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RESUMO: Este trabalho faz uma investigação sobre a colonização com o objetivo de 

descrever a maneira como as identidades perdem sua essência no decorrer da história. No 

contexto dos estudos coloniais, tenta-se encontrar variadas identidades e culturas no intuito de 

analisar costumes, crenças, línguas, tradições diferentes entre si, aos quais são atribuídos valores 

opostos. A propósito este trabalho analisa a construção e a desconstrução tanto do sujeito 

colonizado como do sujeito colonizador. A ideia é mostrar também vários acontecimentos 

históricos geradores de crise em épocas distintas. Faz-se necessário, portanto, observar os 

cronistas que atuaram na colonização tais como Pero Vaz de caminha (1500), Ambrósio 

Fernandes Brandão (1930) e Hans Staden (1974). Este rebuscamento teórico passa ainda por 

uma trajetória da noção de identidade proposta por Stuart Hall (2005) a quem os estudiosos dão 

importantes ênfases no que se referem às concepções de identidades em processos de mudança e 

transformações. A desconstrução da identidade é explicada não apenas pela força político-social 

dos sistemas governamentais fincados no capitalismo histórico, como também pela evolução e 

tecnologias de sucessivas épocas da história. Com esses métodos de pesquisa tem-se a 

propensão de apresentar a natureza das identidades bem como suas desconstruções através do 

tempo e espaço. 
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1 Introdução 

 Diante do mundo acelerado e globalizado em que vivemos não é fácil diferir um 

sujeito humano do outro no que se referem às suas “raças”, etnias, valores e ideologias. 

As concepções defendidas aqui neste trabalho mostram a identidade do homem pós-

moderno sofrendo efeitos gerados pela globalização da Pós-modernidade. Os interesses 

do capitalismo, a era da informação, a conexão das produções industriais são aspectos 
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de ideologias formadoras de identidades divisíveis. É nesse ângulo que aparece a 

desconstrução de um sujeito unificado. Sua identidade ganha outros significados. Um 

exemplo de identidade essencialmente unificada é a identidade do índio pré-colonial. 

Pero Vaz de Caminha (1500) mostra com bastante clareza o índio despido e sem 

civilização social. Mas a sua identidade é puramente centrada pelo seu modelo de vida 

desvinculada do fator social.  

 O índio pré-colonial descrito pelos cronistas tinha sua identidade unificada pelo 

fato de não ter sido inserido nas eras históricas e ideológicas antecedentes da 

colonização. Até o advento da colonização os índios viviam em sua comunidade com 

suas capacidades restritas e não desenvolvidas em matéria de ciência. Mas mesmo 

emparedados sem o contato com as metrópoles eles gozavam de sua língua, de sua 

consciência leiga da economia, de seus princípios, de sua maneira de ver o mundo, em 

fim eles tinham sua identidade que havia sido construída pela sua maneira de ver as 

coisas. 

 Então, é nesse sentido que a colonização desconstrói a identidade. Merecem 

destaque também outros povos que são inseridos nesse processo colonial. Pode-se, citar 

como exemplo os africanos com quem o sujeito colonizador tem também uma relação 

bastante significativa para este trabalho. No decorrer desta análise há de se perceber 

uma fundamentação favorável a esclarecimentos convincentes para que as implicações 

sejam desvendadas.  

                  

2 A identidade em construção e desconstrução 

 O livro intitulado “A identidade cultural na pós-modernidade”, escrito por Hall 

(2005), apresenta uma abordagem bastante enfática no que se referem aos variados 

estágios constituintes da forma pela qual o sujeito e a identidade são inseridos no 

processo contínuo de construção e desconstrução. Essa abordagem procura mapear a 

história do processo de mudança, partindo do princípio de que as identidades eram 

absolutamente unificadas. Assim, Hall (2005) observa as novas formas de identidades e 
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sua ênfase decorre da crise indenitária presente no processo de fragmentação da 

identidade cultural de classe, etnia, raça entre outros. Hall (2005) diz que, 

A ideia de que as identidades eram plenamente unificadas e coerentes 

e que agora se tornam totalmente deslocadas é uma forma altamente 

simplista de contar a estória do sujeito moderno. Eu a adoto aqui 

como um dispositivo que tem o propósito exclusivo de uma exposição 

convincente. [...] Entretanto, esta formulação simples tem a vantagem 

de me possibilitar (no breve espaço deste livro) esboçar um quadro 

aproximado de como, de acordo com os proponentes da visão do 

descentramento, a conceptualização do sujeito moderno mudou em 

três pontos estratégicos, durante a modernidade. (HALL, 2005, p. 24).           

 Esse pensamento de Hall (2005) recai sob a perspectiva de que cada momento 

histórico seja ele tomado pelo racionalismo ou pelo iluminismo, ou qualquer que seja, 

constrói uma forma de identidade. Analisando a identidade unificada do índio e do 

negro entre outros sujeitos que passaram pelo processo de transformação da identidade, 

temos a percepção de que esta entra em crise pelo fato de o sujeito passar por essas 

transformações associadas às mudanças histórico-sociais salientadas na obra de Hall 

(2005). As seções que seguem questionam conceitos distintos, situando a 

descentralização do sujeito no centro da colonização. 

 

2.1 O termo “raça” sob diferentes significados 

 

 Neste primeiro momento nos ocuparemos com a tarefa de explicar o uso do 

termo “raça” nos discursos. Quantos debates têm sido levantados tomados por esse 

termo (raça) o qual, ora é tido como um determinante de valores biológicos, ora é usado 

para separar uma raça de outra, ora é empregado com o objetivo de explicar os danos 

causados pelo racismo. Em síntese, é um termo presente nos discursos das relações 

sociais, porem, repetidas vezes ele se torna um termo vago por não ser empregado com 

sua devida conotação. Esse termo pertence ao grupo de vocábulos que dão nó na 

interpretação. Como entender, por exemplo, a concepção de que “todos os seres 

humanos são iguais” diante da expressão “diversas raças humanas”? Não é bom 

esquecer o ideal de Hitler o qual defendia a existência de uma raça pura.  
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 Não é necessário perspicácia para constatar no Brasil também o ideal racista 

proposto pela colonização. Entendemos como racismo a valoração de uma raça em 

detrimento de outra. A diáspora forçada dos negros no Brasil mostra exatamente isso. O 

negro colonizado foi estereotipado pelo sujeito colonizador como sendo um ser inferior 

em relação ao suposto “sujeito branco”. Em outras palavras o negro foi denominado 

como um homem sem alma, sem oportunidades e sem capacidade para adquirir o 

conhecimento etc.  

 No entanto, este ponto oportuniza uma definição do termo raça como um 

componente do discurso. Como adverte com razão Stuart Hal (2005) segundo o qual o 

termo raça deve ser visto como uma categoria discursiva sem nenhuma ligação com a 

biologia. Hal (2005) explica nesse sentido que essa noção de raça coloca em ordem a 

forma de falar das normas do discurso, mas completamente dissociada da ideia de 

separar uma raça de outra.  

 Outro fator importante é a diferença entre o termo etnia e raça. A etnia é o 

vocábulo empregado para se referir às características culturais, a saber, língua, religião, 

costume e tradições. Essas características são compartilhadas por um povo. Em quanto 

que “raças” se fôssemos estabelecê-las numa ordem da linguagem politicamente correta 

estabeleceríamos as características físicas de um povo e não a separação de uma raça 

como sendo superior a outra.     

 

2.2 Acompanhando alguns marcos históricos 

 

 A partir do renascimento iniciado na Itália no século XIV houve uma reflexão 

por parte da sociedade no que diz respeito aos sistemas econômicos de produção. A 

queda do feudalismo, o surgimento da burguesia com seus fins lucrativos caminharam 

juntos para uma era chamada moderna. A partir do século XV a história começa a ser 

marcada pela idade moderna. Nesse momento, o homem faz uma reflexão sobre o 

conhecimento. Essa identidade de sujeito feudal é desconstruída com a chegada da era 

moderna. Dantes não se via tal reflexão porque a Igreja Católica Romana era quem 

possuía o “conhecimento”.  
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 Os pensamentos científicos desprovidos do dogma teológico medieval 

desconstroem toda essa mentalidade teocêntrica irrefletida. O racionalismo e seu 

julgamento à luz da razão culminaram com a construção de um sujeito independente ou 

como denomina Stuart Hal (2005) “sujeito centrado”. Chamamos a atenção para o fato 

de que em cada era da história há uma descentralização de sujeito. Hal (2005) fez um 

destaque relevante acerca disso em “A Identidade Cultural na Pós-modernidade”. Com 

o advento do Iluminismo e Marxismo esse sujeito centrado ou tomado pela opção 

racionalista se fragmenta no eixo do tempo ganhando outras identidades. Entende-se 

neste fenômeno de identidades passivas de transformação a ideia de que o homem é 

tomado em sua existência por concepções mutantes.  

 Assim O indivíduo é marcado pelas as mudanças históricas e sua identidade 

recebe efeitos que o transforma em um indivíduo irreconhecível pela sua tradição.  

Nesses espaços de tempo e deslocamento do indivíduo é que se tem a percepção da 

identidade em construção e desconstrução. Procuraremos agora no tópico seguinte 

observar o Brasil sendo habitado pelos portugueses e outros povos que também se 

inseriram na colonização realizada pelas navegações a partir de 1500. Essa observação 

tem a pretensão de analisar a identidade do sujeito humano no processo de constante 

mudança.  

  

2.3 A identidade do sujeito colonizador e a desconstrução da identidade do sujeito 

colonizado 

 Pero Vaz de Caminha (1500) é o cronista a quem os teóricos da crítica literária o 

consideram como o primeiro escritor em terra Brasileira. Caminha (1500) é o autor da 

famosa carta que relata o primeiro contato dos portugueses com o Brasil. Através dessa 

carta o sujeito colonizador denominado “civilizado” revela suas características com toda 

clareza. O sujeito colonizador é um ser vinculado à visão europeia da época, é um 

sujeito submisso aos valores medievais, ele era um sujeito que caminhava na terra 

colonizada impulsionado pela força do monopólio político. Mas, apesar dessa 

característica esse sujeito possuía também o poder de dominar o sujeito colonizado. 
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 O sujeito colonizador era quem possuía a suposta ideologia. Pode-se afirmar que 

nessa visão mercantilista a que nos referimos acima está implicado a queda do comercio 

europeu, o domínio da monarquia europeia entre outras causas que justificam a 

exploração numa nova terra. Essa era a identidade do sujeito colonizador. Por outro 

lado, o sujeito colonizado se deparava com seu modo de agir e ver o mundo. Caminha 

(1500) em sua carta se mostra desconhecedor da dimensão da terra, mas ao chegar na 

terra dá uma descrição dos índios os quais eram nativos da terra. 

 A carta declara um estranhamento por parte do autor quando ele tem a percepção 

de pessoas despidas à margem do mar. O olhar espantado do índio tentando 

compreender o que se passava naquele momento mostra sua identidade dissociada de 

tais culturas que o ameaçavam. Em cima desse contexto, fica claro o que estamos 

chamando de sujeito colonizador e sujeito colonizado. O sujeito colonizador é aquele 

dirigido pela metrópole colonial. Ele é alguém que veio ou do Portugal ou da Espanha 

ou da Alemanha ou da França entre outras nações que vieram para o Brasil a serviço do 

governo para conquistar a terra. Por outro lado, porém, o sujeito colonizado faz parte do 

processo de exploração. 

 Os sujeitos colonizados são os nativos que já moravam no Brasil e aqueles que 

vieram para a terra pelo o processo diaspórico e escravista. Os negros trazidos para o 

Brasil se constituem no sujeito colonizado por força do escravismo juntamente com os 

efeitos da diáspora forçada. Outro sujeito colonizado é o índio o qual já residia no Brasil 

antes da colonização. 

 O que queremos mostrar neste artigo é o impacto da colonização no que diz 

respeito às mudanças provocadas pela mesma.  Pelo que se percebe o Brasil pré-colonial 

tinha sua identidade unificada. Ambrósio Fernandes Brandão (1930) dá uma descrição 

do Brasil na série “Diálogos das Grandezas do Brasil (1930)” deixando bastante claro a 

exuberância da terra antes da colonização. Esses diálogos tratam de realidades mais 

próximas das capitanias do norte tais como Pernambuco, Paraíba, Bahia entre outras. 

 Essa conversação reproduzida nos diálogos relata o início de um país em 

construção. O terceiro diálogo, por exemplo, se ocupa com a lavoura de açúcar, o trato 

do pau-brasil, os algodões e madeiras. Diante disso, podemos concluir que esse 
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documento, de grande importância na literatura, tem uma função de mostrar as riquezas 

do Brasil em relação aos antecedentes da colonização. Outro documento importante é o 

do cronista Hans Staden (1974). Encontra-se nessa literatura de viagem da época da 

colonização muitas propriedades de natureza cultural. Hans Staden (1974) foi um 

viajante alemão que realizou duas viagens ao Brasil em meados do século XVI. 

 Na primeira viagem ele embarcou numa nau portuguesa que veio ao 

Pernambuco em 1547 retornando a Lisboa em 1548. Na segunda viagem ele veio na 

embarcação dos espanhóis que pretendiam fundar um povoado na costa da Ilha de Santa 

Catarina. Seu livro trata dessas duas viagens demonstrando uma rica descrição 

etnográfica. Nessa descrição etnográfica descrita por Hans Staden (1974) está implicado 

o multiculturalismo vivido no Brasil. Suas viagens revelam a entrada de espanhóis, 

portugueses bem como outros povos os quais atuaram na exploração da terra brasileira.  

Merecem destaque outros fatos a que nos referiremos mais em diante para descrevermos 

o Brasil como um país detentor de uma identidade plural. 

 Só assim pode-se distinguir o sujeito colonizado do sujeito colonizador. Na era 

atual a identidade do sujeito se submete a mudanças decorrentes de outros efeitos. Hoje 

podemos denominar esse sujeito como “globalizado”. É um sujeito movido pelas 

técnicas, sua identidade é adquirida hoje, amanhã e nos dias que seguem no eixo do 

tempo. É uma constante desconstrução de identidade provocada pela globalização. Essa 

noção de identidade em constante mudança é analisada pormenorizadamente pelo 

estudioso Stuart Hal (2005). Esse autor acredita que identidade muda conforme a forma 

como o sujeito é representado. Em sua concepção ninguém consegue manter-se com 

uma única identidade. Isso tem a ver com o processo segundo o qual o homem é 

colocado em situações que favorecem o ganho e perdas de identidades. A análise de Hal 

(2005) é explicada com base na observação de três concepções de identidade, a saber, a 

do sujeito do Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. 

 Hal (2005) defende a concepção de que o sujeito do Iluminismo está baseado na 

racionalidade, isto é, um ser centrado e unificado, dotados das capacidades da razão. A 

noção de sujeito sociológico parte do pressuposto de que a identidade é formada pela 

interação social. Nesse caso, o “eu” se submete aos valores defendidos pela sociedade. 
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A partir de então, o sujeito dantes unificado, centrado começa a se fragmentar. Hal 

(2005) discute isso mostrando os processos de “descentramento” do sujeito ou se 

quisermos usar a expressão proposta neste trabalho diríamos desconstrução da 

identidade. Esse processo que leva o sujeito a assumir várias identidades culmina com o 

surgimento do sujeito pós-moderno. O sujeito pós-moderno é aquele o qual não tem 

uma identidade fixa. Sua identidade é continuamente formada e transformada em 

diferentes períodos históricos. Retomando a figura do sujeito colonizador e sujeito 

colonizado, podemos fazer o cruzamento dos mesmos com a idéia de “descentramento 

do sujeito proposta por Hal (2005). Os ideais políticos e religiosos impostos pela 

colonização desconstruíram ou descentralizaram a identidade do sujeito colonizado. Os 

rituais celebrados pelo índio, as manifestações culturais e religiosas dos africanos, isso 

tudo foi banido pela colonização. 

 Apesar da consciência pós-moderna ter revestido esse quadro, destacando os 

valores de cada cultura, ainda hoje há certa desvalorização no que se referem aos 

costumes e princípios de diferentes nações. E uma justificativa para o que está 

acontecendo é a presença do mercado do capitalismo global. A Indústria Cultural e sua 

roupagem de tecnologias contemporâneas têm escancarado as portas do Brasil para a 

entrada de variadas identidades. Esse sistema de produção tem sido a base para 

formação da geração consumista do século XXI. De que adianta uma nação se tornar 

uma grande potência econômica, visto que, sua identidade está em crise? Seus valores 

são quebrados pela penetração do espírito capitalista. 

 Desde 1500 o Brasil tem sido bombardeado pelo olho do lucro. Onde estão as 

grandezas do Brasil descritas por Ambrósio Fernandes Brandão? Onde estão as raízes 

culturais descritas por Pero Vaz de Caminha? Onde está a língua indígena a qual 

pertencia aos índios os quais já habitavam aqui no Brasil antes da chegada dos 

colonizadores? Estas são perguntas cujas respostas estão estampadas num grupo de 

colonizadores que defendiam seus interesses e valores em detrimento dos outros. Lima 

Barreto (1915), um escritor brasileiro do final do século XIX e início do século XX, fez 

uma crítica tratando da identidade de sua pátria defendendo o uso da língua indígena 

tupi como sendo a língua nativa da comunidade brasileira. Isso pode parecer estranho 
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para os brasileiros, mas não deixa de ter sua particularidade. Quem foram os primeiros 

humanos encontrados no Brasil se não os índios que falavam essa língua defendida na 

crítica de Lima Barreto (1915)? As questões levantadas até aqui neste trabalho dizem 

respeito aos valores culturais de uma nação. 

 A identidade do povo brasileiro é o resultado de todas as identidades. Todas as 

nações que habitaram e habitam até os dias que correm passaram pelo processo de 

desconstrução de identidade. O Brasil é repleto de sujeitos híbridos, isto é, sujeitos 

migrantes. Quem dá conta disso é o hibridismo cultural. Entendemos como hibridismo 

cultural a imposição de uma cultura sobre a outra. Por conta disso, é que o mundo hoje é 

marcado pela diversidade cultural. 

 

3 Considerações finais 

 Este trabalho analisa historicamente as concepções de identidade humana e 

mostra algumas causas pelas quais as identidades caminham para uma crise que ameaça 

o homem globalizado. Tentamos mostrar que toda nação tem sua gênese. Destacamos 

também os impulsos da colonização sobre o Brasil tais como sua religiosidade forçada, 

escravização, o processo de aculturamento forçado entre outros processos que 

desmontam a árvore genealógica de uma nação. Podemos dizer que não existe uma 

identidade unificada em nossos dias. Hoje somos confrontados por uma gama de 

diferentes identidades sendo que o nosso horizonte de expectativa não está preparado 

para uma interpretação adequada ou que explique o que está acontecendo. O homem 

pós-moderno é um homem fragmentado, ou seja, o seu todo se dá pela composição de 

muitos. Então, sua identidade é construída e desconstruída em cada momento.  

 O povo que se denominou brasileiro é o resultado de vários povos. São pessoas 

que chegaram com outros costumes, outras crenças, outras línguas, ouviam outro tipo de 

música e dançavam outro ritmo, porém, uniram esses elementos aos que encontraram 

quando chegaram. Portanto, durante muito tempo todos esses elementos foram 

deslocados e traduzidos. É exatamente esse conjunto de identidade que forma essa 

identidade do Brasil.  
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