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Resumo: 

 
Identidade e pertencimento são conceitos fundamentais para a compreensão do mundo 
contemporâneo. Neste artigo, procuramos realizar uma reflexão crítica sobre os processos culturais 
na modernidade, com ênfase nas ideias do sociólogo polonês Zigmunt Bauman. Ao partirmos da 
noção de desterritorialização, que foi bastante utilizada para representar as consequências da crise 
de pertencimento em emigrantes e o processo de reconstrução de identidades nas regiões e países 
que os acolheram, chegamos finalmente, a analisar a comunidade enquanto possibilidade de 
realização do pertencimento. As consequências sociais da desterritorialização, em um sentido mais 
amplo, são analisadas na forma como descaracterizam os processos culturais do mundo vivido, em 
escala local, inviabilizando a construção e reprodução do sentimento de pertencimento.  
Palavras-Chave: Educação. Identidade. Pertencimento. Modernidade. 
 

 

Abstract: 
 
Identity and belonging are fundamentals for understanding the contemporary world. In this article, 
we seek to accomplish a critical reflection on the cultural processes in modernity, with emphasis on 
the ideas of Polish sociologist Zigmunt Bauman. To take the notion of deterritorialization, which 
was widely used to represent the consequences of the crisis of belonging on emigrants and the 
process of reconstruction of identities in your regions and countries; we finally, analyze the 
community while possibility of realization of belonging. The social consequences of 
deterritorialization, in a broader sense, are analyzed in the sense of the new characterization of 
cultural processes in the world lived, on a local scale, changes of construction and reproduction in 
the sense of belonging.  
Keywords: Education. Identity. Belonging. Modernity.  
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INTRODUÇÃO 

 

 As temáticas da territorialização e da desterritorialização se tornaram muito fecundos no 

meio acadêmico na última década, envolvendo questões de identidade e cultura, nas sociedades 

tradicionais e contemporâneas. A trajetória dos acontecimentos locais e globais descortinava um 

mundo em crise, reforçando a importância de análises críticas sobre uma nova realidade que se 

descortinava. De acordo com Bauman (1999, p.77), esta nova realidade mundial refletia-se sobre os 

lugares operando fenômenos complexos: 

 
A integração e a divisão, a globalização e a territorialização, são processos 
mutuamente complementares. Mais precisamente, são duas faces do mesmo 
processo: a redistribuição mundial de soberania, poder e liberdade de agir 
desencadeada (mais de forma alguma determinada) pelo salto radical na tecnologia 
da velocidade. 
 

 
 As primeiras conclusões eram fatídicas: no mundo globalizado deixava-se de pertencer. A 

possibilidade de se estar em vários lugares contrastava-se com a realidade de não pertencer a lugar 

algum. Desde aqueles primeiros momentos, a temática do pertencimento ocorria como uma 

condição essencial dos processos culturais e educativos vindouros. Desta preocupação original 

surgiu um questionamento fundante: Como aprender a pertencer? E várias questões adjacentes: 

Qual a relação entre pertencimento e identidade? Qual o papel da comunidade na construção do 

pertencimento? Quais elementos da cultura local favoreciam a manutenção e a transmissão do 

sentimento de pertencimento? 

Na atualidade, a crise de pertencimento e a reprodução incessante de territorialidades 

transitórias na modernidade contrastam com o modo de vida de comunidades tradicionais para as 

quais pertencer continua a ser o destino. Nestas comunidades, os processos culturais tendem a 

recriar as condições de pertencimento. 

A atual crise de pertencimento é eminentemente existencial. Aparenta se originar de um 

contexto geográfico, mas, em seguida, logo se vê que os seus termos situam-se nos quadros de uma 

antropologia filosófica. A dimensão geográfica e a dimensão antropológica sinalizam 

respectivamente duas etapas processuais da crise de pertencimento: primeiro, um processo de 

desterritorialização geográfica; segundo; um processo de desterritorialização simbólica. Não 

obstante o fato de ser em essência um único processo, a dialética geográfico-simbólica se mostra, 

didaticamente, bastante útil para a compreensão da sociedade contemporânea em franco processo de 

desterritorialização. 
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DESTERRITORIALIZAÇÃO E CRISE DE PERTENCIMENTO 

 

Durante muito tempo o isolamento geográfico foi um argumento suficientemente lógico para 

explicar a singularidade e a diversidade da cultura humana, espalhada nos diversos pontos do 

Planeta, e que ainda se constitui o elemento histórico de sustentação da ideia de cultura local. No 

entanto, para diversos autores, é possível testemunhar-se hoje “um processo de reestratificação 

mundial”, no qual se constrói uma nova hierarquia sociocultural em escala planetária (BAUMAN, 

1999, p.78). 

Nos dias de hoje, o discurso da globalização apoia-se sobre este argumento para reafirmar-se 

como uma nova fase na produção cultural humana, inaugurando a ideia de cultural global, em um 

mundo aparentemente livre dos determinismos espaciais que, no passado, justificavam o relativo 

isolamento dos lugares. No entanto, a globalização está produzindo, paralelamente, uma nova fase 

de reafirmação dos lugares de vida. Neste sentido, Hall (2003, p.61) afirma que: 

 
 

[...] É algo novo – a sombra que acompanha a globalização: o que é deixado de 
lado pelo fluxo panorâmico da globalização, mas retorna para perturbar e 
transtornar seus estabelecimentos culturais. É o exterior constitutivo da 
globalização. 
 

 
Não obstante o fato de ser um modelo grosseiro e redutor tanto para o entendimento das 

sociedades tradicionais, quanto da sociedade contemporânea, tomada no conjunto da humanidade, 

bem como o fato de não haver consenso na comunidade científica no que diz respeito à temática da 

globalização, da modernidade ou pós-modernidade, nos propomos a recuperar deste cenário dois 

elementos que, a nosso ver, estruturam o processo de desterritorialização: o território geográfico e o 

território simbólico. 

Associamos o território geográfico, sobretudo, as condições possíveis de isolamento ou de 

exclusão espacial; enquanto que, o território simbólico, a condição emergente da realidade vivida, 

no mundo globalizado. Esta forma de entender o processo de desterritorialização é compartilhada 

com Haesbaert (2004, p.35): 

 
 
[...] Para uns, por exemplo, desterritorialização está ligada à fragilidade crescente 
das fronteiras, especialmente das fronteiras estatais – o território, aí, é sobretudo 
um território político. Para outros, desterritorialização está ligada à hibridização 
cultural que impede o reconhecimento de identidades claramente definidas – o 
território aqui é, antes de tudo, um território simbólico, ou um espaço de referência 
para a construção de identidades [...]. 
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A definição do conceito de desterritorialização, desta feita, pode ser concebida como uma 

via de mão dupla, o que nos faz situá-la no contexto da modernidade, entre os processos produtores 

de ambiguidades. Por um lado, o processo de desterritorialização dá acesso ao inusitado, expande os 

horizontes da consciência e das possibilidades existenciais humanas, dando acesso a novos 

esquemas culturais e a novas estruturas de pensamento, no contexto do hibridismo cultural. Por 

outro, produz novas diferenciações sociais, novos atores, papeis e identidades. 

 É parte da condição humana pertencer e construir novas condições de pertencimento, ou 

seja, novos pertencimento. Esta relação entre o processo de desterritorialização e a produção de 

novos pertencimentos, nos dias de hoje, ocorre em geral por meio da força econômica, dos 

mecanismos de produção, circulação e consumo capitalistas. Neste sentido, Haesbaert (2004, p.230) 

afirma que “o capitalismo continuará reterritorializando com uma mão o que desterritorializa com a 

outra, criando-se assim ‘neoterritorialidades’.”  

A ideia de desenvolvimento econômico, típica do modo capitalista de produção, favorece a 

individualização, a busca por independência e liberdade. Visto dessa forma, a noção corrente de 

desenvolvimento agrava o processo de desterritorialização. Ao construir as condições de 

independência dos indivíduos, paralelamente está se desconstruindo as condições de pertencimento, 

que só podem operar na interdependência, reciprocidade, cooperação e intersubjetividade. 

O desenvolvimento econômico deve ser considerado com um dos principais fatores da crise 

de pertencimento. Por estas razões concordamos com Morin e Kern (2005, p.78) quando afirmam 

que “a noção de desenvolvimento se apresenta gravemente subdesenvolvida”. Desta perspectiva, a 

crise de pertencimento origina-se no movimento frenético e desesperado dos indivíduos em busca 

de independência econômica e de construção de novas identidades. As identidades culturais que 

emergem deste contexto, refletem a cultura global, fraturada e fragmentada em múltiplas 

identidades, sobrepostas, transitórias, líquidas. Neste sentido, Hall (2000) ao analisar “as 

identidades culturais na pós-modernidade” defende a tese de que as identidades modernas se 

encontram em crise. Fragmentadas cada vez mais pela globalização, estas identidades carecem de 

referenciais modernos de sujeito, tempo e espaço. 

 No Brasil, a primeira desterritorialização descaracterizou as áreas rurais do País, levando 

praticamente à extinção, o campesinato. Na região nordeste os fluxos de emigrantes, principalmente 

para os estados das regiões sul e sudeste, revelam-se exemplares, seja pelo número de pessoas 

envolvidas, seja pela intensidade e violência do processo sobre as culturas locais e regionais. Do 

mundo para o Brasil, podemos supor os efeitos nocivos do processo de desterritorialização sobre o 
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negro de origem africana, tornado escravo nos canaviais brasileiros, e dos imigrantes do pós-guerra, 

japoneses, italianos, alemães, dentre outros. 

 A desterritorialização simbólica abarca a totalidade dos fenômenos antropológicos, 

destacando-se, na atualidade, como o processo predominante de desterritorialização. Mais uma vez 

o processo recai diretamente sobre as pessoas do lugar, que podem ser influenciadas pela mídia, 

atraídas pelo fetiche mercadológico, pelo modo de vida consumista, trocando os seus territórios 

sólidos de pertencimento, pelos territórios líquidos da modernidade. Vulneráveis aos efeitos da 

desterritorialização, é sobre as pessoas do lugar que esse processo produz as consequências mais 

imprevisíveis. 

Excluídos ou cosmopolitas são os dois destinos finais do processo de desterritorialização. 

No primeiro caso, que é o mais comum, opera-se uma reterritorialização, sobretudo geográfica, e 

um retorno a opressão determinística do território geográfico, circunscrito pelo poder do controle 

político. Este é o caso das favelas, dos guetos ou dos presídios. Para Bauman (2003, 109;111) 

guetos e prisões são dois tipos de estratégia de prender os indesejáveis ao chão, de confinamento e 

imobilização. Para o autor, gueto quer dizer impossibilidade de comunidade. No segundo caso, os 

cosmopolitas podem ser entendidos enquanto habitantes do mundo da velocidade. Tem a disposição 

os meios de produção, os recursos mais do que necessários para um padrão de consumo exacerbado, 

à sua disposição as diversas formas de acesso às redes, os passaportes e os vistos. Ainda que o 

conceito de riqueza e de pobreza tenho sido ressignificados com o advento da desterritorialização 

simbólica, é totalmente possível associar excluídos e cosmopolitas, metaforicamente, no bojo das 

contradições do processo de desenvolvimento capitalista, respectivamente, a condição de riqueza e 

de pobreza. No entanto, estes conceitos jamais se aplicariam as pessoas do lugar. 

Os dois tempos de desterritorialização estão na origem do distanciamento e perda dos 

vínculos entre a sociedade e a natureza. Quando o processo de desterritorialização geográfica era 

definido pelo local/espacial, pertencer era estar junto da natureza. Quanto o processo de 

desterritorialização simbólica se intensificou, a natureza perdeu completamente o seu valor 

ontológico. 

No entanto, as formas de vida comunitária desenvolveram-se sobre valores simbólicos 

capazes de resistir ao imperativo dos processos desterritorializantes. Como não existem mais 

fronteiras espaciais, a cultura local preservou seus mecanismos tradicionais de proteção à vida 

comunitária, por meio da manutenção de sólidas territorialidades simbólicas, nas quais os valores 

humanos podem se reproduzir, livres da influência dos processos desterritorializadores. 

Estas territorialidades simbólicas locais recuperam o sentido de ligação contido na noção do 

sagrado, realizando permanentemente uma tríplice religação entre sociedade, natureza e Deus. Este 
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mecanismo garante a manutenção do sentido de pertencimento na comunidade, ao recuperar o 

sentido transcendental da religiosidade nas práticas simbólicas culturais e educativas. 
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IDENTIDADE E PERTENCIMENTO 

 

A questão da identidade merece especial atenção uma vez que se relaciona diretamente com 

a temática do pertencimento. Sendo a identidade um dos temas mais recorrentes da atualidade, 

muitos autores tem se dedicado a compreender sua natureza e evolução, com um amplo leque de 

estudos abarcando desde a importância subjetiva (e objetiva) da terra natal, aos efeitos psicológicos 

das diásporas na construção de comunidades imaginadas (Bauman,  Hall, Castells etc). Os debates 

em torno da problemática da identidade e do pertencimento conformam os cenários mais atuais da 

teoria social contemporânea. 

 Para diversos autores, a noção de identidade ocorre, geralmente, adjetivada em muitas 

identidades fragmentárias que se estabelecem enquanto subproduto das ambivalências da 

modernidade líquida e, mais especificamente, enquanto reflexo da crise de pertencimento. 

Moldando um ambiente de valores que oscilam entre a liberdade e a segurança, o sociólogo polonês 

Zigmunt Bauman analisa os efeitos sociais da globalização sobre a identidade cultural dos lugares, 

identificando na emergência das identidades nacionais um projeto de desconstrução do sonho de 

comunidade. As ideias deste autor ajudam a entender a forma como o território geográfico interage 

no tempo histórico com a população que o habita, produzindo territórios simbólicos que respondem 

pelo sentimento de pertencimento que é experimentado por seus habitantes. 

A crítica do surgimento do estado-nação como projeto de unificação de diferentes etnias 

distribuídas sobre os territórios nacionais é o mote central a partir do qual o autor faz uma leitura 

das sociedades contemporâneas, buscando valorizar a comunidade, enquanto unidade de 

pertencimento e, portanto, de significado, e alertando, sobretudo, para a sua transformação ou 

anulação na condição de lugar de vida. Diversos autores convergem seus pensamentos com os de 

Bauman, principalmente, no que diz respeito a dificuldade de ponderar sobre a relação entre 

pertencimento e identidade. Neste sentido, segundo Hall (2003, p.52) a expressão “multicultural” é 

um conceito capaz definir as singularidades culturais emergentes, neste cenário de crise: 

 
Multicultural é um termo qualitativo. Descreve as características sociais e os 
problemas de governabilidade apresentados por qualquer sociedade na qual 
diferentes comunidades culturais convivem e tentam construir uma vida em 
comum, ao mesmo tempo em que retêm algo de sua identidade ‘original’. 
 

A relação entre pertencimento e identidade situa-se nos quadros sócio-culturais (e 

psicológicos) paradoxais do presente. Não obstante, sob certos sentidos, os conceitos se 

confundirem, identidade pode ser entendida como algo em permanente construção, em oposição ao 

pertencimento, este em franco processo de desconstrução, nas sociedades contemporâneas. Esta 

dialética liga pertencimento e identidade na totalidade-mundo, num movimento de construção, 
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desconstrução e reconstrução, e tem sido apreciada de diversas formas: como relação global/local; 

sociedade/natureza; tradição/modernidade; ou seja, como formas de interpretar a complexidade do 

movimento da sociedade atual, entendida, por exemplo, como uma sociedade em rede, por autores 

como Castells (2002, p.22) que concebem a identidade como sendo a “fonte de significado e 

experiência de um povo”. 

Bauman (2005, p.26) entende que “a ideia de ‘identidade’ nasceu da crise do pertencimento 

e do esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o ‘deve’ e o ‘e’”, ou seja, 

ela se realiza, erguendo a realidade ao nível dos padrões estabelecidos pela ideia. Para este autor o 

projeto de criação dos estados-nação exigia mecanismos de construção e consolidação de uma 

identidade nacional. A força desta identidade nacional imposta produziu abalos sobre a segurança 

sugerida pelo pertencimento em nível local. No entanto, para Castells (2002, p.86) o surgimento de 

resistências em nível local poderá produzir uma crise do estado-nação. 

 
É possível que, dessas comunas, novos sujeitos – isto é, agentes coletivos de 
transformação social – possam surgir, construindo novos significados em torno da 
identidade de projeto. Na verdade diria que, dada a crise estrutural da sociedade 
civil e do Estado-Nação, pode ser esta a principal fonte de mudança social no 
contexto da sociedade em rede. 
 
 

Para Castells (2002, p.24) pode-se conceber três modalidades de identidade cultural: 

“Identidade Legitimadora; Identidade de Resistência; e, Identidade de Projeto.” A identidade 

legitimadora é fruto da racionalização e da expansão das instituições dominantes da sociedade sobre 

os atores sociais. A identidade de resistência associa-se a posição de resistência que assume os 

atores sociais em situação desvalorizada ou de opressão. Por fim, a identidade de projeto é o 

movimento a partir do qual os atores sociais lançam mão do material cultural que dispõem para 

produzir novas identidades, em busca de transformação da realidade social em que vivem. 

Não obstante as modalidades de identidade observadas em Castells, de acordo com Canclini 

(1997, p.35), num levantamento superficial não se observa relevante distinção entre identidade e 

cultura, o que torna sem sentido a tarefa de enquadrar uma determinada realidade em um tipo ou 

modalidade de identidade cultural. Para o autor “a cultura, à maneira da identidade, abarca o 

conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo da significação na vida social.” 

As ideias destes autores situam-se no seio de um debate controverso sobre a importância da 

comunidade na contemporaneidade. Bauman (2005, p.17) identifica em sua análise dois tipos de 

comunidade: “Existem comunidades de vida e de destino, cujos membros ‘vivem juntos numa 

ligação absoluta’, e outras que são ‘fundidas unicamente por ideias ou por uma variedade de 

princípios’.” Para o autor, o primeiro tipo se transformou num sonho, na medida em que o projeto 
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de construção de novas identidades interrompeu o fluxo do pertencimento, permitindo uma 

proliferação em massa das comunidades fundidas por ideias. 

Para Bauman (2005, p.18), “[...] a ideia de ‘ter uma identidade’ não vai ocorrer às pessoas 

enquanto o ‘pertencimento’ continuar sendo o seu destino, uma condição sem alternativa.” Na 

medida em que a identidade poderá se realizar como uma tarefa, progressiva e constantemente, o 

pertencimento continuará se realizando natural e, em geral, inconscientemente, no cotidiano das 

comunidades. 

A impossibilidade de continuar a pertencer associa-se ao mal-estar generalizado porque 

passam aqueles cujo destino ainda deveria ser o de pertencer a algum lugar. A globalização, ao 

favorecer um desraizamento, uma ruptura nos vínculos de relacionamento entre os seres humanos e 

com relação à natureza, produz os vários argumentos de uma crise existencial que acompanha a 

crise de pertencimento. No entanto, para Bauman (2005. p.20), a despeito de todo um mal-estar que 

se estabelece, desestabilizando o presente vivido, “ancoramos nossa esperança futura em uma 

utopia de comunidade.” Ainda de acordo com o autor, “pode-se reclamar de todos esses 

desconfortos e, em desespero, buscar a redenção, ou pelo menos o descanso, num sonho de 

pertencimento.” 

A identidade introduz uma compartimentação artificial nos espaços-tempos da vida 

comunitária, produzindo insegurança e medo. A busca por identidade reflete a condição humana na 

sociedade contemporânea. Segundo Bauman (2005, p.21), “[...] a ‘identidade’ só nos é revelada 

como algo a ser inventado, e não descoberto. No entanto, não há solidez na identidade inventada, 

antes, porém, reflete a fluidez, a transitoriedade e a superficialidade dos relacionamentos humanos 

na modernidade.” 

Ainda de acordo com Bauman (2005, p.22), “a fragilidade e a condição eternamente 

provisória da identidade não podem mais ser ocultadas.” Ou seja, no caminho de construção de uma 

ética planetária, todos os elementos e fatores desta mudança passam por uma necessária 

reconstrução do homem em sua integralidade. Implica, por conseguinte, na construção de uma nova 

ética embasada no sentimento de pertencimento. 

As comunidades materializam-se enquanto realização da vida nos lugares de pertencimento. 

A comunidade é um lugar onde os seres humanos podem se reconhecer uns nos outros, por estas e 

outras razões, para Bauman (2003, p.7) “é sempre bom ter uma comunidade, estar numa 

comunidade.” Não obstante o longo, lento e gradual desenvolvimento das comunidades “[...] a 

redução do poder aglutinador das vizinhanças, complementadas pela revolução dos transportes, para 

limpar a área, [possibilitou] o nascimento da identidade.” (BAUMAN, 2003, p.24) 

De acordo com Bauman (2003, p.25), “as [...] sociedades de familiaridade mútua [...] 
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reproduziam naturalmente as condições de pertencimento.” A redução destas comunidades, no 

entanto, transforma a busca por situações de pertencimento, num desafio movido pelo sonho de 

pertencer. A urbanização como tendência mundial, a industrialização e as guerras, favorecem o 

aparecimento de fluxos migratórios que vem desagregando muitas comunidades. 

Não obstante o fenômeno do êxodo rural, ainda há comunidades que resistem no campo, 

muitas vezes entrincheiradas pela proximidade com o modo de vida urbano, mas que, no entanto, 

reproduzem valores e atitudes diferenciadas daquela realidade sócio-cultural, por mais próxima que 

esteja da cidade. Em muitas destas comunidades, a dinâmica sócio-espacial de suas populações 

deixam transparecer dimensões éticas esquecidas ou perdidas das relações humanas, tais como a 

cooperação e a solidariedade. De acordo com Castells (2002, p.18): 

 
Juntamente com a revolução tecnológica, a transformação do capitalismo e a 
derrocada do estatismo, vivenciamos no ultimo quarto do século o avanço de 
expressões poderosas de identidade coletiva que desafiam a globalização e o 
cosmopolitismo em função da singularidade cultural e do controle das pessoas 
sobre suas próprias vidas e ambientes. 
 

 Neste sentido pertencer, ou ainda, continuar pertencendo, exige da comunidade um projeto 

bastante claro, ou mecanismos suficientemente eficazes para a transmissão intergeracional de 

significados e valores. A naturalidade desta transmissão denota a força dos laços de pertencimento, 

minimizando os efeitos negativos da busca por identidade, sobre a espontaneidade das relações 

pessoais e afetivas que se processam na comunidade. 

 Do ponto de vista filosófico e prático, “[...] perguntar ‘quem você é’ só faz sentido se você 

acredita que possa ser outra coisa além de você mesmo [...]” (BAUMAN, 2003. p.25). Ou seja, a 

identidade é algo que passa a ser inventado como tentativa de preenchimento do vazio existencial, 

ou do vácuo ético, que desintegra os seres humanos na modernidade. 

As análises críticas de Bauman permitem conceber a história da construção das identidades 

como diretamente associada ao projeto de estado nacional, que passaria a destruir a diversidade das 

singularidades em escala comunitária, supostamente em nome da construção de um projeto de 

homogeneidade nacional. De acordo com Bauman (2005, p.26) “a idéia de ‘identidade’, e 

particularmente de ‘identidade nacional’, não foi ‘naturalmente’ gestada e incubada na experiência 

humana, não emergiu dessa experiência como um ‘fato de vida’ auto-evidente.” A artificialidade do 

espírito nacional, ou da nacionalidade, sobre a vida das pessoas, substituiria, enquanto projeto 

político, a história de comunidades cujo destino natural era o de pertencimento. 

A invenção da nação, acompanhada de perto da invenção de um sem número de tradições 

nacionais, não poderia preencher os requisitos de proteção e segurança perdidos com a crise de 

pertencimento e o fim das comunidades. A nação precisaria do Estado enquanto simulacro em 
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escala ampliada das condições de vida em escala local. Sendo assim, compreende-se que “[...] uma 

nação sem Estado estaria destinada a ser insegura sobre o seu passado, incerta sobre o seu presente 

e duvidosa de seu futuro, e a assim fadada a uma existência precária.” (BAUMAN, 2005, p.27) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os cinco séculos de estabelecimento da modernidade científica foram acompanhados de 

perto pela criação, expansão e consolidação dos estados-nacionais. No entanto, enquanto gestavam 

e se multiplicavam, a descoberta dos novos continentes dariam origem a uma intensa e progressiva 

ocidentalização do mundo. Nos dias de hoje, o que chamamos de globalização é o resultado de “um 

processo que se iniciou com a conquista das Américas e a expansão dominadora do ocidente 

europeu sobre o planeta” (MORIN, 2001, p.39). Na atualidade, o momento da globalização é 

fortemente marcado por forças transnacionais que desintegram os estados-nacionais em escala 

planetária. Segundo Bauman (1999, p.64) 

 
Uma vez que as nações-estados continuam sendo as únicas estruturas para um 
balanço e as únicas fontes de iniciativa política efetiva, a ‘transnacionalidade’ das 
forças erosivas coloca-as fora do reino da ação deliberada, proposital e 
potencialmente racional. 
 
 

Sendo assim, os significados que a globalização assumem nos dias de hoje confirmam a 

artificialidade e a fragilidade da identidade nacional, e nos remetem a um debate comprometido 

com a busca de soluções para crise de pertencimento, em escala local. Neste sentido, de acordo com 

Bauman (1999, p.34), “a globalização significa que o Estado não tem mais o poder ou o desejo de 

manter uma união sólida e inabalável com a nação.” A emergência do estado nacional, para Bauman 

(1997, p.155-156), se deu paralelamente ao declínio da comunidade, combinando uma narrativa 

política a um problema filosófico: 

 
 

[...] os tempos modernos foram notáveis pelo implacável assalto do profano contra 
o sagrado, da razão contra a paixão, das normas contra a espontaneidade, da 
estrutura contra a contra-estrutura, da socialização contra a socialidade. Parece que 
sabemos agora por que tinha que acontecer assim. A nova ordem, que emerge 
dentre as ruínas do ancien régime, foi administrada e monitorada pelo Estado, e 
assim todos os vestígios de autoridade local (paroquial, tradicional) só se podiam 
ver e evitar como disruptivos. Com efeito, a ordem ainda incerta sentia-se 
incomodada e reagia nervosamente a toda manifestação de espontaneidade. 
 

 
Em escala local, com relação as comunidades tradicionais, torna-se impossível discorrer 

sobre o seu modo de vida desconsiderando o papel do sagrado, ou da religiosidade, enquanto 

dimensões que fundamentam e põem em movimento um conjunto de atitudes, comportamentos e 
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práticas, nestas comunidades. De acordo com Bauman (1998, p.205) a religiosidade é um conceito 

de difícil definição. Para o autor, o espírito pós-moderno poderá ser capaz de lançar um novo olhar 

sobre esta dimensão ontológica vital, restaurando permanentemente sua licença de residência: 

 
O espírito pós-moderno, mais tolerante (visto que mais consciente de sua própria 
fraqueza) do que seu antecessor e crítico moderno, está sensatamente consciente da 
tendência das definições a esconder tanto quanto revelam e mutilar, ofuscar 
enquanto aparentam esclarecer e desenredar.  
 

 
No instante em que vivemos, a busca por identidade nos tem levado rumo ao desconhecido. 

Na tentativa de encontrar segurança em algum lugar, junto a um grupo, ou em alguém, 

empreendemos esta busca incessante. Para Bauman (1998, p.36), “[...] ‘identificar-se com...’ 

significa dar abrigo a um destino desconhecido que não se pode influenciar, muito menos 

controlar.” Para o sociológico, esta busca pode ser frustrante. 

 
 
Lugares em que o sentimento de pertencimento era tradicionalmente investido 
(trabalho, família, vizinhança) são indisponíveis ou indignos de confiança, de 
modo que é improvável que façam calar a sede por convívio ou aplaquem o medo 
da solidão e do abandono. (BAUMAN, 1998, p.37) 
 

 
Geralmente, a busca por identidade nos lança a um mundo de relacionamentos virtualizado, 

redes efêmeras de conexões aparentemente ilimitadas, porém ainda assim insuficientes frente à crise 

de pertencimento. O empobrecimento dos relacionamentos reais produz frustração e solidão, que 

forçam um movimento constante de busca de novas identidades.  Se os compromissos, incluindo 

aqueles em relação a uma identidade particular, são ‘insignificantes’ “[...], você tende a trocar uma 

identidade, escolhida de uma vez para sempre, por uma ‘rede de conexões’.” (BAUMAN, 1998. 

p.37) 

Ainda de acordo com Bauman (1998, p.38), “em nosso mundo de ‘individualização’ em 

excesso, as identidades são bençãos ambíguas.” Oscilam entre o sonho e o pesadelo, e não há como 

dizer quando um se transforma no outro. Segundo o autor “é improvável que qualquer modelo com 

base num único fator seja capaz de dar conta da complexidade do ‘mundo em que se vive’ e 

abranger a totalidade da experiência humana.” (BAUMAN, 1998, p.40). 
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