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RESUMO

Pretendo destacar, neste ensaio, a noção de cultura que permeou todo o quadro
conflituoso de afirmação, nas últimas décadas, do multiculturalismo, as implicações
desta concepção e a necessidade de se pensar uma nova forma de compreender as
relações culturais em nossa sociedade, sobretudo quando o que está em jogo é a
possibilidade de elaboração de uma nova gramática social capaz de orientar as práticas
políticas, seja em nível de Estado ou em nível das relações sociais cotidianas.

Palavras-chave: Multiculturalismo. Cultura. Diferença. Pós-Modernidade.

RESUMEN

Quiero destacar en este ensayo, la noción de cultura que, en las últimas décadas,
impregnó toda la sentencia de multiculturalismo, las implicaciones de este concepto y la
necesidad de pensar en una nueva forma de entender las relaciones culturales en nuestra
sociedad, especialmente cuando el lo que está en juego es la posibilidad de desarrollar
una nueva gramática social capaz de orientar las prácticas políticas, ya sea a nivel
estatal o de las relaciones sociales cotidianas.

Palabras claves: Multiculturalismo. Cultura. Diferencia. La Postmodernidad.
Prolegômenos de um debate necessário
En suma, que el hombre no tiene naturaleza, sino que tiene... historia.
(José Ortega e Gasset).
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Simplesmente, aprendemos a duvidar das identidades absolutas,
simples e substanciais, tanto no plano coletivo quanto o individual. As
culturas “comportam-se” como a madeira verde e jamais constituem
totalidades acabadas - por razões extrínsecas e intrínsecas (Marc
Augé, 2012, p. 26).

Ao participar de um debate na Alemanha, por ocasião do encontro de jovens da
União Democrata Alemã em 17 de outubro de 2010, a então chanceler Ângela Merkel
fez a seguinte declaração: “Essa abordagem multicultural, que diz que simplesmente
devemos viver lado a lado e sermos felizes uns com os outros, foi um completo
fracasso”. A chanceler se referia às políticas públicas baseadas num suposto consenso
sobre certo “multiculturalismo estatal”, doutrina defendida anos atrás por conservadores
cujo fundamento fora a alegação de que todo Estado constitui um território cultural e
político dominante que deve ser respeitado por todos que convivem no mesmo espaço
social.
Nesse sentido, tratou-se de uma ação política que visava a reconhecer
institucionalmente a diversidade das comunidades multirraciais ou com diferenças
linguísticas de modo a colocar no centro das relações coletivas a necessidade da
construção da tolerância como elemento central para a diluição dos conflitos no
universo social. Operou-se, desse modo, um deslocamento fundamental, pois não mais
os problemas da ação política estavam vinculados às noções clássicas de disparidades
sociais, redistribuição de renda ou conflito de classes, mas, agora, estaríamos diante do
desafio de assegurar a coexistência pacífica entre identidades culturais diversas.
A ascensão do multiculturalismo enquanto dimensão norteadora das ações
políticas não pode ser compreendida sem a consideração do terreno histórico em que
surge. Do ponto de vista da história do próprio termo, o primeiro registro data de 1957
quando foi empregado em referência à composição multilinguística da federação suíça.
Entretanto, foi no Canadá que tal conceito adquiriu contornos de política estatal.
Influenciado pelos conflitos existentes entre as comunidades anglófonas e francófonas,
o Canadá adotou, em 1971, sob o governo socialdemocrata de Pierre Eliot Trudeau, o
Announcement of Implementation of Policy of Multiculturalism Within Bilingual
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Framework. A partir de então o Canadá se autodenominou um país multicultural2 e
passou a reconhecer, inclusive, a necessidade de formulação e execução de políticas,
financiadas pelo Estado, específicas para se garantir a preservação de tal multiplicidade.
Essa tendência política foi reforçada, em 1988, pela implementação do Canadian
Multiculturalism Act, conjunto de políticas que acabou por influenciar diversos países
anglo-saxões, além de outros Estados europeus na adoção e constituição de políticas
multiculturais.
É importante assinalar que essas inclinações políticas se inscrevem em um
período histórico de intensas transformações. Como marcos simbólicos é possível citar
a queda do muro de Berlim e o triunfo da ideologia hegemônica do capitalismo. Ao
passo que houve a dissolução do campo de resistência comunista, o declínio de suas
bases de sustentação ideológica foi uma questão de tempo, ruína que levou consigo a
crença na possibilidade de construção de uma grande narrativa capaz de fazer frente ao
triunfo do discurso liberal, agravada, ainda, pela perda de capacidade mobilizadora dos
atores políticos pertencentes ao campo da esquerda.
No plano geral, são apontadas mudanças no processo de acumulação capitalista
desde a década de 1970, na medida em que em resposta ao grave quadro de crise, a
expansão do capital passou a desconhecer fronteiras a partir do aprofundamento da
financeirização. Os hiatos espaciais foram suprimidos e a velocidade da mobilidade de
capitais atingiu grau nunca antes vivenciado pela economia global. É nesse sentido, que
David Harvey aponta para um processo de supressão do tempo-espaço, seguido de uma
nova geografização do capital que passou a penetrar efetivamente em tosos os espaços
sociais. Junto a isso, intensos processos de ruptura ocorreram, fosse na esfera da
produção de mercadorias – agora mundializada – ou no campo do trabalho, marcado
pela ampliação da flexibilidade que reconfigurou a forma de organização do trabalho
produtivo e improdutivo (explosão das terceirizações e da informalidade), mas não só,
também alterou as formas de organização dos trabalhadores que viram suas tradicionais
instituições representativas (sindicatos, associações etc.) perderem sua força e
capacidade de mobilização para resistir contra a ofensiva liberal que atacava direitos
historicamente conquistados.

2

Sobre a dimensão multifacetada da composição étnica canadense, Clifford Geertz afirmou que “O que
está claro é que o Canadá, como país, é mais um campo de ‘linhagens’, ‘espécies’, ou ‘cepas’ de pessoas
(culturalmente supostas) do que uma linhagem em si mesma” (GEERTZ, 2001, p. 210).
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No plano da política, diante de um mundo que se mostrava fragmentado,
dominado por um capitalismo que suprimiu distâncias, comprimiu o tempo,
financeirizou-se, estendeu aos rincões do planeta a forma mercadoria e, com ela, sua
sociabilidade, cuja inclusão social dos indivíduos não mais se dá por meio da cidadania,
mas na medida de sua capacidade de consumo; diante de um mundo de incertezas, em
que a confiança nas instituições está irreversivelmente abalada, que viu seus sonhos
utópicos sufocados pela imposição de uma ideologia única pelo vaticínio da inexistência
de alternativas, Harvey aponta para o “triunfo da estética sobre a ética” (HARVEY,
2012, p. 295).
O triunfo da estética que relegou a um segundo plano a ética, operou um
processo de estetização das questões sociais através de “uma retórica que justifica a
falta de moradias, o desemprego, o empobrecimento crescente, a perda de poder etc.
apelando a valores supostamente tradicionais de autoconfiança e capacidade de
empreender” (idem, p. 301), desse modo uma vez que os pobres ficam estetizados, o
próprio fenômeno da pobreza abandona nosso campo de visão “exceto enquanto
descrição passiva da alteridade, da alienação e da contingência no âmbito da condição
humana” (idem). Diante da incapacidade de se produzir discursos que toquem em
aspectos estruturais da sociedade, de inserir elementos como a pobreza numa totalidade
que questione o próprio sistema social em que se vive, as políticas passam a transitar
nos micro-espaços sociais, abandonando discursos universalistas e fundacionistas no
interior da vida social. É nesse sentido que o discurso multicultural passa a girar em
torno

das expectativas geradas pelo pretenso esgotamento das divisões
ideológicas e pela dinâmica convergente de uma globalização que
parecia desconhecer fronteiras. Tal hegemonia chegou a ponto de
transformar a tolerância multicultural em dispositivo capaz de ser
absorvido por todo o espectro das tendências políticas (SAFATLE in:
WILLIAMS, 2011, p. 449).

A Crise entra em cena...
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A solidez deste quadro aparentemente indissolúvel apresentou fissuras quando
os efeitos da crise financeira mundial reabriram antigas feridas outrora cauterizadas por
um pseudoconsenso em torno das diferenças culturais entre os diversos povos europeus.
A fragilidade da integração europeia foi comentada, em recente entrevista, pelo filósofo
Giorgio Agamben que, falando enquanto europeu, destacou o equívoco de uma
integração feita exclusivamente pela base econômica, alertando que não foram
ignoradas “apenas nossas raízes espirituais e culturais, mas também nossas raízes
políticas e legais”. Referindo-se de modo mais específico ao caso alemão afirma: “se
isto foi tomado como uma crítica à Alemanha, é só porque a Alemanha, em virtude de
sua posição dominante e a despeito de sua tradição filosófica excepcional, parece
incapaz, no atual momento, de conceber uma Europa baseada em qualquer coisa que
não apenas o Euro e a economia”3.
As palavras da chanceler alemã mencionadas nas primeiras linhas deste ensaio,
proferidas num momento de aprofundamento da crise econômica na Europa, tiveram
como corolário a elaboração de políticas públicas em seu país, seguido por inúmeros
países europeus, cuja finalidade seria controlar fortemente a imigração. Isso ocorreu
porque muitos dos males econômicos vivenciados por essas nações foram atribuídos à
presença de imigrantes e a sua suposta incapacidade em se adaptar ao ambiente cultural
em que passaram a viver.
Entretanto, o conflito presente nas querelas sobre o multiculturalismo não se
trata fundamentalmente de embates entre culturas distintas, mas sim de “um conflito
entre visões diferentes sobre como culturas diferentes podem e devem coexistir, sobre
as regras e as práticas que essas culturas devem compartilhar, se quiserem coexistir”
(ZIZEK, 2012, p. 51). Desse modo, desviando o verdadeiro foco das causas econômicas
e sociais que atingem importantes países da Europa para soluções que seriam
pretensamente encontradas na proteção da cultura interna e dos empregos dos
verdadeiros herdeiros de determinado legado social, cultural e econômico, verifica-se o
avanço de políticas racistas e de aversão aos imigrantes que, perigosamente, se espraiam
e ganham força em terreno europeu.

3

Entrevista disponível em: http://blogdaboitempo.com.br/category/colaboracoes-especiais/giorgioagamben/. Acesso em: 19/07/2013.
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A questão que pretendo destacar, no entanto, é a concepção de cultura que
parece ser transversal a todo este quadro conflituoso e suas implicações quando o que
está em jogo é a elaboração de uma gramática social capaz de orientar as práticas
políticas na sociedade, seja em nível de Estado ou em nível das relações sociais
cotidianas. Sem dúvida alguma, a ideia de cultura é uma das mais complexas sobre a
qual há muito se debruça o pensamento. Curiosamente, o termo possui variações, do
ponto de vista etimológico, que derivam de uma palavra muitas vezes tida como seu
absoluto oposto: natureza. Um de seus significados originais é “lavoura” ou “cultivo
agrícola”, o cultivo do que pode ser semeado e cresce naturalmente. Já em sua raiz
latina – colere – pode apresentar diversos significados que variam desde cultivar e
habitar a adorar e proteger.
Contudo, as palavras não traçam histórias lineares e autônomas, mas adquirem
novos sentidos a partir de seus usos e desusos, das apropriações e re-semantizações das
quais são objeto do fazer do homem. Assim, o sentido da palavra cultura muito se
alterou no transcorrer histórico, como revelou Raymond Williams ao apontar que “em
diversos momentos do desenvolvimento, ocorreram duas mudanças cruciais: em
primeiro lugar, certo grau de adaptação à metáfora, que tornou direto o sentido de
cuidado humano; em segundo lugar, uma extensão dos processos específicos ao
processo geral, que a palavra poderia carregar de modo abstrato” (WILLIAMS, 2011, p.
118). O fato é que aos poucos, num complexo movimento da história dos homens e das
ideias, a palavra cultura passou a comportar certa carga subjetiva, assumindo contornos
espirituais e metafóricos.
Desse modo, a palavra abriga resquícios de um complexo desenvolvimento
histórico que comporta questões como a liberdade e o determinismo, o fazer e o sofrer,
mudança e identidade, o dado e o criado, portanto, uma dimensão que inspira a
essencialidade, a natureza, e outra que remete aos desígnios da imaterialidade, se é que
podemos chamar assim aquilo que se vincula às ideias, embora certo da pertinência da
argumentação de Marx quando diz da materialidade das ideias, uma vez que movem os
homens e transformam o mundo4, afinal, “concepções imaginárias (mas todas o são)
produzem efeitos reais (e todos o são)” (CASTRO, 2011, p. 316).

4

Referindo-se ao estado de tensão dialética entre as forças que permeiam a ideia de cultura, sejam
aquelas ligadas às noções de natureza ou essencialidade, ou aquelas que inspiram sentimentos de
liberdade, autonomia espirituais, Terry Eagleton afirma que “a própria palavra ‘cultura’ compreende uma
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De certa forma, há um entendimento que vê a impossibilidade de se pensar a
cultura como um fenômeno eminentemente intelectual, como fruto de evolução da
mente ou algo semelhante. É patente a sensação de que há um componente material
muito forte na construção dos sentidos de nossas práticas, de que os significados são
produzidos socialmente pelos homens no transcurso da história. Tal entendimento levou
Raymond Williams a afirmar que “a história da ideia de cultura é um registro de nossos
significados e nossas definições, mas essas, por sua vez, só podem ser compreendidas
no contexto de nossas ações. A ideia de cultura é uma reação geral a uma mudança geral
e significativa nas condições de nossa vida em comum” (WILLIAMS, 2011, p. 321), A
cultura, portanto, “é aquilo que surge instintivamente, algo profundamente arraigado na
carne em vez de concebido na mente” (EAGLETON, 2000, p. 46).
Essas concepções, podemos dizer, surgem a partir dos debates que visavam a
superar certas correntes que tomavam a cultura como civilização, devedoras de uma
visão iluminista que apontava para a permanência de resíduos fundamentais que
permitiriam generalizações de determinados aspectos culturais. Quando se adiciona a
historicidade e seu transcurso, estão dados os elementos para o fomento de uma visão
evolucionista que se fez presente em diversas análises, até mesmo antropológicas, nas
primeiras décadas do século XX. Nos dias atuais, afora algumas correntes cognitivistas
ou determinados ramos da neurociência que buscam explicar as ações socioculturais
através de dimensões fisiológicas do próprio cérebro, pode-se afirmar que a noção de
cultura e vida social são dimensões ligadas umbilicalmente. Entretanto, Eagleton alerta
que esta aliança ocorre agora [em tempos pós-modernos]

na forma da estética da mercadoria, da espetacularização da política,
do consumismo do estilo de vida, da centralidade da imagem, e da
integração final da cultura dentro da produção de mercadorias em
geral. A estética, originalmente um termo para a experiência
perceptiva cotidiana e que só mais tarde se tornou especializado para a
arte, tinha agora completado um círculo e retornado à sua origem
mundana, assim como dois sentidos de cultura – as artes e a vida
comum – tinham sido agora combinados no estilo, moda, propaganda,
mídia e assim por diante (EAGLETON, 2011, p. 48).

tensão entre fazer e ser feito, racionalidade e espontaneidade, que censura o intelecto desencarnado do
iluminismo tanto quanto desafia o reducionismo cultural de grande parte do pensamento contemporâneo”
(EAGLETON, 2000, p. 14).
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Em busca de uma nova síntese

Do ponto de vista histórico, a antropologia registra diferentes formas de lidar
com as dicotomias que permeiam as concepções de cultura, oposições que podem ser,
em alguns casos, estendidas à noção de sociedade. Ao pensar a sociedade, os
evolucionistas interpretaram-na como uma espécie de resultado de uma sucessão
histórica objetiva. A sociedade moderna (societas) apareceria no horizonte histórico
como a causa final de um movimento progressivo que englobaria todas as sociedades,
constituindo-se, portanto, na verdade imanente das sociedades primitivas (universitas).
Esta concepção teórica tem especial influência sobre as perspectivas que privilegiam
supostos universais formais da ação (como, por exemplo, a denominada escolha
racional, ou ação racional para falar em termos weberianos). Desse modo, as categorias
sociológicas que orbitam em torno dessa concepção (como a noção de indivíduo, poder,
vontade, economia, política etc.) aparecem como aplicáveis a toda e qualquer sociedade,
uma vez que as oposições são vistas antes como escala de intensidade do que de
natureza, essencialidade.
Uma posição alternativa pode ser apontada como a tendência a privilegiar a
universitas, considerando esta como a forma “natural” da sociedade – concepção holista
que revelaria a verdadeira essência do social, ou cultural -, sendo, consequentemente, a
societas uma decorrência de determinadas singularidades históricas. Trata-se da postura
que rejeita a visão holista ou individualista na medida em que as entende como
etnocêntricas, preferindo uma postura que valorize posicionamentos epistemológicos
imanentes a outras sociedades. De certa forma, as visões evolucionistas da sociedade
foram responsáveis por influenciar as várias tendências teóricas posteriores (tanto no
campo antropológico como sociológico), fosse no sentido de reafirmar seus postulados,
rejeitá-los ou mesmo mediatizá-los, buscando saídas teóricas que buscassem encontrar
mecanismos institucionais de articulação entre os laços grupais e os laços interpessoais
(CASTRO, 2011).
Não obstante as numerosas descobertas do último século, sobretudo
antropológicas, que desbancaram posições cristalizadas que insistiam em buscar os
supostos fundamentos essenciais de toda e qualquer cultura, que pressupunham a
existência de resíduos elementares que ao serem identificados e interpretados revelariam
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as diferenças entre as formas culturais mais refinadas daquelas consideradas em certa
medida rudimentares, Clifford Geertz propõe um deslocamento na forma de
estruturação do próprio pensar sobre a dimensão cultural da experiência humana. Não
se trataria de perseguir os pressupostos fundacionais das práticas culturais numa
coletividade ou grupo social, mas, ao contrário, investigar até que ponto essas
práticas foram historicamente sistematizadas.
As incursões intelectuais na tentativa de localizar o homem no conjunto de seus
costumes, embora tenham apresentado variações diversas em termos de orientações e
metodologias, boa parte delas partiu de uma mesma estratégia: diante de fatores como o
biológico, o psicológico, o social e o cultural, buscou-se estabelecer relações entre essas
dimensões da existência do homem de modo que o homem seria “um composto de
‘níveis’, cada um deles superposto aos inferiores e reforçando os que estão acima dele.
À medida que se analisa o homem, retira-se camada após camada, sendo cada uma
dessas camadas completa e irredutível em si mesma, e revelando uma outra espécie de
camada muito diferente embaixo dela” (GEERTZ, 2012, p. 28). A esta concepção
Geertz denominou de estatigráfica.
Essa noção aprisionaria tanto as construções de homem balizadas em
perspectivas iluministas, como aquelas vinculadas às noções da antropologia clássica.
Se por um lado, as concepções iluministas buscam constituir uma imagem de homem
que funcione como um modelo, um arquétipo, de modo que os homens reais não
passariam de reflexos, distorções ou aproximações, descobertas a partir de uma
investigação que primasse pela análise das exterioridades da cultura dos homens, com
vistas ao homem natural; por outro lado, na antropologia clássica essas dimensões da
existência humana seriam descobertas por meio da decomposição das banalidades da
cultura – ambas as noções elaborando uma espécie de tipologia que acabaria por tornar
secundárias as diferenças entre os indivíduos e os grupos de indivíduos.
Até mesmo abordagens críticas nas ciências humanas incorrem neste equívoco
ao considerarem, por exemplo, o capitalismo contemporâneo como capaz de produzir
práticas culturais e homogeneizá-las em toda parte em que se expressa. Ora, não se trata
de negar a influência dos meios de comunicação, da publicidade e de outras formas de
veiculação de ideias e comunicação modernos - pertencentes ao modo capitalista de
desenvolvimento -, que criam necessidades sociais e induzem comportamentos, mas,
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admitir de forma absoluta tal construção pode significar aceitar o fato de ser o
capitalismo sistema portador de algum tipo de forma cultural característica, capaz de
levar aos rincões do planeta suas formas intrínsecas de comportamento humano, como
que dotado de uma protoforma cultural inalienável. É aqui que as palavras de Zizek
adquirem sua maior força quando expressam que

Talvez devamos situar aqui um dos principais perigos do capitalismo:
embora seja global e abranja o mundo inteiro, ele sustenta uma constelação
ideológica “sem mundo” stricto sensu, privando a maior parte do povo de
qualquer mapeamento cognitivo significativo. O capitalismo é a primeira
ordem econômica que destotaliza o significado: ele não é global no nível do
significado. Não há, afinal, uma “visão capitalista” global, uma “civilização
capitalista” propriamente dita: a lição fundamental da globalização é
precisamente que o capitalismo pode se acomodar a todas as civilizações,
dos cristãos aos hindus e budistas, do Ocidente ao Oriente. A dimensão
global do capitalismo só pode ser formulada no nível da verdade sem
significado, como o real do mecanismo de mercado global (ZIZEK, 2012, p.
60. Grifos do autor).

Geertz alertava que não haveria de ter oposição entre as abordagens teóricas
mais gerais e aquelas dedicadas à compreensão circunstancial dos acontecimentos,
constituindo uma falsa oposição entre uma visão sinóptica e uma visão detalhista.
Entretanto, não se furtou em dizer que é exatamente através do poder de retirar
proposições gerais a partir de fenômenos particulares que a teoria científica poderia
retirar sua força. Assim, “se queremos descobrir quanto vale o homem, só poderemos
descobri-lo naquilo que os homens são: e o que os homens são, acima de todas as outras
coisas, é variado. É na compreensão dessa variedade – seu alcance, sua natureza, sua
base e suas implicações – que chegaremos a construir um conceito de natureza humana
que contenha ao mesmo tempo substância e verdade, mais do que uma sombra
estatística e menos do que o sonho de um primitivista” (GEERTZ, 2012, p. 37).
Seria este o caminho para que pudéssemos iluminar as diferenças das sociedades
e construir um ponto de vista verdadeiramente universal, ou melhor, “multiversal”,
como defende Eduardo Viveiro de Castro5? A proposta de Geertz6, em combalidos
5

CASTRO, 2012, p. 316.
“Resumindo: temos que descer aos detalhes, além das etiquetas enganadoras, além dos tipos metafísicos,
além das similaridades vazias, para apreender corretamente o caráter essencial não apenas das várias
culturas, mas também dos vários tipos de indivíduos dentro de cada cultura, se é que desejamos encontrar
6
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tempos pós-modernos, ganha ainda mais força frente à necessidade histórica das atuais
gerações de recriar espaços de convivência das diferenças que parecem estar sendo
sufocados pela violência cotidiana de tempos incertos. Sua proposta parece transitar
numa espécie de zona de sombra, relegada a um incômodo esquecimento sintomático de
um tempo em pedaços. Precisamos explorar novas possibilidades, encontrar novos
caminhos.
Geertz, ao que parece, fugindo dos lugares comuns, afastando-se dos carcomidos
extremos e da opressão das margens que dominam parte das reflexões sobre o homem e
a cultura, que sufocam a criatividade e impossibilitam o advir do novo, parece ter
apontado o rastro do que pode vir a ser a possibilidade da terceira margem do rio,
aquela mesma percorrida e explorada pelo homem - e pai -, que tudo abandonou, e junto
a sua canoa e às águas que tinha à sua frente, pôs-se a navegar, buscando livrar-se da
opressão do mundo e de suas margens, seguindo o curso do rio de Guimarães Rosa7.
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