
cultural dos povos das margens do Rio São Francisco, região de Barra e Xique-Xique, 
destacando-se a instabilidade e redefinição do conceito de identidade, discutindo-se 
sobre a complexidade, a incompletude e a heterogeneidade da identidade cultural, 
também o seu diálogo com a representação literária. Mostra-se ainda marcas discursivas 
da hibridização cultural e da polifonia presentes em narrativas orais, trazendo-se como 
exemplo o conto A serpente da ilha do miradouro, coletado de moradores da região. A 
análise fundamenta-se em Bhabha, Bernd, Burke, Canclini, Hall, Habermas e Meihy.  
 

Palavras-chave: identidade cultural; narrativas orais; multiculturalismo; 

hibridização; cultura de fronteiras. 

 

Abstract: This paper aims to discuss the liquidness and hybridism of the cultural 
identity of the People along São Francisco River, in Barra and Xique-Xique region, 
lightening the instability and redefinition of the identity concept, discussing the 
complexity, absence and the heterogeneity of the cultural identity, and also its dialogue 
with the literary representation. It is shown still discursive marks of cultural 
hybridization and polyphony in oral narratives, having as an example the tale A serpente 

da ilha do miradouro, collected from locals. It is based on some theoreticians as Bhaba, 
Bernd, Burke, Canclini, Hall and Meihy 
 

Keywords: cultural identity; oral narratives; multiculturalism; hybridization; 

frontier culture. 

 

Este trabalho faz parte de minha pesquisa de mestrado sobre narrativas orais do 

Mocambo dos Ventos e margem ribeirinha do Velho Chico2, na região de Barra e 

Xique-Xique na Bahia. Tal pesquisa ainda se encontra em andamento e sendo assim, 

cita-se apenas uma narrativa como referência para ilustrar as discussões aqui 

pretendidas acerca da identidade cultural dos povos dessa região. 
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A discussão sobre a identidade cultural tem se tornado cada vez mais presente no 

campo da teoria social. Abre-se um campo discursivo no que concerne aos conceitos de 

cultura e identidade, e de como se consolidam e têm se mantido dentro dos grupos 

sociais, em especial daquelas culturas de fronteiras3.  

Nota-se que o próprio conceito de identidade passa por um processo de 

instabilidade e de redefinição. Não se admite mais a homogeneidade da cultura, como 

também a sua imutabilidade. Nesse sentido, Meihy (2005, p. 86) nos diz que 

“modernamente, no mundo globalizado, novos problemas têm atingido a estabilidade do 

conceito de identidade, o que leva a duas alternativas possíveis: a ‘multiplicidade de 

identidades’ ou a ‘negociação de identidades.’” Desse modo, a visão de Meihy, como de 

outros estudiosos do tema, nos mostra que o conceito de identidade, assim como a 

própria identidade, ainda está em formação, buscando um consenso diante da 

diversidade de conceitos e de afirmações existentes. Hall (2000, p. 08) afirma: 

O próprio conceito com o qual estamos lidando, “identidade”, é demasiadamente 
complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência 
social contemporânea para ser definitivamente posto à prova. 

 Convém citar aqui as palavras de Derrida (apud BERND, 2003, p. 21): “Uma 

identidade nunca é dada, recebida ou atingida; só permanece o processo interminável, 

indefinidamente fantasmático da identificação.” O que se tem notado é que a 

imobilidade no conceito de identidade já não se enquadra mais nos nossos dias, pois a 

questão da identidade cultural é um processo contínuo de identificação, que a cada 

momento se aprimora e se completa. Ainda nessa direção, Bernd (2003, p. 27) retoma as 

considerações de Derrida: “A identidade não é um alvo a ser atingido, mas algo que se 

vive na tensão, em uma permanente incompletude.” 

 O posicionamento de vários estudiosos aponta para essa complexidade e 

instabilidade da identidade cultural. Bhaba, (2003, p. 24) mostra que: 

Os próprios conceitos de culturas nacionais homogêneas, a transmissão 
consensual ou contígua de tradições históricas, ou comunidades étnicas 
“orgânicas” – enquanto base de comparativismo cultural –, estão em profundo 
processo de redefinição. 

 Há uma tendência a um desmerecimento da cultura que foge às regras 

estabelecidas pela hegemonia cultural eurocêntrica, mas isso não mais se justifica, pois 

não se pode falar exclusivamente de homogeneidade cultural, porque o 

multiculturalismo é uma realidade na constituição histórico-cultural dos povos, 
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especialmente do brasileiro. O Brasil apresenta uma realidade cultural apoiada na 

heterogeneidade, uma vez que a nação brasileira é constituída principalmente na 

miscigenação de povos nativos, colonizadores e afrodescendentes.   

Sendo assim, a cultura brasileira é plural, diversificada e não uma cultura 

uniforme e singular, pois as diversas identidades locais contribuem para a sua 

consolidação numa mistura das múltiplas faces de seus múltiplos povos. Para Bhabha 

(2003, p. 25), “cada vez mais, as culturas ‘nacionais’ estão sendo produzidas a partir da 

perspectiva de minorias destituídas.” Então, essas “minorias destituídas” que formam a 

nação brasileira, tornam-se extremamente importantes para a definição de uma cultura 

capaz de melhor representar a identidade do nosso povo. Também, não se pode 

desconsiderar as influências culturais externas na definição identitária. Até mesmo essas 

culturas das “minorias” sofrem constantemente, influências da globalização hegemônica 

através dos meios de comunicação de massa, em especial a TV. 

Considerando-se o fato da identidade estar sempre em construção, Meihy (2005, 

p. 82) informa que:  

Modernamente, todos estamos submetidos a uma multiplicação de pólos 
possivelmente identitários, que, por sua vez, sofrem alterações dadas as 
influências das variações da cultura e as situações a que se submetem as pessoas. 
Dessa forma, percebe-se que o trabalho com as identidades, devido a essa 

multiplicidade de pólos e de fatores identitários presentes em uma única pessoa, torna-

se de difícil precisão, uma vez que a identidade cultural consolida-se na diversidade. 

De certo modo, essa cultura diversificada dos grupos minoritários, considerada 

como inferior e desmerecida pelos grupos hegemônicos, tem soado como falsa nos 

discursos dos mesmos propagadores do cânone elitista. Burke (2006, p. 14), versando 

sobre o processo de constituição cultural, afirma que:  

Um dos sinais do clima intelectual de nossa época é o uso crescente do 

termo “essencialismo” como um modo de criticar o oponente em todo tipo de 

discussão. Nações, classes sociais, tribos e castas têm todos sido 

“desconstruídos” no sentido de serem descritos como entidades falsas. 

Essa mistura de culturas entre os povos conduz ao hibridismo cultural apontado 

por Burke, uma vez que segundo ele, não há entre os grupos uma fronteira cultural 

nítida ou firme e sim, pelo contrário, um continuum4 cultural. É como se essas culturas 

acabassem se interpenetrando, não havendo uma linha limite entre elas. Daí surge o 
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processo de hibridização da cultura, ou seja, de formação cultural a partir de influências, 

características e aspectos múltiplos e não apenas de uma origem única, unilateral e 

fechada.  

O hibridismo cultural tem recebido especial atenção nas discussões, ocupando 

espaço relevante no tratamento dado à temática da identidade cultural. Burke (2006, p. 

16) diz que “os historiadores também, inclusive eu mesmo, estão dedicando cada vez 

mais atenção aos processos de encontro, contato, interação, troca e hibridização 

cultural.” Com essa hibridização cultural, é possível que haja perdas de tradições 

regionais e de raízes locais, porque a própria globalização contribui para essa mistura. 

Por outro lado, nesse processo também pode haver ganhos, uma vez que novos 

elementos culturais são assimilados.  Por isso, faz-se necessária atenção especial a essa 

hibridização, a esses contatos e interação. 

Pode-se apresentar como exemplo de hibridização cultural, o estado da Bahia, o 

qual se constitui num berço esplendoroso que guarda em sua cultura, histórias 

fantásticas de um povo formado no multiculturalismo, uma vez que foi a porta de 

entrada da diversidade cultural. Aqui, em especial, destacam-se as comunidades do 

Mocambo dos Ventos5 e da margem ribeirinha do São Francisco na região de Barra e 

Xique-Xique, que possuem um acervo de narrativas orais (“causos”, contos populares e 

lendas) frutos dessa hibridização cultural.   

A cultura afrodescendente do Mocambo dos Ventos, como se percebe nas 

narrativas, apresenta-se misturada com outras culturas, especialmente a do colonizador e 

de caráter religioso católico. São culturas que durante anos interagem entre si e embora 

estando muitas vezes em situação de conflito, acabam exercendo influências mútuas na 

constituição identitária da região.   

É comum perceber-se na cultura afrodescendente traços dessa hibridização 

cultural. Os rituais religiosos, as danças e a própria alimentação, dentre outros 

elementos, aparecem como fruto de uma mistura de culturas. Sabe-se que o motivo 

desse hibridismo está na necessidade de adaptação a uma realidade de opressão, regida 

por proibições, pois desde os primórdios da colonização brasileira, os “senhores” 

chegavam a impedir as manifestações religiosas e culturais afrodescendentes. A igreja 

também contribuiu e ainda contribui para tal situação. 

                                                        
5 Localidade cuja população é formada por remanescentes quilombolas, embora ainda não seja 
reconhecida oficialmente pelo governo. Está situada às margens do Rio São Francisco no município de 
Barra, divisa com Xique-Xique, ambos no Estado da Bahia. 



Outra abordagem que pode ser feita é a das manifestações literárias e a 

representação da cultura da qual faz parte. Hall (2000, p. 48) nos mostra que “as 

identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e 

transformadas no interior da representação.” Coadunando com estas considerações, 

Bernd (2003, p. 19) afirma que “a construção da identidade é indissociável da narrativa 

e conseqüentemente da literatura”. Desse modo, é através das manifestações literárias, 

inclusive as de cunho oral, que a identidade cultural se torna consistente e capaz de 

promover a sua auto-afirmação, uma vez que os textos literários expressam a identidade 

através das representações. Nesse sentido, Hall (2000, p. 71) argumenta que “a 

identidade está profundamente envolvida no processo de representação.” 

Pode-se observar nessas comunidades ribeirinhas e de origem quilombola, um 

acervo de narrativas orais que apresentam traços dessa hibridização cultural. 

Claramente, aspectos da cultura portuguesa aparecem fundidos com a cultura 

afrodescendente.  

Essas narrativas trazem representações temáticas, definições e conceitos, que 

mesmo modificados durante a transmissão, deixam marcas que possibilitam a 

identificação de modos específicos da cultura brasileira. Expressam hábitos e valores 

cujo compartilhamento se dá no ambiente familiar, religioso, comunitário, escolar. Todo 

este patrimônio está no corpo e na mente das pessoas, onde quer que elas estejam. Dessa 

forma, faz-se necessário o reconhecimento da pluralidade e polifonia6 da literatura como 

representação de culturas multifacetadas e abertas às relações com o outro. Vieira 

(2003, p. 104) comenta que “rejeitar ou marginalizar as histórias e as culturas daqueles 

que não representam o grupo dominante tem conseqüências profundas na expressão da 

subjetividade e da identidade.”  

Narrativas como A serpente da Ilha do miradouro trazem consigo marcas 

discursivas como fruto dessa hibridização cultural. Nelas, há a presença de personagens, 

elementos e temática de uma cultura miscigenada, acompanhados de um discurso 

cristão conservador. As proibições e as lições da moral conduzem o comportamento da 

sociedade e a consolidação de valores como a virgindade e a submissão da mulher, 

dentre outros. 

                                                        
6 Entenda-se o termo polifonia como sendo, segundo Bakhtin (1992), a presença de outros textos dentro 
de um texto, causada pela inserção do autor num contexto, o qual já inclui previamente textos anteriores 
que lhe inspiram ou influenciam. A polifonia pode ser também relacionada à heterogeneidade 
enunciativa. 



Para reforçar tal discussão, apresenta-se uma adaptação livre do conto A 

serpente da Ilha do Miradouro, extraído do Trabalho de Conclusão de Curso de 

Barbosa et al. (2007), narrado pela Senhora Raimunda Francisca Bonfim, 62 anos, 

nascida e residente na Ilha do Paulista, nas margens do Rio São Francisco, município de 

Xique-Xique. 

A serpente da Ilha do Miradouro7 

Era uma mulher que teve uma filha, mas que queria ficar moça virgem 

toda vida. Ele teve a filha, jogou dento d’água e essa menina virou uma 

cobrinha. Não sei como foi, mas descobriro que tinha sido essa moça que ficou 

grávida e teve a menina. Aí veio a santa missão, vem missionário, padre, papa, 

bispo e num sei mais o quê. Vem celebrar a missa aí na igreja. O padre disse:  

- Vai entrar uma cobra aqui mais vocês não se mexa e não tenha medo 

que ela num vai fazer má, bulir com ninguém. Ela vai procurar sua mãe. Gente, 

vocês não se mexa que não vai buli com ninguém. 

Lé vai, lé vai... que quando chegou aqui nos pé dela, diz que chegou 

cheirando nos pé dela...  O padre disse: 

- Não se tema! Assente e dê mama a sua fia. 

Aí foi a mãe quem virou serpente. Porque o padre xingou: 

- Tu é uma serpente! Como é que tu tem sua filha e cabar joga n’água?! 

Pois aí é tua filha e você é que é a serpente!...   

Há nesse conto a presença de um discurso punitivo e repressor, especialmente 

quanto à virgindade e à repressão sexual feminina. A mulher idealizada pela igreja seria 

aquela que se aproximasse da pureza e conduta da virgem Maria. Em A serpente da Ilha 

do Miradouro, fica evidenciado que o modelo de mulher a ser seguido não deve se 

distanciar da submissão, da docilidade, da dedicação aos afazeres domésticos, à família, 

reprimindo a própria sexualidade. O sexo deveria ser apenas uma forma de procriação e 

afastar-se dos prazeres, o que não ocorre com a personagem (a moça mãe da serpente), a 

qual rompe as amarras da repressão e é punida, sendo transformada em serpente no 

final. Ressalte-se que a serpente aparece nas narrativas cristãs, associada ao mal, à 

tentação e ao pecado. 

Percebe-se que o tratamento dado à mulher evidencia a sua castração em relação 

ao sexo. À mulher, destinava-se a subserviência pregada por um discurso machista. No 
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decorrer dos tempos, a mulher aparece na literatura como perigosa e causadora de danos 

à moral social. Assim também ficou impregnada a literatura oral.  

É muito expressivo o número de estereótipos negativos que caracterizam 

a mulher, como: seres poucos inteligentes, incapazes de pensar, objetos de 

desejo pecaminoso, de modo que a própria Bíblia utiliza-se da figura feminina, 

colocando-a como responsável pela introdução do pecado no mundo 

(BARBOSA et al. 2007, p. 31-32). 

Nessa breve análise, percebe-se a hibridização de culturas e a polifonia, além da 

reprodução de vozes repressoras dentro de uma sociedade conservadora que se utiliza da 

linguagem para a solidificação de valores, normas e crenças, especialmente os 

referendados pelo discurso etnocêntrico.  

As ações de fala presentes em culturas como as de margens, de fronteiras, 

constroem a sua própria afirmação. Habermas (2002, p. 95) versando sobre as ações de 

fala, afirma que “sob o aspecto do entendimento, elas servem à tradição e à 

continuidade do saber cultural, sob o aspecto da socialização, servem à formação e à 

conservação de identidades sociais.”  

A identidade cultural de uma sociedade vem representada, como no exemplo do 

conto, pelas suas narrativas orais, uma vez que incorporam na sua fala, a ideologia, a 

crença, os valores, os costumes e o comportamento dos seus indivíduos, mesmo que 

sejam estes, natos ou produtos de uma hibridização, pois a cultura, como afirma 

Habermas (2002, p. 96), “é o armazém do saber, do qual os seus participantes da 

comunicação extraem interpretações no momento em que se entendem mutuamente 

sobre algo.”   

É no convívio social, que os indivíduos adquirem as condições de falar e de agir, 

o que leva à garantia da sua própria identidade cultural. Com isso, através das ações de 

fala, esses “saberes culturais” se presentificam e se perpetuam dentro das culturas, 

revelando a identidade do seu povo. 

O saber cultural tem a comunicação dos indivíduos como aliada na sua 

solidificação e transmissão. A linguagem proporciona além da sobrevivência do 

indivíduo na sociedade, “a própria difusão das tradições culturais por sobre as fronteiras 

de coletividade e comunidades de linguagem” (HABERMAS, 2002, p. 98).  O saber 

cultural vem representado através das formas simbólicas da linguagem e é através das 

ações de fala, repassado entre os povos. As próprias pessoas assumem o papel de 



difusores das tradições, uma vez que através das suas ações de fala contribuem para a 

transmissão cultural.     

Essas narrativas orais deixam emergir traços identitários, que embora sendo 

produto de hibridização, não se massificam, fazendo-se reconhecer em meio a uma 

homogeneização da cultura global. Vêm acompanhadas de uma ideologia, mostrando a 

face que muitas vezes o modelo ocidental eurocêntrico tende a mascarar. 

Assim, convém concluir essa reflexão acerca da identidade cultural dos povos 

das margens ribeirinhas do Velho Chico com a seguinte afirmação: “Toda tradição 

cultural é simultaneamente um processo de formação para sujeitos capazes de ação e de 

fala, os quais se formam no interior dela e que, por seu turno, mantém viva a cultura” 

(HABERMAS, 2002, p. 100). Portanto, tais identidades permanecem líquidas e 

híbridas, pois são representadas por uma literatura plural e polifônica, cujo discurso a 

todo instante, sofre influências de outras culturas, seja através dos meios de 

comunicação ou pelo contato com outras culturas de fronteiras. São identidades das 

margens que navegam pela liquidez da cultura, as quais serão sempre identidades em 

trânsito.  
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