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EDITORIAL

É evidente e perturbador o processo de transformações que as sociedades hu-
manas têm experimentado, particularmente nos últimos 20 anos. Evidente porque se 
apresenta concretamente nos diversos mundos da vida societária:  no trabalho, lugar em 
que as reengenharias dos processos produtivos e de gestão têm eliminado instâncias 
de poder e reordenado as relações capital/trabalho e também aquelas que se dão entre 
os próprios trabalhadores; na escola, principalmente com o questionamento do papel 
do professor, a introdução de tecnologias de informática como nova mediação entre 
os atores educacionais, as discussões que contrapõem à multiplicidade de elementos 
informativos a indigência dos processos formativos – particularmente nos chamados 
países subdesenvolvidos e em desenvolvimento –  e o discurso de construção de relações 
dialógicas mais justas e equânimes;  na família, com a redefinição de seus modelos 
tradicionais de tecer relacionamentos, afetividades e lealdades; na rua, agora espaço 
inseguro, com a perda de sua importância como espaço público, socializador. 

Perturbador, pois parecem eliminadas as certezas – nas ciências, nas organiza-
ções e empresas, nos valores, nas interações pessoais – que garantiam horizontes de 
previsibilidade à vida das pessoas, a seus relacionamentos e caminhos profissionais. 

É desnecessário e enfastiante listar o rol de atividades humanas impactadas pelas 
transformações citadas. Bastaria dizer que, grosso modo, elas continuam obedecem à 
lógica do Mercado, agora em seu estágio de globalização. Este nada mais é, hoje como 
sempre, a configuração de um rearranjo do capitalismo em escala planetária, estimulado 
pelo extraordinário avanço das tecnologias de comunicação e comandado cada vez 
mais diretamente por conglomerados empresariais transnacionais, cuja raison d’être é 
a acumulação e a concentração de riquezas resultantes do trabalho alheio. 

Os mais diversos atores sociais, principalmente aqueles que se encontram do 
lado mais fraco da corda, parecem intuir que o discurso econômico da integração 
pelo mercado não consegue dar conta das enormes desigualdades que tendem a se 
radicalizar dentro de cada país e nas relações entre países ou regiões. À polaridade 
mundial entre blocos político-ideológicos do Leste e Oeste, por exemplo, sucede-se 
a que opõe os Estados do Norte e do Sul; às reivindicações dos pobres e despos-
suídos  por uma participação mais justa na distribuição das riquezas responde-se 
com o aumento do desemprego e da concentração da renda. 
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A esse estado de coisas, as manifestações que ocorrem pari passu às reuniões 
dos poderes mundiais – Seattle, Veneza... – têm  expressado uma opinião pública 
mundial alerta a um processo considerado excludente e cujos possíveis benefícios 
apenas as minorias já conhecidas têm acesso. Reações similares, promovidas por 
intelectuais e entidades internacionais, questionam a opção das agências de fomento 
e dos governos nacionais pautadas pelas recomendações emanadas do Consenso 
de Washington. 

O terreno propriamente econômico, portanto, não apresenta novidade e 
segue repercutindo socialmente os imperativos do sistema mundial de acumulação. 
O novo está no fato de as reações a esses processos brotarem, agora, de compor-
tamentos mediados pelo temor não só da exclusão econômica, mas também da 
exclusão cultural. Configura-se uma contraface às perspectivas globalizantes que 
pretendem garantir exclusividade a tipologias  ‘politicamente corretas’ de organi-
zação da sociedade e da produção, do estado de direito e dos regimes políticos, das 
formas mais atrativas e ‘inteligentes’ – competitivas, deve-se dizer – de tratamento 
do capital e de gestão da coisa pública, todas elas vazadas na cultura ocidental e no 
capitalismo.  Como contrapartida à homogeneização de gostos e costumes, levan-
tam-se identidades culturais de diversos tipos – locais, regionais, nacionais, étnicas 
e mesmo grupais –, referenciando modelos identitários fundamentados em valores 
de grupos sociais específicos ou em modelos de lealdade e mobilização vinculados 
a  temas de interesse planetário, como os da Ecologia. É no plano da cultura que 
podemos verificar uma resistência mais eficaz às facetas cruéis da globalização, 
porque motivado por sentimentos que vão além da solidariedade política ou de 
classe. Pode-se dizer que nas expressões culturais há cheiro de povo, o que parece 
estar ausente da política e dos negócios.

Se, por um lado, é verdade que o fim da guerra fria e da bipolaridade destruíram 
as solidariedades de matriz ideológica e de classe, por outro, evidencia-se que, em 
seu lugar, ganharam importância aquelas fundamentadas na proximidade cultural. 
Parece que é a percepção das diferenças de natureza cultural uma das grandes respon-
sáveis pelo fato de povos e governos articularem suas alianças políticas e econômicas, 
revalorizando, neste jogo político, os símbolos localistas, nacionais, religiosos que se 
julgavam extintos. Nos termos propostos por um pensador estadunidense com relação 
aos vetores de reorganização da política mundial a partir das duas últimas décadas, 
pode-se concluir que “a política mundial está sendo reconfigurada segundo linhas 

1Conforme HUNTINGTON, Sa-
muel. O choque de civilizações e a 
recomposição da ordem mundial. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 1997.
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culturais e civilizacionais”1. No mundo pós-guerra fria, as bandeiras são importantes 
e o mesmo ocorre com outros símbolos de identidade cultural, incluindo cruzes, 
luas crescentes e até coberturas de cabeça, porque a cultura conta e a identidade 
cultural é o que há de mais significativo para as pessoas.

Diante desse cenário, qual a importância de redimensionar teoricamente 
(reterritorializar?) as noções de identidade e cultura para analisar a situação das 
nações, dos povos, dos grupos...,das pessoas, enfim? Esta questão adquire enorme 
relevância diante da eclosão dos localismos, nacionalismos e etnicismos que repre-
sentam uma contraparte à hegemonia totalizadora do processso de globalização, 
como já dito. Mais: especialmente neste momento em que as  nações se agrupam 
para a formação de blocos econômicos, haveria a necessidade de fundamentá-los 
culturalmente. A este respeito, o caso MERCOSUL é emblemático: levando em 
conta ‘quase exclusivamente’ as necessidades e potencialidades da integração comer-
cial, os países-membros (melhor seria dizer os Estados-membros) pouco souberam 
realizar em prol do conhecimento e reconhecimento mútuo dos imaginários que de-
finem as especificidades dos povos, regulam suas reações, gostos e comportamentos, 
orientam as adesões ou restrições a causas coletivas e sociais, geram vínculos mais 
duradouros e prazerosos. Em uma palavra, cultura e identidade foram relegadas 
ao plano da alienação em relação à base material. O resultado perceptível até este 
momento é uma permanente instabilidade nas relações entre os parceiros, o que 
talvez não ocorresse se, paralela ou antecipadamente à definição de reordenamentos 
econômicos, os países fizessem um esforço de integração cultural, propiciando o 
encontro das representações coletivas que dão sentido às histórias das respectivas 
nações constituintes e calam fundo na alma de cada povo2.

Cabe refletir com mais profundidade sobre o desdobramento político das 
especificidades culturais. Principalmente no âmbito das diversas Ciências Sociais, 
procurou-se e procura-se ainda expor formulações mais consistentes  tanto para os  
conceitos de cultura e de identidade, quanto para as maneiras como se processam as 
interações culturais, seu potencial conflitivo e suas estratégias de resistência. Graças 
a elas foi possível superar o essencialismo que via a cultura como um elemento quase 
‘orgânico’ da natureza humana, igual em todo tempo e lugar, sem historicidade e 
desprovido de relações interativas com os territórios de pertencimento. A elas tam-
bém se deve o questionamento de noções deterministas que atribuíam à geografia 
dos lugares e aos atributos biológicos um papel preponderante na configuração 

2Mesmo que ainda não se obser-
vem resultados práticos alentado-
res, deve-se mencionar pelo menos 
duas iniciativas na direção de uma 
efetiva integração cultural: a) a 
realização em Fortaleza, em 1991, 
de um seminário que contou 
com a presença de intelectuais 
dos diversos países e debateu o 
tema “Mercosul – muito além da 
economia”; b) a realização de dois 
eventos denominados “ Arte sem 
Fronteiras” que reuniu produtores 
culturais dos países-membros para 
discutirem as potencialidades da 
integração cultural.
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cultural das populações, geradores de hierarquias políticas entre grupos sociais ou 
regiões. Realizaram também a crítica à escala civilizacional do darwinismo social3. 
A esse respeito, “(...) é significativo que a palavra ‘cultura’ não tenha equivalente na 
maior parte das línguas orais das sociedades (...) Isto não implica, evidentemente 
(ainda que esta evidência não seja universalmente compartilhada!) que estas so-
ciedades não tenham cultura, mas que elas não se colocam a questão de saber se 
têm ou não uma cultura e ainda menos de definir sua própria cultura”4. 

O trabalho de conhecimento sistemático das culturas e de suas corresponden-
tes expressões identitárias se deu exatamente nos loci de formação cultural, ou seja, 
no interior das próprias comunidades e nos espaços naturais que elas habitavam, 
dos quais extraiam e aos quais conferiam identidade. Estudos e pesquisas levados 
a efeito nessas áreas permitiram ultrapassar visões preconceituosas – muitas vezes 
fatalistas – de cultura e disseminar a idéia da existência e convivência de culturas. 
Desde então, torna-se necessário falar sempre de cultura no plural, destacar a 
diversidade e a especificidade, optar por um ‘mergulho’ fenomenológico na vida 
das comunidades, para que possamos conhecer por dentro as representações que 
cada grupo social utiliza para representar a si mesmo e ao seu ambiente e, assim, 
manifestar sua cultura. Isto significa descartá-la como elemento da essência hu-
mana que se manifestaria da mesma forma  em todo tempo e lugar, passando a 
vê-la como um atributo inerente e constitutivo de todo homem, mas que se ex-
pressa, cria-se e recria-se constantemente na relação que estabelece com o tempo 
e o lugar de inserção. Se a cultura se expressa em culturas, estas só poderão ser 
apreendidas em suas manifestações específicas, no contexto socioespacial que é 
sua fonte de legitimidade e lhes dá sentido e, a partir daí, no ‘desbastamento’5 de 
suas condicionantes políticas e ideológicas, ou seja, dos interesses e dos olhares 
culturalmente centrados, seja do observador, seja dos representantes de interesses 
específicos de poder.

No entanto, esse foi um processo de conhecimento que alcançou sistematização 
e veiculação muito recentes, de meados do século XIX aos dias atuais. Historicamente, a 
percepção das  diferenças culturais realizou-se no calor das relações entre os povos, entre 
as distintas culturas, quase sempre motivada por causas não tão nobres, como aquelas 
informadas por interesses econômicos  e de expansão territorial suportados pelas armas. 
Nesses processos, a subordinação cultural das populações autóctones representou meca-
nismo fundamental – e, diga-se, mais efetivo – de  implantação do poder do invasor. 

3É sempre bom lembrar que 
Darwin não morreu: sobrevive 
nas teorias ‘científicas’, agora rea-
bilitadas, dos biólogos sociais, de 
clara inspiração darwinista.

4Conforme CUCHE, Denys. A no-
ção de cultura nas Ciências Sociais. 
Trad. de Viviane Ribeiro. Bauru, 
SP: EDUSC, 2000.

5Tomamos  o cuidado de não 
falar em  ‘desconstrução’, que 
implicaria debate mais amplo 
na linha teorizada por Foucault, 
entre outros.
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A constituição dos Estados-Nação na Europa, por exemplo, deveu-se a uma ação 
de desrespeito a realidades culturais vigentes, eliminando ‘fronteiras’ culturais pela 
imposição de fronteiras geográficas organizadas por critérios políticos. 

No presente, com o veloz estabelecimento de uma dinâmica comandada por 
mercados transnacionais, articuladora de produtos materiais e simbólicos cuja lógica 
se estende – dominante e com pretensões hegemônicas – do território mais localizado 
ao espaço pleno da nação e da região, os nexos que relacionavam as identidades cultu-
rais ao lugar, à tradição, ao sentido original vão sendo desmantelados, desconectados, 
desterritorializados6. Capturada pelo mercado, a cultura se transforma em produto 
de uma indústria milionária, as identidades culturais são apropriadas e veiculadas 
no jogo de consumo e ambas  se chocam com padrões estéticos, políticos e eco-
nômicos pré-estabelecidos pelo consenso mundial do status quo.  

A despeito da persistência de situações graves de exclusão social e cultural, 
pode-se dizer que hoje o debate se dá num plano mais ‘civilizado’,  posto que, entre 
outros motivos, podemos falar na emergência de uma certa ‘consciência’ mundial 
sobre os problemas do planeta e de seus habitantes, e assistimos à disseminação 
de regimes políticos mais abertos no que se refere ao reconhecimento formal dos 
direitos de expressão das diferenças e de uma perspectiva multicultural. O debate 
sobre cultura e identidade tem sido cada vez mais intenso, com contribuições 
importantes de áreas do conhecimento às quais se conferiu especificidade temática 
– Estudos Culturais, Antropologia Cultural, Geografia Cultural,  Sociologia da 
Cultura, História da Cultura. 

De todo modo, se a cultura é o terreno das possibilidades humanas e pro-
cura sempre a liberdade como parceira, e se, em seu âmago generoso, permite a 
(re)criação constante das identidades, sua dimensão política passa a ser questão 
ainda mais fundamental do mundo contemporâneo e deve ser intensamente 
debatida. Deste debate espera-se iluminar posturas cada vez mais democráticas e 
solidárias, voltadas à convivência pacífica entre pessoas, povos e Estados, sensíveis 
às diferenças e que adotem, na prática, o lema da ‘unidade na diversidade’.

A edição de EccoS – Revista Científica, que ora apresentamos aos leitores, 
preocupou-se em atualizar teoricamente a discussão sobre o tema Cultura e Identi-
dade, buscando abordagens que estabeleçam as possíveis relações entre estes termos. 
Sem desprezar o peso das determinações materiais na constituição dos imaginários 
coletivo e individual, trata-se de uma contribuição acadêmica que pretende fazer 

6Conforme HALL, Stuart. Identi-
dade cultural. São Paulo: Funda-
ção Memorial da América Latina, 
1997. (texto no original: Moder-
nity and His Future. Londres: The 
Open University, 1982) 
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face ao ‘coro dos contentes’  àqueles que pensam que o mundo dos homens sobre-
vive e se refaz exclusivamente nas atividades econômicas. Vamos a ela.

No artigo de abertura, Giulia Crippa, docente da UNINOVE e da Funda-
ção Santo André, identifica, no século XII, os fundamentos da cultura ocidental, 
que se espalha como referência pelo mundo com base na hegemonia do processo 
capitalista de produção de mercadorias e valores. Com a perspicácia de historia-
dora, parte do período pré-capitalista, dissecando criticamente o papel da Igreja 
– maior e mais bem organizada instituição da época, cujo poder extrapolava o 
âmbito do divino, secularizando-se. Para tanto, ‘atualiza’ o conceito de ‘sociedade 
do espetáculo’, cunhado por Guy Debord, ao utilizá-lo como um elemento de 
prospecção do passado e de visada crítica sobre o processo de constituição da 
cultura ocidental.

Em Filosofia da Diferença e Identidades Culturais, o Prof. J. J. Queiróz, da 
PUC-SP e da UNINOVE, explora o conceito de différance, de Jacques Derrida, 
para refletir sobre as razões e relações que impõem distinções sociais, elidem as 
diferenças e/ou as transformam em desigualdades. Atenção especial é dada às 
possibilidades críticas propiciadas pelo conceito, uma vez que conduzem a um 
processo de desconstrução da hegemonia logocêntrica, redutora das possibilidades 
de livre manifestação das peculiaridades, de outras formas de sentir e construir as 
relações sociais, como da própria construção e reconstrução permanente de identi-
dades. Trata-se da crítica ao despotismo da razão, tão vigente quanto questionada, 
embora isso se dê, geralmente, nos círculos restritos da academia e, em parte, nos ares 
rarefeitos do poder.

No terceiro artigo, Márcia Regina da Costa, professora do Programa de Mestra-
do em Ciências Sociais da PUC-SP, expõe as tensões conceituais que caracterizam as 
(possíveis) distinções entre modernidade e pós-modernidade, realizando um verdadeiro 
balanço teórico das proposições que orientam o debate.  Percorrendo as concepções 
pós-modernas que se alimentam da fragmentação social, focaliza aqueles grupos que, na 
prática,  experimentam outras formas de ser e estar no mundo – as tribos urbanas.  

Segue o artigo do Coordenador Executivo do Parlatino e Professor na Univer-
sidade de Palermo, o colombiano Alfredo Jiménez Barros, cuja preocupação central 
é proceder a uma revisão da noção de desenvolvimento para além dos critérios de 
natureza econômica, repondo os valores éticos que configuram a essência das relações 
humanas e poderiam conduzir à disseminação de posturas solidárias tanto entre Estados 
quanto entre pessoas. Por dever de ofício, sua análise enfoca o espaço latino-america-
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no,  lugar onde as desigualdades sociais e os desequilíbrios de poder se fazem sentir 
fortemente e no qual as questões postas pelos processos derivados da globalização 
obrigam a retomar velhas e importantes discussões sobre o impacto do colonialismo 
cultural nas mentes e corações de nossos povos.  Não por acaso, destaca o papel da 
cultura e do debate sobre a identidade latino-americana, essenciais para se pensar 
os mecanismos e a qualidade de nossa inserção no concerto mundial. 

Para discutir as possibilidades de convivência entre diferentes culturas, Márcia 
Cabreira, pesquisadora do NIMES – Núcleo Interdisciplinar do Imaginário e Memória 
da USP, e professora da UNINOVE, analisa o processo de ressemantização de iden-
tidades que propiciou um ‘lugar ao sol’ a sírios e libaneses em São Paulo. Memória e 
lugar, imaginário e representação são os conceitos utilizados para a tessitura analítica do 
processo de  ‘imigração simbólica’  que caracterizou o caminho da população árabe na 
cidade, demonstrando que as identidades se fazem, permanentemente, num processo 
que implica construção e reconstrução, mudança e permanência de símbolos.

O Professor do Instituto de Artes da UNICAMP, José Roberto Zan, his-
toriciza a constituição da indústria cultural no Brasil a partir de um de seus mais 
expressivos segmentos – a música popular. Este périplo teórico-histórico realiza-se 
tendo como base as relações entre a música popular e as identidades culturais, com a 
identificação dos mecanismos que fazem com  que as construções simbólicas sejam 
perpassadas, gradativamente, pelos valores específicos de mercado e os artistas da 
música e seus ‘produtos’ convertam-se em itens de consumo da indústria cultural. 
Na discussão dessas relações, a análise arguta do professor aponta um complexo 
tema de pesquisa: a propriedade/possibilidade de as tecnologias constituírem, por 
si só, um elemento de indução ideológica.

O último artigo da seção vem da pena do espanhol Martín Rodrigues 
Rojo, professor e pesquisador em instituições de ensino superior da Espanha e da 
Venezuela. Nele, o autor questiona o papel cultural da Universidade e demonstra 
quanto as orientações teórico-metodológicas informam a constituição cultural e 
o sentido político desse tipo de instituição. Assumindo o enfoque crítico da cul-
tura, o professor pretende afirmá-lo como opção teórica – na verdade, também 
ideológica – mais adequada para refundar a responsabilidade social da Universi-
dade e recriar em bases mais qualificadas suas relações com a sociedade. Enfatiza 
ainda as dimensões fundamentais da educação para o século XXI – a cooperação 
internacional e a (possível) cidadania mundialista e solidária.
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Seguem-se os Ensaios, orientados por uma linha editorial tradicional de Ec-
coS: a discussão do tema central a partir de abordagens específicas, experimentais, 
complementares. Assim é que, em Violências na Escola e a Dignidade dos Sujeitos, a 
Profª. Patrícia Junqueira Grandino, membro do Núcleo de Estudos sobre a Violência 
e de Conquista da Cidadania – NEVICI, propõe uma discussão sobre a constitui-
ção do sujeito no ambiente escolar, locus fundamental de formação cultural. A 
abordagem utilizada nos faz perceber como a cultura da violência representa um 
problema social de larga amplitude e, ao mesmo tempo, atua como elemento de 
regulação das relações sociais no processo de construção do sujeito –  por extensão, 
de constituição de identidades. 

Utilizando dados primários de pesquisa realizada com bancários da área 
estatal, a Profª. Ivanise Monfredini, membro do corpo docente do Mestrado em 
Educação da UNINOVE, demonstra, em seu ensaio, a efetividade da educação fa-
miliar e escolar na configuração do habitus – nos termos consignados por Bourdieu 
– requerido no mercado de trabalho. Adicionalmente, realiza a crítica ao discurso 
da (re)qualificação profissional destinada à formação de competências.

Por fim, mas não menos importante, apresentamos o texto do Prof. Maurício 
Pedro da Silva, que traça um vôo panorâmico sobre a constituição de uma literatura 
nacional e discute sua relação com a criação e veiculação de identidades culturais. 
Utiliza-se, para tanto, dos trabalhos de importantes críticos literários nacionais, 
apontados como formuladores de interpretações que concorrem para a difusão do 
imaginário coletivo sobre ‘brasilidade’ e identidade nacional. 

Como de praxe, EccoS apresenta resenhas de publicações atuais, com o obje-
tivo de orientar a pesquisa de nossos leitores. Informa, em Construindo a Pesquisa, 
os passos que se têm dado na organização do trabalho de pesquisa científica na 
Instituição, neste número exclusivamente com relação à iniciação científica. Relata, 
na sessão Aconteceu na UNINOVE, os esforços institucionais de criação e fomento 
de atividades que contribuam para qualificar e dinamizar a vida acadêmica. Como 
contribuição ao Ano Internacional do Voluntariado, criado pela Organização das 
Nações Unidas, publica os textos originais que fundamentam a criação do Ano 
(nas ‘orelhas’ da Revista) e o Proclama oficial (nas páginas centrais). 

Estimamos que a leitura seja agradável e estimule a reflexão de todos os 
leitores de EccoS. 


