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Capitulo 7

Back to the roots?
A busca da experiencia subjectiva na selva
das politicas da identidade
Yet these projections do not come from heaven. They are di
rected from earth. It all depends upon whether humanity wishes to
extinguish them and to wake from the fearful dream - a dream that
threatens tobecome real so long as human beings believe in it.
[Theodor W. Adorno, 1972, p. 335]1

Este texto apresenta uma discussao teorica e metodologica no
ambito do projecto de investiga/t40 MU9uimanos em Portugal: reli

giiio. subjectividade colectiva e percep90es de espar;o e pertenr;a em
mudam;a. E 0 campo de analise em causa apresenta de imediato urn
obstaculo: por urn lado, mu~ulmanos portugueses, como cidadaos
e membros da sociedade, formam uma parte integral do Portugal
contemporaneo; por outro lado, Portugal, como membro da Uni40
Europeia, participa das politicas de «identidade (cultural) europeia»,
1 Esta tradu~ do alemao para Ingles foi feita por Eric Oberle. As tradu~ do
alemao para portugues foram feitas por Guilherme Dutschke e a autora e as do Ingles
para Portugu& por Claudia Brito e a autora. Aqui cumpro a agradavel tarefa de expri
mir os meus agradecimentos a Ant6nia Lima e Ramon Sarr6 pela qualidade da revisilo
do texto e pelo esfolYo de tomar 0 meu portugul:S legivel.

1'\,

.....
Back to the roots?

Nina Clara Tiesler

que definem 0 lslao como «0 Outro)} - e, ao mesmo tempo, a minoria
muyulmana na Europa, que inclui muyulmanos residentes em Portu
gal, tambem e constituida por vozes que sublinham a existencia de uma
«identidade muyulmana» distinta da sociedade dominante. A quesrno
reside em saber se estes conceitos fazem sentido como categorias
analiticas quando abandonamos 0 nivel das auto-expressoes e os seus
usos politicos ou normativos. Assim, 0 primeiro pas so desta pesquisa 
consistiu num desafio teorico actual mais amplo, nomeadamente, 0 de .
desenvolver uma estrategia para lidar com novas categorias de subjec
tividade colectiva como «identidades) religiosas, culturais e etnicas.
Uma estraregia possivel para esta abordagem passa por tirar partido de
determinadas perspectivas da Teoria Critica contemporanea.
o processo de descolonizayao portugues iniciou aquilo a que
hoje chamamos a Nova Presenr;a Islarnica em Portugal. Devido aos
actuais fluxos de migrayao, oriundos de uma vasta gama de paises e
de culturas de origem, e a processos notaveis de institucionalizayao
e de construyao comunitlirias, os muyulmanos em Portugal consti
tuem urn fenomeno crescente, dinamico e bastante diversificado. Na
decada de 1990, cerca de 35 mil pessoas, considerados mu~ulmanos
devido as suas convic~oes religiosas e expressoes sociopoliticas ou
apenas devido it sua origem geogn'ifica ou hist6ria familiar - vivem
em Portugal (Kettani, 1996). Ate ao fim dos anos 70, a maioria dos
mu~ulmanos a viver em Portugal veio de Mo~ambique (familias de
descendencia indiana), e mais tarde, em menor parte, da Guine-Bis
sau. Desde 0 fim dos anos 80, e especialmente nos 90, assistiu-se a
uma decisiva predominancia de mu~ulmanos africanos, homens sol
teiros que emigraram da Guine-Bissau por motivos economicos; a
uma maior dispersao para areas fora de Lisboa e, particularmente, it
construyao de projectos turisticos no Algarve; e a uma crescente pre
sen~a clandestina. Simultaneamente, it medida que as etnias indianas
foram sendo numericamente ultrapassaclas por africanas, principal
mente da Guine-Bissau, encontramos uma maior diversidade de ori
gens dos migrantes mu~ulmanos do Norte de Africa, Medio Oriente,
Europa do Leste e sub-continente indiano que provocou uma trans
forma~ao na natureza da Comunidade Isllimica e do Islao em Por
tugal (Vakil, 2003a)2. A esmagadora maioria dos mu~ulmanos em
2 Estimativas numericas sao diflceis de fazer, mas perm ito-me acrescentar 0 se
guinte: mu~ulmanos de Mo~ambique (e de ascendencia indiana) representam mais ou
menos 30"10 e continuam a ser urn grupo influente. Cerca de 45% a 50"/0 veio da Guine
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Portugal identifica-se como Sun ita (a corrente numericamente mais
representativa do lslao). 0 Xiismo e representado nas suas duas ver
tentes: a septimana, lsmaili Nizari, constituidos na Cornunidade Mu
r;ulrnana Shia Irnarni Isrnaili de Portugal, que agrega cerca de 7000
a 8000 membros, oriundos na maior parte de Mo~ambique, onde
a Comunidade, de origem indiana, se encontrava implantada desde
meados do seculo XVIII; e a duodecimana, lsna Ashari, cuja maio
ria, cerca de duas centenas de crentes, tam bern indianos oriundos de
Mo~ambique, esta organizada na Cornunidade Xiita de PortugaP.
Sublinhar a pluralidade da Nova Presenr;a Islarnica em Portugal jus
tifica-se ainda pela propria diversidade de correntes religiosas e de
espirituaJidade com expressao, entre as quais existem por exemplo
o Tabligh Jarnaat, a Ahl-i Sunnat wa Jarnaat, 0 IsUio das confrarias
guineenses, os Mourides do Senegal, e alguns SUfiS4.
Contudo, a integrayao na sociedade portuguesa, bern como a ex
periencia da emigrayao e de viver como minoria, afectam a vida re
ligiosa e conduzem a auto-perce~oes desiguais e a novos conceitos
de espa~o e pertenya. A pesquisa pretende sublinhar a importancia
da diversidade social e cultural na vida comunitaria mu~ulmana e
analisa a seguinte questao: porque sera que os novos conceitos de
subjectividade colectiva (como «identidades» religiosas e culturais)
-Bissau e 20 a 25% de diversos outros paises africanos, sub-saharianos e arabes, da In
dia, do PaquistAo e do Bangladesh. 0 numero desses 61timos esta a crescer desde 1992.
Entre 50"10 a 70% dos mu~ulmanos sao cidadaos portugueses (Kettani, 1996, Publico,
29-02-1992): isto aplica-se em particular aos mu~ulmanos que chegaram durante a
meira vaga de imigra~ao (1974-1980; 1976) e aos seus descendentes.
Para uma primeira contextualiZll¢o da Nova Presen~a Islilmica em Portugal (Tiesler,
2000 e 2005). Sobre M~ulmanos em Portugal, veja-se, ainda, Abdool Karim Majid Vakil,
2001, AbdoolKarim Vakil, 2003a, 2003c, 2003d, 2004 e Prado Coeilio c Rocha, 2005.
3 Desta ultima existe tambem urn outro n6cleo (Gropo de Refiexiio Islarnica Ibn
Qassi, constltuido em Viseu), de forma~iio multo recente e em n6mero multo reduzido,

de cerca de uma dezena, na maioria portugueses convertidos ao IslOO, mais atento a
orienta~ao das autoridades religiosas (ulema) do Irao e do Jraque. Por 61timo, ainda que
a sua inclusao seja passivel de contesta~ao porque denunciada por sunltas e xiitas como
seita e heresia, caberia ainda mencionar a Associa~ao Ahmadia do Islao em Portugal,
dos seguidores de Gulam Ahmad, reconhecida desde 1987, e que exerce larga activida
de de proselitismo e de divulga~ao editorial, incluindo uma tradu~o portuguesa do seu
2004).
4 Sufis sao correntes que se distinguem pela maior ou menor aceita~ao do culto dos
santos, do papel intermediario do profeta, do exclusivismo doutrinario atribuido aos
textos sagrados; da segrega~oo dos sex~s, da experiencia e praticas de misticismo, do
esoterismo, etc. (Vakil, 2004).
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e os padroes de diferen~a (como a fic~ao real da etnicidade) nao
desaparecem atraves da integra~o e da emancip~ao tornando-se,
aparentemente, mais fortes do que nunca?
A base metodologica do projecto refere-se a urn aspecto essencial
da Teoria Critica: a media~ao da filosofia e dos dados empiricos, a
media~ao do processo teorico de reflexao e da utiliza~ao de metodos
empiricos e a impossibilidade de separar 0 material da forma da sua
amilise. A reflexao metodologica nao deveria ser estritamente for
mal, mas orientada pelo conteudo do material. As proprias conside
ra~oes metodologicas tornam-se parte de um processo teorico, onde
o abstracto e 0 concreto funcionam nurna inter-rela~ao dinamica;
sao 0 tertium comparationis da filosofia e da investiga~ao empirica
(Claussen, Negt e Werz, 2001, p. 9).

Porque uma regenera~ao das categorias
da teoria critica?
A regenerat;iio da autentica Teoria Critica (Claussen, 2000c,
pp. 12 e segs.) fornece urn instrumento ideal para captar as expe
riencias subjectivas e os fenomenos sociais contemporaneos, que
estao relacionados com, e sao determinados pela, migra~ao (Werz, ,
2004, p. 209s). Para aMm do facto de a experiencia da emigra~ao I
(da prime ira gera~ao da chamada Escola de Franlifurt) ter sido cons
titutiva para a Teoria Crftica, ela formula exactamente a transi~ao
para a sociedade pos-burguesa - 0 que se revela importante por es
tudarmos expressOes individuais e colectivas de religiao (e politic a)
nas sociedades seculares. Reflectindo esta transi~ao, a Teoria Critica
diagnostic a a interiorizat;iio individual de estruturas sociais. Sob as
circunstancias da desintegra~ao social, a experiencia de singulari
dade/estranheza (e migra~ao) e predominante. A compreensao das
rela~es reciprocas entre 0 individual e 0 universalobjectivo (Mar
cuse, 2001)S aponta para a hip6tese da aliena~ao se ter tornado parte

5 Werz (2004, pp. lOss) defende a possibiIidade de 0 olhar dos emigrantes se ter
tornado mais intenso devido it sua propria experiencia subjectiva - como, por exemplo,
quando Marcuse considerou a categoria de concreteness individual como um comple
mento dialectico da generaJidade abstracta do social.
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da subjectividade - a realidade do processo social geral e codificada
na experiencia colectiva do estrangeiro, da migra~ao. Ou seja, a ex
periencia da emigra~ao reflecte 0 processo mais vasto de aliena~ao
social de urna forma individual. A Teoria Critic a completa 0 reflexo
deste processo historico-social: trata-se da memoria consciente da
perda da tradi~ao aluz do caracter irrecuperavel da tradi~ao.
o terreno mais vasto, nomeadamente 0 campo de estudos sobre
Mu~ulmanos na Europa contemporanea, parece uma selva de poli
ticas de identidade e de invent;oes de tradit;iio. 0 maior desafio ·co
locado pelo meu ultimo projecto de investiga~ao, que focou 0 feno
meno da Europeizat;ao do Islao e da Islamiza¢o entre Mut;ulmanos
na Europa de hoje (Tiesler, 2006), foi 0 de desenvolver urna estra
tegia para lidar com as novas categorias de subjectividade colectiva,
nomeadamente as de «identidades» religiosas, culturais e etnicas.
A questao reside em saber se estes conceitos fazem sentido como
categorias analiticas quando abandonamos 0 nivel das auto-expres
soes individuais e colectivas e as aplica~oes politicas ou normativas.
Como 0 objectiv~ era, e continua a ser, 0 de redescobrir a experien
cia subjectiva dos «objectos de estudo» - Mu~ulmanos na Europa e
Mu~ulmanos em Portugal - na selva de «identidades colectivas», 0
conceito de home, parece ser mais operativo como categoria analiti
ca nestas situa~es de deplacement.

«Identidades» mu~ulmanas e europeias
A questao da integr~ao dos mu~ulmanos e das comunidades de
imigrantes mu~ulmanos em Portugal pode ser compreendida como
parte de urn problema mais vasto. E 0 confronto cada vez maior en
tre paises que se consideram islamicos, por urn lado, e paises que se
consideram cristaos, na origem, e laicos, por outro lado. Rex salienta
que «alguns ocidentais cristaos e 1aicos e alguns mu~ulmanos veem
o movimento geral da historia mundial a dirigir-se inevitave1mente
para urn confronto entre os pafses ocidentais e islamicos. Contudo,
ate agora, este estado de polariza~ao e confronto ainda nao ocorreu»
(Rex, 1996, p. 216).
Edo conhecimento geral que a maior parte dos paises de maioria
mu~ulmana possui regimes patrimoniais, feudais, militares ou de
mocraticos que funcionam atraves de institui~oes estatais laicas. Ne
159

l',
1

."

Nina Clara Tiesler

Back to the roots?

nhum deles e urn estado isHimico complet0 6 (Rex, 1996). Para alem
disso, e sem negar as importantes diferenQas sociais, deve referir-se
que continua a ser debatida a questao de ate que ponto «0 Ocidente»
se poder designar a si proprio cristao ou secular - ou ambas as
coisas quando nao se referindo a urn contraponto excessivamente
generalizado. No entanto, ao investigar a questao dos Mw;uJmanos
na Europa, e necessario considerar essa dicotomia, pois as designa
Qoes de cristiio, ocidental, faico, mUt;ulmano ou de identidades isla
micas, por muito subjectivas que possam ser, contem uma influencia
objectiva.
Uma identidade colectiva mu<;ulmana, europeia ou portugue
sa e algo que nao existe naturalmente - e fabricada em diferentes
versoes, dependentes do contexto historico e do interesse politico.
Metcalf (1996, p. 21) salienta: «Com os MUQulmanos no Ocidente
aprendemos muito sobre 0 Islao, como qualquer tradiQao hist6rica
existe no processo da redefiniQao e reapropriaQao em novos contex
tos». A questao tern a ver com a procura subjectiva de padroes de
orientaQao, com 0 anseio pela identificaQao. 0 que tern uma influen
cia objectiva sao as politicas de identidade.
No que respeita as minorias mUQulmanas nas sociedades ociden
tais nao-muQulmanas actuais, a natureza problematica da atribuiQao
de identidades colectivas toma-se ainda mais complexa. Em primei
ro lugar, porque a Nova PresenQa lslamica se caracteriza maioritaria;o;-
mente pela sua enorme diversidade no que respeita a padroes migra
t6rios, a ligaQoes religiosas e culturais, ao alcance da religiosidade e
diferentes abordagens do lslao. Em segundo lugar, os Estados-naQao
europeus capitalistas tardios exibem praticas de secularismo (ou lai
cismo) bastante diversas, diferentes conceitos de nacionalidade e de
cidadania e uma diversidade de politicas de imigraQao ou de integra
Qao. Em terceiro lugar, a interacQao, no novo ambiente, entre mino
rias muyulmanas e a) (as instituiyoes de) a sociedade dominante, b) a
regiao onde se vive e os paises de origem e c) entre diferentes agru
pamentos mUQulmanos e movimentos islfunicos, apontam para uma
'1<. heterogeneizaQao acentuada daquilo a que se chama o Isfiio na Euro
pa (Tiesler, 1999). Por outro lado, proclamayoes de uma «identidade
colectiva» mUQulmana (ou, para usar 0 neologismo angl6fono, Mus

limness) estao presentes e sao contestadas em todas as comunidades
mUQulmanas do mundo contemporaneo (Sayyid, 2002). Acima de
tudo, os polfticos da identidade mUQulmana promovem ja 0 desen
volvimento de uma identidade isfamica-europeia, como testemunha
a obra de Tariq Ramadan, To Be a European Muslim (1999).

A emergencia (da categoria) de identidades
colectivas
Desde, pelo menos, 0 fim da guerra fria, as categorias conhecidas
como classicas de subjectividade colectiva como povo, na<;iio, gru
po, classe comeQaram a ser desafiadas pelas novas realidades em
pfricas. Isto deu origem a urn universo de questoes abertas para as
ciencias sociais que se preocupam actualmente com fenomenos de
actores e grupos sociais e colectividade. De tal forma que 0 signifi
cado de «identidades colectivas»apresentam frequentemente 0 risco
de generalizaQao e reducionismo.
Os debates sobre «identidades colectivas» revelam-se incessan
tes nas sociedades fragmentadas, modernas, em con stante processo
de modernizayao e nas quais se diss01veram as tradicionais ligayoes
- ou seja, trata-se da procura de uma perten<;a e referencia, onde es
tas ja niio existem ou existem de uma forma nova, que corta os layos
com as anti gas autoridades, sempre, curiosamente, com uma grande
importiincia, dadas as chamadas «tradiQoes».7

6 Dos paises que declaram ter criado estados isliimicos, urn deles. a Arabia Saudita,
tern alianc;:as econ6micas e militares com 0 Ocidente, enquanto 0 outro, 0 Irao, afirma
opor-se tanto ao capitalismo ocidental como aos antigos regimes comunistas_

7 Nos discursos academicos, existe urn numero muito pouco expressivo de questoes
onde ({a identidade» - seja qual for a definit;;ao que Ihe e atribuida - nao desempenhe
urn pape! central. E nao s6 no meio academico - a proliferat;;ao do termo em todos os
nfveis de diseurso na esfera publica aponta para uma busca e nova importancia do que e
percebido e desejado como «identidade»: As politicas de identidade nacionais, culturais
ou etnicas de maiorias e minorias tern lugar de destaque nas agendas politicas e cienti
ficas. A nivel do quotidiano, e possivel encontrar esta questao como palavra de ordem
na boca de todos. Sao efectuados col6quios, por exemplo, sobre a «identidade do jazz
europeu», questao que. ate agora, era discutida usando a palavra «estilo», Urn redactor
faz publicidade para 0 seu jomal diario usando 0 termo «identidade» para definir
que ate agora chamava «perfil». Na linguagem quotidiana, os termos «mentalidade»,
«estilo», «perfil», «expressao», etc., desaparecem dentro do «contentOf» verbal intitu
[ado «identidade». Na politica, expressoes como, por exemplo, «interesses de grupO»
ou ({consenso» deixam de existir e, a nivel academico, misturam-se muitas vezes nesta
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Em retrospectiva, podemos dizer que, com 0 fim do que Hobsba
wm (1994) definiu como 0 short century (1914-1991) e, mais pre
cisamente, com 0 princfpio do seu fim, em 1989, na era da migra
~ao internacional e da simultaneidade global (Claussen, 2000c), urn
novo fenomeno entrou na ordem do dia da ciencia social: a emer
gencia e 0 sentido crescente de novas categorias de subjectividade
colectiva tais como «identidades» culturais, etnicas e religiosas em
sociedades pos-secularizadas, altamente fragmentadas. Estamos ja
tao habituados a palavras como «identidade colectiva}}, «grupos
de identidade}}, «politica de identidade}} ou «etnicidade)}, que se
torna dificil estarmos conscientes de hIi quao pouco tempo este
termos entraram para 0 vocabuhirio ou giria do discurso politico.
o historiador Eric Hobsbawm lembrou-nos, em 1998, que esta
mos confrontados com uma espantosa nova expressao - assim, nao
encontramos na Encyclopedia of the Social Sciences, editada em
1968, nenhuma entrada para «identidade}} e 0 termo «etnicidade}}
aparece no Oxford English Dictionary do inicio dos anos setenta
somente com uma referencia de palavra rara, cujo significado era
«paganismo}} e «supersti~ao pag~b, documentada com excertos de
textos do seculo dezoit0 8•
Estamos a lidar com expressoes e conceitos que s6 conseguem im
por-se nos anos sessenta. 0 seu surgimento pode mais facilmente ser
acompanhado nos EUA. (...) Determinante e0 facto de a mais evidente,
mas nlio 6nica forma de identidade politica, a «ethnicity}), ter tido sem
pre urn papel fundamental na politica americana, desde os tempos em
que come~ou a imigr~ao de.massas vinda da Europa.
pJobsbavnn, 1998,p.25]

expressao vague, ate ficarem irreconheciveis, tennos como We-groups. (ddentifi~»,
«auto-percepyao», «evidencia», «ideal tipo», «auto-estima», «conscifficia pessoal ou de
grupo» e «perten~a». E, apesar de assim 0 parecer hoje em dia, a sit~ao nao foi sem·
pre esta: «[nlo ano de 1978, se fosse entregue ao redactor de urnjornal diana urn texto
que contivesse a palavra identidade, 0 redactor teria riscado a palavra com a explica~ao
de que niW seria compreendida. (...) A aptidilo duma pa\avra para definir adequadamen·
te certos faetos nilo e 0 motivo para a sua prolife~» (Claussen, 2000a, p. 19)
8 Hobsbawm refere-se ao (mico registo neste ambito, 0 «de Erik Erikson sobre a
identidade psico-social, que se ocupa principalmente das assim denominadas crises de
identidade de adolescentes que tentam descobrir quem sao, e tambem a urn registo mais
abrangente sobre a identifica¢o de eleitores» (Hobsbawm, 1998, p. 25).

162

Ate ao final dos Social Movements americanos dos anos 60,
«identidade» nao designava urn instrumento normativo ou politico,
mas sim uma categoria analitica e filos6fica. Fazendo urn back to the
roots do termo, deparamo-nos com os grandes nomes do Idealismo:
a filosofia de Schelling e dado 0 nome de Filosofia de Identidade,
falando-se da identidade da natureza e do espirito. Dentro de urn
sistema filos6fico, foi Leibniz 0 primeiro a definir a identidade (l6gi
ca). A sua tese sobre a igualdade logica, ou seja, sobre a identidade
como nao-diferenciar;ao (A igual aA linha) , traduzida com 0 sentido
de principium identitatis indiscernilium, continua a ser utilizada ate
hoje, no que as suas consequencias diz respeito, na filosofia, nomea
damente na filosofia analitica.
o percurso da palavra «identidade» na sua utiliza~ao quotidiana
e a facilidade com que actualmente usada nos discursos acade
micos fizeram com que 0 termo se libertasse de complexas conota
~oes filos6ficas e psicol6gicas. Esta prolifera~ao pode ser explica
da, por exemplo, pelo facto de a consciencia quotidiana nao gostar
de ser confrontada durante muito tempo com problemas de dificil
resolu~ao. Esta consciencia vive das certezas partilhadas pelos de
nominados We-groups em rel~ao a sua indubitavel propriedade
inte lectual:

e

Podemos irritar-nos Ii vontade com a maneira irreflectida como se
fala sobre «identidades», mas a utiliza~o de <ddentidade» como se de
uma f6rmula magica se tratasse, deve ser para 0 observador 0 sinal de
uma necessidade de explic~o da sociedade. <ddentidade» na utiliza
~lI.o quotidiana tern urna fun~ao de enchimento de sentido. 0 sentido
vago da palavra corresponde Ii necessaria falta de clareza coma qual as
pessoas normais tentam chegar a urn compromisso pragmatico entre a
experiencia da inseguranr,:a na vida social e a necessidade de inequivoca
perten~ urn grupo sociaL
[Claussen, 1994, p. 60s]
As razoes para este sentimento sao facilmente compreendidas, ja
que, para a maior parte das pessoas, a vida moderna (com a sua falta
de transparencia) Ihes parece suspeita. Tratando-se enta~ da procura
de uma pertem.;a, podemos colocar a questao nestes tennos.
o que teve inicio nos Estados Unidos com os movimentos so
ciais da decada de 1960 e com a emergencia da politica de identi
dade na decada de 1970 pode ser visto como uma nova expressao
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da seculariza~ao nao realizada e da dialectica da emancipa~ao civil.
As reivindica~oes dos direitos colectivos estao no topo da agenda
politica - grupos de pessoas reclamam 0 seu direito a ser diferente
e formulam 0 desejo colectivo de serem aceites de forma igualit:iria,
o que, a prime ira vista, constitui urn gesto emancipador. A primeira
vista 0 olhar recai sobre a ideia de invention of ethnicity, como foi
efectuada pelos negros americanos nos EVA depois da guerra civil,
ou - igualmente por elites emancipadoras - pelos protagonistas das
guerras da descoloniza~ao no continente africano. Numa segunda
leitura, 0 dado adquirido de que ao mesmo tempo a perten~a a urn
grupo, atribuida a partir do exterior ou do interior do grupo ou por
decisao individual, significa sempre pressao e coac~ao e quase es
quecido. 0 esquema interior-exterior do grupo, bern como a pressao
da lealdade, sao apenas duas expressoes deste facto. Se mascararmos
a constante antropol6gica da necessidade de perten~a com a palavra
da moda, «identidade», defraudamos imediatamente, numa jogada
!de xadrez de ret6rica totalitarista, as diferen~as interiores de grupos
Isociais e a rela~ao tensa do individuo perante a sua «perten~a», que
significa igualmente obriga~oes.
o estudo dos processos de forma~ao de grupos e comunidades
sempre foi tarefa de varias disciplinas das Ciencias Sociais. Fa~a
mos a experiencia e tentemos analisar os dados essenciais: urn es
tudo que resista a ret6rica da identidade e muito mais expressivo
e atinge mais rapidamente 0 ceme da questao, pois as poHticas de
identidade ensombram a visao analitica.
A conversa da identidade nacional s6 enfeita a velha ideologia: e
confinna a identifica~ao de todos os participantes com colectivos na
cionais. Para aMm da felicidade de «pertencer a algo» esquece-se que a
perten~a colectiva e antes de mais uma obriga~ao social. [...] Na pnitica,
o acto de reunir indivfduos a urn colectivo - sem respeitar 0 que fazem
ou dizem imita a obriga~ao social, em vez de a criticar.
[Claussen, 1988, p. 8s]
Trata-se, aparentemente, de polfticas sedutoras,ja que realizam 0
milagre sociol6gico de transformar as pessoas, a urn tempo, em vi
timas e vencedores, membros de uma elite e de urn colectivo num
processo que utiliza matrizes de uniformiza~ao .110S seus principios
organizativos.
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Identity- Thinking e Ticket-Thinking
Num mundo de alien~ao crescente, toda a esfera politico-economica
aparenta ser algo muito distante para urn individuo que nao a consegue
viver de fonna concreta nem alcan~ar atraves da analise ou da reflexao.
ainda assim, 0 individuo tern de Ihe fazer face de modo indirecto e
alienado.
[Adorno, 1973, p. 187]
A tarefa de compreender 0 «incompreensive\», em si pr6pria para
doxal, conduz a uma solu~ao paradoxal, ou seja, os sujeitos tendem a
empregar dois dispositivos que se contradizem mutuamente, uma con
tradi~ao que exprime 0 impasse em que muitas pessoas se encontram.
Estes dois dispositivos sao a estereotipia e a personaliza~ao. Efacil ver
que estes «dispositivos» sao repeti~oes de padroes infantis.
[Adorno et al., 1950, p. 664]
As estrategias como a estereotipia e a personaliza~lio slio parte
essencial de politicas de identidade. Dai 0 seu conteudo emancipa
t6rio parecer bastante limitado. Para alem disso, 0 desenvolvimento
da dialectica das politicas de identidade revela que, como instru
mento para combater a discrimina~ao (originada pela incapacidade
de aceitar a diferen~a), estas tendem a perpetuar 0 padrlio e nao a
invalida-Io, porque partilham urn campo comum. Como seu con
traponto,as politicas de identidade fundamentam-se no estilo de
pensamento ticket (ticket-thinking), urn conceito desenvolvido por
Horkheimer e Adorno [1947] em The Dialectic of Enlightment e
mais tarde elaborado mais profundamente no exaustivo estudo em
pirico de The Authoritarian Personality (Adorno et a/1950, Ador
no 1973).
A objectifica~ao ( ... ) tornou-se tao densa que qualquer espontanei
dade ou ate uma mera insinu~ao do verdadeiro estado das coisas torna
-se uma utopia inaceitavel ou urn sectarismo dissidente. A iIusao tomou-se
tao concentrada que a simples tentativa de a penetrar objectivamente
parece, ela propria, uma ilusao. Por outro lado, apoiar urn ticket politico
significa apoiar a realidade-ilusao, que e prolongada indefinidamente.
A pessoa que tern duvidas eja marginalizada como desertora.
[Horkheimer e Adorno, 1972, p. 205]
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As auto-aplica~oes reactivas ou pro-activas da mentalidade ti
cket, sob a fonna de estilo de pensamento de identidades (identity
-thinking), tais como a defini~a.o do eu e a justifica~oo das ac~oes
pessoais baseadas na pertenr;a a urn colectivo religioso, culturalou
etnico, tendem a fazer com que esta atribui~a.o passe de urna defini
~a.o ex-negativo a uma defini~ao «emancipadora» positiva9•
o problema reside no facto de a ale gada «liberdade» - sugerida na
utiliza~ao de urn ticket progressivo lo - pennanecer totalmente alheia
as estruturas polfticas influentes, que sao necessariamente causadas
por essas decisOes progressivas (Horkheimer e Adorno, 1972, 185).
Apesar de tudo, a perda de experiencia, enquanto ticket-thinking,
tern tambem tendencia para empurrar os criadores e seguidores das
politicas de empowerment para uma posi~o que poderia acabar por
ser hostil a diferen~a. Tal equivale a afinnar que a identity-thinking
contem geralmente 0 risco de fortalecer ideias como identidades
etnicas, enquanto nem todos os tipos de identidade pragmlitica - e de
politicas de empowerment (como os programas de ac~a.o afinnativa
dos Estados Unidos, que ajudaram a criar uma classe media negra)
o fazem necessariamente. Os individuos que utilizam identity-tickets
mostram frequentemente urna distancia critica em rela~o ao que
lhes e atribufdo. Utilizam 0 ticket de uma fonna bastante pragmlitica,
cientes de que noo sao identtcos ao grupo ou colectivo de que foram
feitos (ou de que se fizeram) membros.

Abordagens actuais a «identidades colectivas»
As teorias sociologicas chissicas acerca da sociedade ou da civi
(os trabalhos da Escola de Chicago ou, mais tarde, as teorias
de Parsons na decada de 1950) continuaram a seguir 0 pressuposto
liza~ao

9 0 conceito actual de empowerment e um born exemplo desta si~llo, dado que
possui uma cono~!io progressiva, nllo conseguindo, contudo, suprimir ou eliminar a
ideologia que pressupOe a «diferen~a» como motor da discrimina~llo.

de que a emancipa~a.o moderna do individuo em na~oes industriais
desenvolvidas dissolveria a orien~a.o respeitante it atribui~ao colec
tiva que se refere it origem e a entidades quase naturais. Ao contr8rio
destas expectativas, as questoes referentes a identidade pessoal (e
«crises de identidade»), estados subjectivos de consciencia e eman
cipa~ao individual, parecem ser produzidas pelo desejo subjectivo
de pertenr;a - a urn ou muitos grupos, comunidades, colectivos ou
ideias. Urn desejo que promete ao sujeito urn espa~o «caseiro» para
existir, aparencia de seguran~a individual, enquanto, na realidade, a
individualidade desaparece.
Desde que, nas decadas de 1940 e 1950, os academicos ameri
canos da Antropologia Social e da Psicologia (Erikson, 1946) suge
riram que 0 tenno identidade fosse aplicado a entidades colectivas, •
foram lan~adas as funda~oes para a sua transfonna~oo de categoria
analitica em categoria politica nonnativa ll . Desde 1968, as caiego
rias e os conceitos da teoria social tern sido transmitidos para 0 dis
curso publico e para os media de fonna muito mais rapida (Claussen,
2000a). 0 conceito de identidade teve uma carreira publica impres
sionante e depressa se transfonnou num chava.o. A classific~ao
afectiva do seu significado, bern como a discrepancia entre a sua
imprecisao de conteUdo, por urn lado, e a sua crescente impormncia,
por outro, sugerem que a adop~ao de identidades colectivas assi
nalam «0 processamento/adap~a.o emocional da realidade socia!»
(Claussen, 1992, p. 165). Seguindo a linha de pensamento de Claus
sen, Siems (2002) lan~a a tese promissora de que a emergencia e a
crescente utiliza~ao de categorias colectivas de identidade na esfera
publica remetem para 0 estabelecimento de urn novo esquema de
percep~a.o da realidade social. Este padrao recorre aos conceitos do
inconsciente e dos conflitos e tendencias pre-conscientes e tenta or
ganiza-los de urn modo mais amplamente aceitaveL 0 pressuposto
de Siems sugere que a fun~o social da utiliza~a.o teorica e politica
do conceito de identidade sofrera uma transfonn~ao.

10Ao desenvolver 0 seu conceito de ticket progressivo, Horkheimer e Adorno (1971,
pp. 185-186) referem-se a um contexto muito diferente, nomeadaffiente, aos desenvol
vimentos socials nos EUA ap6s 0 New Deal: the ajJ1uent society. Aquil0 que designam
por ticket progressivo consiste numa atitude optimista relativamente aos objectivos do
progresso tecnol6gico.

11 Relativamente aos diversos paradigmas da sociologia e, por consequencia, da
teoria da sociali~ao, ver Zuckermann (2000). 0 autor explica que 0 termolconceito
identidade, como urn produto da sociali~!io, e sempre determinado pelo respectivo
paradigma da Sociologia que tomamos como ponto de partida. Zuckermann faz uma
grande distin~ entre a utili~llo analitica da categoria «identidade)} antes e depois
do aparecimento do discurso de identidade, apresentado nos Estudos Culturais ameri
canos.
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Actualmente, ha tres abordagens principais nos discursos que
se referem a identidades etnicas/culturais/religiosas. Em primeiro
lugar, a perspectiva que considera a existencia de identidades co
lectivas como urn dado adquirido. Em segundo lugar, a tentativa
de atribui9ao colectiva enquanto origem, que se refere a entidades
demarcaveis e putativamente presentes, tais como linguagem, tra
di9ao e descendencia. Estas pretensas teorias «essencialistas» ou
«primordialistas» tendem a ver a identidade colectiva como formas
de ligayoes autenticas, que apontam para uma base cultural ou pre
-social. Assim, tendem para uma perspectiva a-historica e harmoni
zadora da sociedade e da cultura, pois baseiam-se em constantes que
se consideram ter origens naturais ou ser determinadas pela cultura.
Negligenciam 0 potencial do individuo para manter uma atitude cn
tico-reflexiva em relayao a determinayao cultural e nao conseguem
explicar as particularidades da actual proliferayao da atribui9ao de
identidade.
Em terceiro lugar, e por oposi9aO ao segundo ponto (e, claro, ao
primeiro), existem abordagens que consideram estes tipos de deter
mina9ao como uma uniformizayao fabricada. Uma uniformizayao
que pode ser entendida como urn instrumento de interesse politico.
o ponto forte desta perspectiva e a sua capacidade de explicar a liga
9ao entre interesses e problemas actuais e a emergencia de uma his
tori a etnica, cultural ou religiosa colectivamente imaginada. Com
base neste ponto de vista, a busca modema da identidade colectiva
surge como urn fenomeno de compensa9ao com uma certa fun9ao
social (Siems, 2002), para 0 qual os factos historicos tern apenas
uma importancia secundaria. 0 exemplo dos pretensos «conflitos
etnicos}) toma isto particularmente claro. Ao referir-se ao contexto
da dissolu9ao da ex-Uniao Sovietica e ao descrever 0 caracter acti
vo da actual transforma93.0 etnica das sociedades, Claussen (2000b)
explica que a violencia nao e causada por diferen(:as etnicas ou por
identifica(:ao etnica, mas, muito pelo contrario, que as rela90es de
violencia ou de dominayao, inscritas na sociedade, produzem ideo
logia etnica. Lentz rea!ya que a influencia da etnicidade se baseia na
transferencia do poder emocional de parentesco e de home para co
munidades maiores, ao passo que a ambiguidade e uma capacidade
para a negociayao se encontram ocultos por uma fachada essencia
lista (Lentz, 1994).
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Outra perspectiva para olhar para alem
da fachada
Se mantivermos a hipotese de que a etnicidade nao e uma cons
tante antropologica, nem uma qualidade herdada, esta nao deixa de
ter uma relevancia significativa para as auto-percepyOes e a compreen
sao de expressoes colectivas na historia e na sociedade. A questa:o
reside em saber se a etnicidade faz sentido como categoria analitica,
quando abandon amos 0 nive! das auto-expressoes individuais e co
lectivas e as aplica90es politicas ou normativas. 0 problema consiste
em determinar se se trata de uma n093.0 tautologica, visto apresentar
em si mesma e a urn tempo - 0 fenomeno e a sua explica9ao.
A etnicidade exerce, sem duvida, uma influencia social. Seguin
do Claussen (2000c) sugerimos que a etnicidade seja considerada
como umafic(:ao real. Quanto it questa:o das identidades colectivas
em geral, quer sejam apJicadas aos proprios ou a outros, em discur
sos actuais, a consciencia do seu conteudo normativo, ideologicoe
politico parece revelar-se crucial.
Voltando it prolifera9ao de «identidades colectivas» como conse
quencia da desintegra9ao social (e nao 0 contrario), importa afirmar
que 0 importante era, para Marcuse, reabilitar a subjectividade em
relayao ao objectivo e ao gera!. Seguindo a formulayao de Marx em
Grundrisse, Marcuse define 0 sujeito da seguinte forma:
[0] individuo como ser humano particular, enquanto membro de
uma classe, permanece 0 agente elementar, «natural» da transformac;:ao
que, independentemente da sua «socializac;:ao}}, nao se podera nUllca
«dissolver» numa parte aliquota da classe. r...l A sua concretitude resiste
ageneralizac;:ao abstracta.
[Marcuse, 2001 a, p. 127]

Marcuse localiza as raizes do universal objectivo na emancipa 9aO
da experiencia sensorial (Sinnlichkeit) e, seguindo Marx, conside
ra a realizayao do homem enquanto homem como imanente na sua
existencia enquanto ser de uma especie. No entanto, a diaIectica do
Iluminismo traduz as necessidades humanas numa pratica quotidia
na repressiva; e aquilo que geralmente se toma por «identidades}},
como urn tipo de ideae innatae modemas, como ideias inatas, pode
ser entendido da seguinte forma: «as reivindica90es reprimidas dos
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sentidos humanos, e a sua universalidade, longe de serem meras
ideias abstractas de humanidade e humanismo, sao antes uma condi
~ao psicologica material» (Marcuse, 2001a, p. 129).
E, precisamente, neste ponto que a insistencia de Marcuse sobre
o conteudo social da critica economica marxista pode ser tomada
como guia para uma confrontayao actual. Na area da Teoria Critica
contemporanea, Michael Wen, em consonilncia com Marcuse, su
blinha:
Quando se compreende como a segunda natureza se apresenta a si
propria como primeira natureza, e como as reivindic~Oes reprimidas
dos sentidos humanos deixam para tras a necessidade de significado e
orienta~o que nao podem ser preenchidos, torna-se enta~ claro porque
qualquer doutrina modema sobre predesti~ao e identidade ttanscen
dente, incluindo a exclusao nacionalista, particularismo etnico, e 0 ca
racter autoritario, sao levadas ate aos limites da ra.zao subjectiva. [...]
Esta nova ideologia 000 e mais a da sociedade burguesa, que sempre
tentou criar uma imagem de si mesma (ainda que fosse uma imagem
ideologica) na historia; esta versao da forma~llo de identidade baseia-se
no esquecimento.
[Werz, 2004, p. 221]

problemas centrais, do que para os explicar. A referencia nonnativa
a uma integralj:ao, enquanto auto-consciencia colectiva, continua a
. revelar-se problematica «porque a ideia de colectivo e aparentemen
te homogenea, ao passo que a sociedade, da qual 0 individuo faz
parte, e na realidade diferenciada» (Claussen, 1988, p. 39). Tomar
a existencia de «identidades colectivas» como um dado adquirido
equivale a recusar 0 potencial crftico do indivfduo, a possibilidade
de detenninar a negayao e a experiencia espontilnea do niio-identico
(Adorno, 1966).

Por fonna a tomar a diaIectica da secularizayao falhada e da reifi
cayao mais acessivel, Detlev Claussen, na tradilj:ao da Teoria Crftica,
categorizou estas novas ideologias em tennos da «religiao da vida
quotidiana» [Alltagsreligion] (Claussen, 2000c). 0 autor defende
que a experiencia da desintegra(j:ao social reintroduz as questOes ba
sicas do significado social na consciencia quotidiana, e tal e feito de
fonna radical, como nunca antes acontecera. A nOlj:ao da «religiao
do quotidiano» revela-se util para tomar opacas relalj:Oes explicaveis
em tennos de polaridades. Para 0 crente, a religiao do quotidiano
introduz e justifica - por meio de uma estilizalj:ao da propria vitimi
zar;iio do individuo - a separayao clara do amigos e dos inimigos
e, como' refere Claussen (1994, 62), fomece ao individuo respostas
para todas a questoes centrais do significado social que uma socie
dade sedenta de «identidade» exige: Quem somos nos? De onde vie
mos? Quem e culpado?
Ao examinar a subjectividade no ilmbito da exclusao e integra- \
yao social, recusamo-nos utilizar «identidade colectiva» como uma "
categoria analitica, pois 0 conceito contribui mais para encobrir os!
1'7(\

Pela utilizayao do conceito home
Trata-se da necessidade de descobrlr 0 esttanho, contudo - e
isso e um resultado do s6culo xx - ja sem conseguir integra-Io.
Quando partimos do pressuposto de que 0 processo de aburgue
samento do seculo XIX acarreta consigo a experiencia da saudade
da patria, entao a experiencia-chave do seculo xx toma-se uma
experiencia universisal de ausencia de «home». E 000 apenas no
sentido limitado dos emigrantes e refugiados, mas de uma forma
universal.
[Oetlev Claussen, 1995]

o conceito de home revela-se prornetedor porque as questoes
de espar;o e pertenr;a surgern como 0 tema fulcral nas politicas de
identidade e na experiencia subjectiva. A emergencia actual destas
questOes apresenta-se como um fenomeno universal, mas toma-se
particularmente evidente no caso dos rnigrantes. Pertencer a uma
comunidade ou pertencer a um colectivo que proclama a sua «iden
tidade» tomou-se cada vez mais irnportante. Trata-se da ideia de e
da nostalgia da terra, patria e lar numa situa(j:ao de diltspora. Home
(como lugar de pertenlj:a) nao se refere necessariarnente a urn local
geogmfico especifico. Ao analisar processos de alienayao em desen
volvimentos historico-sociais e em conjunto com a proliferayao de
discursos sobre patria, terra, home nos dias que correro, podernos
definir home como urna categoria, urna categoria social.
Devernos ter em conta 0 que foi dito sobre 0 crescente significa
do das identidades colectivas, numa altura em que «comunidades»
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pare cern ter mais importancia do que «sociedades)}. A musica e a
literatura regionais, os filmes sentimentais com passado regional,
estudos de hist6ria local, expressoes de «sentimentos nosUilgicos»
tern uma presen~a constante nos media. Home apresenta urn canicter
de especUiculo - e home como especUiculo torna clara a conota~ao
que 0 termo sempre teve: a de momento de fronteiras incertas. Home
constitui 0 «encobrimento» das fronteiras. E tambem uma queda
- ou, antes, uma reincidencia para uma coordenada de tempo e
espa~o valida antes da na~ao entrar em jogo. Ao seguir a hip6tese
de a saudade da patria, terra (natal), dum lugar de perten~a ser
ineviUivel, compreende-se que home possui tambem urn conteudo
ut6picO l2 •
Esignificativo que home constitua urn tema do exflio. 0 que esta
aqui em causa e0 facto de home ser apenas concebivel quando pen
sada emjustaposi~iio com a aliena~iio. Home enquanto ideia sO sur
ge quando a patria, a terra, 0 lugar de perten~a desaparecem. Home
e uma designa~iio de perda, em termos p6s-modernos: a perda da
identidade. Mas apenas uma identidade simples, abstracta ou pseu
do-con creta, como diria Hegel. Com a perda de home, a correspon
dencia incontestada desapareceu. Claussen (1995) afirma que home
e uma categoria de decHnio, de enfraquecimento ou perda - e uma
ideia daquilo que desapareceu. Tal pode estabelecer urn elo com as
experiencias mu~ulmanas e os conceitos actuais de espa~o e perten
~a, onde, alem de outros conceitos, novas interpreta~oes e significa
dos de uma «identidade mu~ulmana» e da perten~a it Comunidade
Islamica Global (Umma) desempenham urn pape! importante. Ao
mesmo tempo que se torna claro que ninguem afirmaria com serie
dade que a Umma e uma entidade homogenea ou que as culturas mu
~ulmanas, as minorias mu~ulmanas ou as sociedades mu~ulmanas
maioritarias sao iguais e nao diversificadas, as tentativas para definir
a subjectividade mu~ulmana (colectiva) sao omnipresentes.
Enquanto no~ao, a ideia subjectiva e vista com urn maior grau
de seriedade do que a realidade, pois esta acarreta uma necessidade
ineviUivel: a aceita~ao da perda de unidade dentro da Comunidade
Islamica Global (Umma). A «identidade colectiva» parece, assim,
ser uma categoria de perda, daquilo que falta - uma categoria do que
12 Claussen (1994) exernplifica esta teona citando as experiencias hist6rico-sociais
judias e desenvolve urn padrao aplicavel ao processos de alienas;ao nas sociedades con
ternporaneas.
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desapareceu. Eesta perda objectiva que torn a mais forte 0 conteudo
subjectivo. E a.ficr,;iio real da «identidade», a ideia de ser uma comu
nidade, que funciona como liga~ao entre as diversas culturas mu~ul
manas em geral e, em particular, entre as maiorias mu~ulmanas e os
mu~ulmanos «dispersos».

Conc1usao
Recordando a questiio central - porque e que os novos conceitos
de subjectividade colectiva e os padroes de diferen~a nao desapa
recem por meio da integra~ao e da emancipa~ao, tornando-se an
tes, aparentemente mais fortes do que nunca? Este contorno te6rico
con testa algumas hipoteses resultantes da regenera~ao de categorias
da Teoria Critica na analise da experiencia dos muyulmanos no con
texto portugues:
a) a rela~ao entre 0 familiar e 0 estranho e urn factor constitutivo
de subjectividade;
b)

0 importante momento do niio-identico (Adorno) comanda a
experiencia da emigra~ao;

c) apreender e processar novas experiencias num c1ima cultural
estrangeiro exige uma revisao intensa e continua daquilo que
se imaginava ser compulsivo e autoritario;
d) a subjectividade emancipada (nao apenas no contexto da ex
periencia da emigra~ao) e possivel para individuos que nao se
queiram deixar aprisionar pelo preconceito nem pretendam
deificar a sua terra natal perdida, mas que estejam conscientes
de ser nao-identicos no seu (novo) meio ambiente;
e)

0 estrangeiro (como foi descrito por Simmel e mais tarde de
senvolvido por Marcuse) incorpora a experiencia da singulari
dade e alienayao no seio de comunidades produtoras de bens de
consumo e, com a sua singularidade, tambem uma nova estru
tura~ao de espa~o e tempo, perten~a e diferen~a.

Na procura da experiencia subjectiva na actual selva das politicas
da identidade nao e coincidencia encontrar a pista anaHtica de Mar
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cuse, urn academico que recebeu a maior aten~ao nos anos sessenta
e setenta nos EUA. Esta foi a epoca em que os movimentos sociais
deram origem ao uso do conceito de «identidade» como instrumento
politico - uma onda que demorou algum tempo para cruzar 0 Atlan
tico ate chegar na Europa. Enquanto actualmente a utiliza~o do
conceito de «identidades colectivas» nas academias europeias esta
no auge, novas perspectivas nos discursos nos EUA e naAustnilia ja
mostram 0 contrario: em meados dos anos noventa, algumas amilises
de Novos Movimentos Sociais mantiveram-se na linha de ·«From
Ideology to Identity» (Larafia et aI., 1994).0 argumento actual nos
discursos sobre forma~5es e articula~5es colectivos concentra-se
nos «Social Movements post-Identity» (McDonald, 2004).
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Refiexoes finais

Esta obra insere-se numa nova corrente de reflexoes metodol6
gicas que tern vindo a emergir nos ultimos anos na antropologia so
cial e cultural. Tudo sugere que, ap6s a reviravolta p6s-moderna dos
anos 80/90 - tao dilacerante quanto criativa entramos num periodo
de reconstru~ao metodol6gica e de consolida~ao te6rica, em que 0
passado da disciplina volta a ser abertamente assumido como uma
inspir~ao para 0 futuro. Inspira~ao, porem, nao reprodu~iio. As con
di~oes da pfl:itica etnografica alteraram-se profundamente.
Assim, ao propor este tema, os organizadores desafiam-nos a pen
sar para alem dos estere6tipos metodol6gicos da etnografia assentes
sobre uma concep~ao passadista de «observa~iio participante». Ja
desde os meados do seculo xx os antrop610gos trabalham em cida
des, em locais com uma longa hist6ria escrita ou em contextos tec
nologicamente avan~ados. A heran~a da Escola de Chicago, alias, e
tao antropol6gica quanto sociol6gica. Porque continuamos, entao,
a ensinar aos nossos alunos e aos nossos colegas de outras disci
plinas que «observa~ao participante» a serio, mas a serio mesmo, e
s6 feita la longe nos tr6picos? Ha que abra~ar activamente a nossa
presente condi~ao metropolitana.
Nas breves reflexoes que se seguem, debaterei os dois termos
que nos foram propostos pelos organizadores deste debate - «terre
no» e «metropolitano» recorrendo as valiosas contribui~oes aqui
reunidas.
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