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Capitulo 4
DIMENSOES

E SIGNIFICADOS

DAS IDENTIDADES

SOCIAlS

Marcus Lima e Jorge Vala

No Capitulo anterior, examinamos 0 sentimento de priva<;ao relativa dos
jovens e as consequencias deste sentimento na sua vida pessoal e ,na sua
rela<;ao com a sociedade portuguesa. Neste Capitulol, propomo-nos analisar a forma como estes mesmos jovens definem a sua identidade social, uma
dimensao da vida individual e colectiva que se mostra importante no
entendimento das rela<;oes intergrupais e, de maneira particular, no entendimento da dinamica dos grupos minoritarios. Podemos mesmo dizer que
0 conceito de identidade social tern dominado a analise das rela<;oes intergrupais nos ultimos 20 anos (ver Brown e Capozza, 2000). Em Portugal,
porem, os estudos sobre a identidade social sac ainda escassos, nomeadamente os estudos sobre as identidades dos grupos minoritarios etnicizados
ou racializados, apesar de algumas excep<;oes como 0 sejam, por exemplo,
0 estudo de Saint-Maurice (1997) sobre os cabo-verdianos e 0 estudo de
Machado sobre a comunidade guineense (2001) (ver Bastos e Bastos, 1999,
para uma bibliografia muito completa dos estudos sobre fluxos migrat6rios,
integra<;ao e identidade dos imigrantes em Portugal).
Chegados a novos paises, os imigrantes sac confrontados com novos
quadros de vida, com padroes de valores diferentes, com outras regras de
comunica<;ao e novos contextos de trabalho que desencadeiam processos de
compara<;ao social. Daqui resultam estrategias de integra<;ao, assimila<;ao ou
separa<;ao (ver Capitulo 8) associadas a reconstru<;ao de identidades. Neste
processo de reconstru<;ao de identidades, as pessoas fazem apelo as representa<;oes sobre a sua cultura que confrontam com as representa<;oes sobre
as culturas da sociedade de acolhimento. Deste confronto podem resultar
problemas e disfun<;oes, cujo entendimento e gestao tornam necessario 0
estudo da din arnica das identidades dos grupos minoritarios e 0 estudo da

Os autores agradecem os comentarios e sugest6es de Dalila Xavier de Fran~a, que muito
contribuiram para a elabora~ao deste Capitulo.
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relac;ao entre essas identidades e as identidades das maiorias. Mesmo aqueles jovens que saD portugueses, que nao saD imigrantes, e que constituem
quase cinquenta por cento desta amostra, saD igualmente levados, por forc;a
da diferenc;a de cor, do significado social negativo atribuido a essa diferenc;a,
e da impossibilidade de escapar ao estigma da diferenc;a, a questionar a
identidade colectiva e a sua relac;ao com a maioria.
E neste contexto que analisamos uma das dimensoes da identidade social
dos jovens negros em Portugal, aquela que, em contexto de relac;aointergrupal,
decorre da evocac;ao do seu pais de origem ou do pais de origem dos seus
familiares, ou de factores associados as imagens dessas origens.2
Comec;aremos por descrever as auto-identificac;oes rnais usadas pelos
jovens negros, e as relac;oes destas com as "vozes sociais", ou seja, com as
identificac;oes usadas pelos portugueses brancos para os definirem. Analisarem os, ainda, 0 significado emocional associado a essas auto e hetero-identificac;oes. Nas analises subsequentes, descrevemos os significados associados
as identificac;oes anteriormente descritas.
1. Categorias sociais de identifica~ao

e rela~6es sociais

A Teoria da ldentidade Social (Tajfel, 1978; Tajfel e Turner, 1979) define a
identidade social como a parte do auto-conceito de uma pessoa que deriva
do seu reconhecimento da pertenc;a a urn grupo social, juntamente com 0
significado emocional e valorativo associado a essa pertenc;a (Tajfel, 1978).
0 aspecto mais importante nesta definic;ao refere-se ao facto de 0 individuo
se auto-definir em func;ao do reconhecimento da pertenc;a a urn determinado grupo ou categoria social. Embora as categorias sociais de identificac;ao nao tenham todas igual importancia na identidade, assume-se que a
auto-definic;ao e a interiorizac;ao de urn determinado nome colectivo ou
pertenc;a grupal represente uma importante dimensao da identidade dos
individuos.

Identidade

social e modalidades

de auto-categoriza~ao

No campo dos estudos sobre a identidade dos "grupos etnicos" e minoritarios, varias investigac;oes tern mostrado que uma das formas de auto-categorizac;ao ou de adopc;ao de urn nome colectivo por parte dos membros desses
grupos decorre da evocac;ao de uma cultura propria, urn passado historico
2

Tentaremos evitar os termos "identidade etnica" e "identidade racial", pois SaD termos
que, quando usados pela maioria, remetem, muitas vezes, para processos de inferioriza<;ao das minorias (ver Rex, 1986; ver tambem 0 Capitulo 8).
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ou urn territ6rio comuns (e.g., Hutnik, 1991; Saint-Maurice, 1997; Tonks e
Paranjpe, 1999; Verkuyten, 1997). Neste estudo, a fim de conhecer os nomes
colectivos que os jovens utilizam nas suas auto-defini<;6es, apresentavamos
no questionario uma lista com 16 categorias que remetem, maioritariamente,
para as diferen<;as na cor da pele e para os paises african os de origem, e
pediamos-Ihes que inclicassem aquela que "melhor descreve a forma como
se ve a si pr6prio" (identifica<;ao primaria). Em seguida, solicitavamos ao
inquirido que retornasse a lista e escolhesse a segunda palavra que melhor
0 descrevia (identifica<;ao secundaria)3. As respostas foram agrupadas em
6 categorias: "0 pais de origem" (que inclui as identifica<;6es com Cabo Verde,
Angola, Sao Tome e Principe, Mo<;ambique e Guine); a "ra<;a" (negro e ra<;a
negra); "africano" (que inclui apenas a categoria "africano"); "portugues"
(escolha da categoria "portugues"); "luso-africano" (escolha da categoria
"luso-africano"); "outras" (que engloba as categorias: outra, a minha etnia,
preto, mulato, mesti<;o, branco)4. Os resultados das respostas agregadas saD
apresentadas no Quadro 4.1.
Os resultados mostram que a identifica<;ao com 0 "pais de origem" e
a mais importante das identifica<;6es primarias dos jovens, e e tambem a
mais importante no conjunto das identifica<;6es prim arias e secundarias.
Depois da identifica<;ao com a nacionalidade do pr6prio ou dos ascendentes, segue-se a identifica<;ao com Africa, urn tipo de resposta que pode
remeter para a reivindica<;ao de uma identidade cultural especifica. A identifica<;ao com Portugal, enquanto identifica<;ao primaria, e apenas referida
Quadro 4.1

Categorias de auto-identificayao primaria e secundaria (%)

Identidade A~to-atribuida
Africano
Pais de origem
Portugues
Luso-africano
Racial
Oulras

3

4

Identificayao

13
57
4
11
8
7

primaria

Idenlificayao

secunda ria

34
29
8
6
11
12

A identidade primaria foi ava!iada atraves da seguinte questao; "A partir da !isla apresentada a seguir, escolha a palavra que melhor descreve a forma como se vi! a si pr6prio." Era entao apresentada uma lista com 15 categorias acrescida da categoria "outras".
A identidade secundaria foi ava!iada atraves da seguinte questao; "Volte a ler a !ista de
palavras e escolha, por favor, aquela que 0 melhor 0 descreve em segundo lugar. Agrade<;o que escolha apenas uma destas palavras."
As percentagens de identifica<;ao primaria com estas categorias isoladamente sac as seguintes; mulato/mesti<;o - 4%; preto -1%; a minha etnia - 0,3%; branco - 0%; outras -1,4%.

80

SIMETRIAS E IDENTIDADES:

JOVENS NEGROS EM PORTUGAL

por 16 dos entrevistados, e por 48 deles (12%) quando se agregam as identifica<;oes primaria e secundaria. Se considerarmos as duas identifica<;oes, a
categoria "luso-africano" e mais saliente do que a categoria "portugues".
No Quadro 4.2 apresentam-se os resultados da rela<;aoentre a nacionalidade do proprio e as categorias de identifica<;ao5. De uma maneira gera!,
pode observar-se que a frequencia da identifica<;aocom 0 "pais de origem" (do
proprio ou dos familiares) e elevada, mesmo entre os inquiridos de nacionalidade portuguesa ou de dupla nacionalidade, embora esteja claramente
mais presente entre os cabo-verdianos. Em segundo lugar, podemos observar que a categoria africano e a segunda categoria de identifica<;ao em todos
os grupos (sendo, nomeadamente, elevada entre os guineenses).
Quadro 4.2

Nacionalidade e aulo-idenlifica/fao primaria (%)

Idenlifica/fao
primaria

Africano
Pais de origem
portugues
Luso-africano
Racial?

portuguesa
(41,3)

12,2
44,6
8,8
23,0
11,4

Caboverdiana
(27,8)
15,7
76,9
1,9
2,8
2,7

Angolana
(15,3)

10,3
72,4
0
5,2
12,1

Guineense
(7,3)

34,6
53,8
0
11,6
0

Dupla
nacionalidade
(3,5)
0
71,4
7,1
14,3
7,2

Oulras6
(5)

10,5
68,4
0
0
21,1

Quanto aos jovens de nacionalidade portuguesa, 0 seu padrao de resposta e identico ao dos outros jovens, ou seja, valoriza~ 0 pais africano de
origem dos seus antepassados. De qualquer forma, este e 0 grupo que menos
se identifica com a categoria "pais qe origem" e 0 que mais se identifica
com a categoria "luso-africanos". Por outro lado, e como ja se sublinhou,
apenas uma reduzida minoria dos jovens com nacionalidade portuguesa se
identifica com 0 pais de que saD cidadaos.
Como salientam as teorias sobre a identidade social e, especificamente,
aquela que tomamos como referenda (Tajfel, 1978), a identidade social e mais
do que uma simples escolha de urn nome colectivo e nao envolve apenas
processos cognitivos. Ela comporta, tambem, urn sentimento de valor vinculado a categoria de identifica<;ao. Neste sentido, analisamos a dimensao

5
6
7

Coeficiente de Contingencia =.41; g.l. = 20; p< .000.
Esta categoria e composta pelas nacionalidades com valores mais residua is na amoslra:
Mo~ambicana (n=5), Santomense (n=12).
Como se referiu, adoptamos a denomina~ao "identidade racial" para as identifica~6es
"negro" ou "ra~a negra"; as identifica~6es "mesti~o", "mulato", "preto" e "minha etnia"
foram pouco escolhidas, e por isso enviadas para a calegoria "outras".

~

~
~
~
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afectiva associada as categorias de identifica<;:ao que referimos8. Os resultados de uma analise de variancia, apresentados na Figura 4.1, mostram que
todas as categorias de identifica<;:aosao avaliadas positivamente (valores significativamente acima do ponto medio da escala) e de forma semelhante9.
Deste modo, a variabilidade das categorias de identifica<;:ao corresponde
uma homogeneidade em termos do valor atribuido a essas categorias. Este
e urn primeiro indicador de que os jovens constr6em uma imagem positiva
dos grupos de identifica<;:ao,resultado que ja era anunciado pelos dados relativos a coesao intragrupal e a saliencia da compara<;:oes intergrupais apresentados no Capitulo anterior.

Racial

4,63

Luso-africano

4,71

Portugues

4,53
4,75

Pais de Origem

Africano

4,5
2

3

4

5

"Sinto-me leliz quando pense que sou..."
Figura 4.1

Avaliac,;ao da identilicac,;ao auto atribuida (medias)

Tal como perguntamos

aos jovens inquiridos

com que categorias se

identificavam, tambem os interrogamos sobre as categorias de rejei<;:ao.
Esta
nova pergunta decorre da hip6tese de que a identidade se organiza, simultaneamente, com base em categorias de rejei<;:aoe de identifica<;:ao, uma

hip6tese decorrente do processo de categoriza<;:aosocial como fundamento
da identidade. Este processo assume que uma categoria de identifica<;:ao

I

s6 adquire sentido psicol6gico por oposi<;:aoa outra ou outras categorias.
As perguntas sobre a identifica<;:ao primaria e secundaria seguiam-se
~ duas outras. Vma delas suscitava a identifica<;:ao nao exclusiva dos inqui~.. ridos com a lista de categorias ja referida ("Desta lista de palavras escolha

I
~

todas as palavras com que mais se identifica. Pode escolher tantas palavras

f' quantas quiser"); a outra questionava sobre as categorias de nao identifica<;:ao("Escolha as palavras com que nao se identifica ou rejeita; as pala~.

r
~
~!
~.

r

8

~

9

~

(

Indicador: "Sin to-me feHz quando penso que sou... "(p. ex. Cabo-verdiano).
variava de 1 (discordo totaImente) a 5 (concordo totaImente).
F (4, 370) = ,76, P > .10.

A escala
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vras que nao gostaria que usassem publicamente para se referir a si"). As
respostas obtidas a estas duas perguntas sac apresentadas no Quadro 4.3.
Quanto as categorias de identifica<;:ao, os resultados mostram 0 padrao
de resposta ja comentado. No que toea as perguntas relativas as categorias
de rejei<;:ao,verifica-se que as mais frequentemente rejeitadas sac "preto"
e "branco". Segue-se a categoria "pais de origem", 0 que indica que a identidade dos jovens se constroi nao so por oposi<;:aoas categorias "branco" e
"preto", mas tambem por oposi<;:aoaos paises de origem dos outros jovens
negros. De sublinhar ainda que a categoria "portugues" e "luso-africano",
nao sendo categorias frequentes de identifica<;:ao, tambem nao sac categorias rejeitadas.
Quadro 4.3

Categorias de identificaQao e rejeiQao (%)
Categorias
IdentificaQao

Africano
Pais de Origem
Racial
Preto
Mulato/MestiQo
Branco
portugues
Luso-africano

42
57
33
13
19
2
17
32

de identificaQao

rejeiQao

RejeiQao
3
43
20
49
14
47
29
7

A frequencia das categorias de identifica<;:ao
e de rejei<;:ao
e apresentada
no Quadro 4.4. Neste caso, apenas apresentamos as categorias de identifica<;:aomais frequentes a nivel da identidade primaria. Por outro lado, para
tomar compreensiveis os resultados, desdobramos a categoria "pais de
origem" nas suas subcategorias mais frequentes - cabo-verdiano, angolano,
guineense.
Os resultados mostram que, para qualquer das formas de identifica<;:aomais frequentes, as categorias de rejei<;:aosac "branco" e "preto", e urn
pais ou paises que nao 0 pais de origem do proprio. Observa-se, tambern,
que a categoria de menor rejei<;:ao
e "africano", a que se segue "luso-africano"

e "portugues". A identidade racial e, tambem, pouco rejeitada, e e urna
categoria de identifica<;:ao escolhida frequentemente, 0 que pode remeter
para processos emergentes de diferencia<;:aopositiva da identidade raciapo.
Note-se que a categoria "branco" e menos rejeitada pelos que se identifiearn com "portugues", que a categoria "portugues" e mais rejeitada pelos
10

Para uma analise deste problema

noutro contexte nacional, ver 0 estudo de Almeida

I

(2000) sobre a Baia, Brasil.
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Categorias de rejei~ao em fun~ao das principais categorias de identifica~ao (%)'1
Categorias de identificaao

Categorias de
rejeiao

Portugues

Africano
Moambicano
Guineense
Cabo-verdiano
Sao-tomense
Angolano
Mulato!mestio
Preto
Branco
Racial
portugues
Luso-africano

5
33
39
15
38
30
21
49
33
17
a
5

Luso-africa no

Racial

Africano

4
36
39
18
32
26
27
54
50
14
27
a

a
32
35
21
35
27
33
49
57
a
43
7

a

a

33
32
16
30
24
20
48
51
17
29
9

30
38
29
32
a
19
45
45
6
28
7

Angolano

Cabo-verdiano

Guineense

6
29
29
0
28
30
17
55
49
20
29
9

a
52
a
31
45
52
41
38
52
14
35
10

que se identificam com"negros" ou "ra<;anegra", e que aqueles que se identificam com" guineenses" saD os que rejeitam, mais frequentemente, outros
grupos nacionais.

ldentidade social e modalidades de hetero categoriza<;ao
A constru<;ao da identidade social faz-se com base na reflexao sobre as experiencias pessoais e colectivas, mas tambem com base nas "vozes sociais"
exteriores ao grupo. Urn grupo social e uma identidade colectiva saD 0
resultado de auto-categoriza<;6es, mas tambem de hetero-categoriza<;6es.
Nao sao, pois, apenas, resultados da reflexibilidade pessoal e do endogrupo,
mas, tambem, de processos de influencia exteriores ao grupo. Com base
nesta hip6tese, decorrente das abordagens sociocognitivas da identidade
social (para uma discussao ver, Brown, 1988 e Vala, 2001) perguntamos:
"quando os portugueses brancos se referem a si, qual das seguintes palavras utilizam com mais frequencia" (a lista de palavras e a mesma que
usamos na auto-identifica<;ao). 0 nosso objectivo e, assim, 0 de analisar as
possiveis rela<;6es entre as auto-identifica<;6es e as hetero-identifica<;6es percebidas.
.
Como podemos ver no Quadro 4.5, a hetero-identifica<;ao predominante
e "pretos". Uma vez que esta categoria nao e uma categoria usada na auto-identifica<;ao, estes resultados indicam que os inquiridos nao interiorizam
11

A leitura deste quadro deve ser feita em coluna. Em cada celula saD apresentadas as
percentagens de resposta afirmativa. Por exemplo, 5% dos que se identificam com
"portugues" rejeitam a categoria "africano".
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Quadra 4.5

As categorias sociais de hetero-identificac;;aodos jovens

Identificac;;ao

Hetero-Atribuida

Africano
Pais de Origem
portugu es
Luso-Africano
Negro/Rac;;aNegra
Preto
Mestic;;o/Mulato
Outras
Total

percentagens

Frequencias

10,5
11,5
0,5
1,8
14,0
44,4
9,8
7,5

42
46
2
7
56
177
39
31

100,0

400

,...............................................................................................................

"as vozes sociais", como tern sido mostrado noutros estudos com grupos
minoritarios (Antaki e Widdicombe, 1998; Verkuten, 1997). Pelo contrario,
os resultados indicam que estas "vozes sociais" dao, maioritariamente, origem a urn movimento de distanciac;ao ou, talvez, de rejeic;ao. E, ainda,
importante salientar que, embora 42% dos jovens possuam a nacionalidade
portuguesa e 28% deles tenham nascido em Portugal, apenas 2 dizem que
os portugueses brancos se referem a eles como portugueses.
A relac;ao entre a auto-categorizac;ao e a hetero-categorizac;ao e mostrada no cruzamento apresentado no Quadro 4.612.A leitura destes dados
mostra que as varias formas de hetero-identificac;ao nao estao relacionadas
com formas paralelas de auto-identificac;ao. Por exemplo, note-se que a
identificac;ao com 0 pais e a categoria mais frequente de identificac;ao, qualquer que seja a hetero-identificac;ao. Este desajustamento no processo de
categorizac;ao pode ter consequencias negativas na comunicac;ao, nas relac;6es interpessoais quotidianas e no bem estar pessoal, mas e tambem potenciador de conflitualidades sociais.
Assim como analisamos as avaliac;6es das auto-identificac;6es, analisamos, tambem, a avaliac;ao que os inquiridos fazem das respectivas etiquetagens sociais. Com este objectivo, perguntamos aos inquiridos se gostam
que os portugueses brancos se refiram a eles usando as categorias ja descritas.
Uma analise de variancia dos resultados obtidos evidencia que as categorias de hetero-identificac;ao sac avaliadas de forma diferente13. A categoria
"preto" e aquela que e avaliada de forma mais negativa, sendo tambem
aquela que e percebida como a categoria de nomeac;ao mais usada pelos
brancos. As categorias que sac avaliadas de forma mais positiva sac aquelas que sac mais usadas no processos de auto-identificac;ao, nomeadamente

12
13

Nao se inclui a categoria "portugues" e "Iuso-africano" dad a a sua baixa frequencia (2
e 7 cas os, respectivamente).
F(5, 365)= 55,97; p< .0001. Escala de 1 (nao gosto) a 5 (gosto muito).
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Auto e hetero-identificayao dos jovens ('Yoe frequencias)
Identificayao hetero-atribuida
Africano

Identificayao
auto-atribuida

Pais de
origem
(12)

(11)
Africano
Pais de origem
portugues
Luso-africano
Negro/raya negra

26
67
0
5
3

2
89
0
2
7

Negro/raya
negra
(14)

Mestiyo/mulato

Preto

(10)

(44)

3
41
13
38
6

16
59
3
10
12

17
56
4
13
11

Total

14
62
4
11
9

a categoria "pais de origem" dos ascendentes, que, no entanto, apenas e
referida como categoria de hetero-identifica<;ao em 12% dos casosl4 (ver
Figura 4.2).
Esta primeira analise dos dad os relativos ao processo de identidade
social dos jovens negros pas em evidencia que a forma de auto-categoriza<;ao mais usada, e mais desejada, e aquela que os associa ao seu pais ou
ao pais dos seus antepassados. Mas e exactamente neste contexto que
surpreende 0 facto de os jovens portugueses nao se terem definido como
portugueses. Ja num estudo qualitativo, com base em entrevistas em profundidade, Khan e Vala (1999) sublinhavam que a identidade de portugues
entre os "jovens negros" portugueses "e quase invisivel". Uma hip6tese plauPreto

1,8a

Mestiyo/Mulato

3,85bd

Negro/Rayanegra

2,87c

Portugues/Luso-africano

3,33bc

Pais de origem
Africano

4,37d
.,.
3,78bd
2

Figura 4.2

14

3

4

5

Avaliayao da identificayao hetero-atribuida (medias)15

Urn teste t, tomando como valor crftico 0 ponto medio da escala de avalia<;ao do r6tulo
atribufdo (ponto medio=3), mostra que a categoria "preto"
avaliada negativamente,
e as categorias "pais de origem"
e "africano" sac avaliadas positivamente.

e

15

Medias com letras diferentes

sac significativamente

diferentes

(teste de Tukey, p< .05).
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sivel para estes resultados esta no facto de estes jovens pensarem que os
portugueses nao os consideram portugueses, ou seja, esta no facto de sentirem que na vida quotidiana sac excluidos da sua nacionalidade. Acresce
que, como vimos no Capitulo anterior, estes jovens se sentem injusti<;ados
relativamente aos portugueses brancos na rela<;ao com as institui<;6es portuguesas. Apesar disso, lembre-se que a identidade de portugues nao e uma
identidade escolhida, mas tambem nao e uma das identidades mais rejeitad as.

2. Estatuto social e identidade social
Analisamos a rela<;ao entre as auto-identifca<;6es, a nacionalidade e as
hetero-identifica<;6es, mas nao consideramos 0 papel do estatuto social neste
processo de identifica<;ao. Ora, alguns estudos no dominio da analise das
identidades tern mostrado que 0 estatuto social funciona como uma variavel moderadora dos process os de identifica<;ao. Por exemplo, urn certo
numero de pesquisas tern evidenciado que os grupos de baixo estatuto se
representam mais como entidades formadas por individuos equivalentes do
que os grupos de alto estatuto, cujos membros se definem, sobretudo, em
termos da suas idiossincrasias e da sua autonomia pessoal (ver, por exemplo, Deschamps, 1982; Paez, Martinez-Tabuada, Arr6spide, Insua e Ayestanin,
1998; Amancio, 1994). No caso espedfico dos grupos minoritarios e etnicizadados, a analise da rela<;ao entre 0 estatuto social e a identidade tern
mostrado, nalguns estudos, que sac os individuos com estatuto menos elevado que mais se auto-categorizam em termos da origem dos seus antepassados. Por exemplo, urn estudo sobre os negros americanos "imigrantes"
na cidade de Nova Iorque revel a que os de mais baixo estatuto social sac
aqueles que mais desenvolvem uma identidade orientada para a cultura
africana (Waters, 1994). Da me sma forma, no estudo sobre as identidades
cabo-verdianas em Portugal, Saint-Maurice (1997) mostra que as praticas
culturais que podem ser entendidas como urn afirma<;ao dessas identidades sao mais comuns nos estratos sociais mais baixos. Estes resultados
podem ser entendidos no quadro de estrategias de mobilidade individual,
provavelmente mais comuns entre os membros de grupos minoritarios
com estatuto social relativo mais elevado, do que entre os individuos de
estatuto social mais baixo. De facto, a possibilidade de mobilidade individual sera vista como mais facil quando se adoptam os valores do grupo
maioritario do que quando se adopta uma identifica<;ao com 0 grupo etnicizado. Assim, a identifica<;ao com Portugal devera ser mais provavel entre
os entrevistados que tern estatuto mais elevado, enquanto que a identifica<;ao com Africa ou 0 "pais de origem" devera ocorrer com maior probabilidade entre os de estatuto social mais baixo.

DIMENSOES

Ii
II

I.
,';

SOCIAlS

87

No caso do presente estudo, examimimos esta hip6tese de par com a
hip6tese de que nao apenas 0 estatuto mas tambem a percep<;ao de justi<;a
social influencia a escolha das categorias de identifica<;ao, sendo que, neste
caso, a identifica<;ao como portugues devera ser facilitada pelo sentimento
de justi<;asocial, e a identifica<;ao como "africano" ou "pais de origem" devera
ser mais provavel entre os que se sentem injusti<;ados16.
Contrariamente as hip6teses, os resultados mostram que nao se verifica
uma rela<;ao estatisticamente significativa entre 0 estatuto social, avaliado
com base no rendimento salarial e 0 grau de educa<;ao do pai, e a identifica<;ao com Portugal. Contudo, verifica-se uma rela<;ao significativa entre
esta identifica<;ao e a percep<;ao de priva<;ao relativa nas rela<;ao com as
autoridades portuguesas17: e mais elevada a percentagem dos que nao se
consideram privados e que se definem como portugueses (21%) do que a
daqueles que se consideram privados (13%). A percep<;ao de justi<;a e neutralidade das institui<;6es facilita, pois, a identifica<;ao com Portugal, mas nao
sac os que tem estatuto social mais alto os que mais se identificam com os
portugueses.
Relativamente a identifica<;ao com a categoria africanos, 0 estatuto
social e a percep<;ao de justi<;a nao se revelaram preditores significativos.
Porem, a identifica<;ao com 0 "pais de origem" segue as hip6teses formuladas. De facto, 0 grau de educa<;ao do pailS e, tendencialmente, 0 rend imento do agregado familiar19apresentam associa<;6es significativas com a
identifica<;ao com 0 "pais de origem". Identificam-se mais com esta categoria os que tem menores rendimentos, bem como aqueles cujos pais tem
niveis de educa<;ao mais altos e mais baixos. Cruzando, simultaneamente,
estas duas variaveis, verifica-se, tendencialmente, que aqueles cujos pais
tem niveis de educa<;ao mais altos e menores rendimentos se identificam
mais com 0 "pais de origem", do que aqueles que tendo um nivel de educa<;aoelevado apresentam rendimentos mais altos. Por outro lado, e maior
0 numero dos que se sentem privados a nivel institucional e se identificam com 0 "pais de origem" (62%), do que 0 daqueles que nao sentem
priva<;ao (51%)2°. Em suma, verifica-se alguma associa<;ao entre um estatuto social maisbaixo e a identifica<;ao com 0 "pais de origem", mas e mais

16

17

18
19
20
J..
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Considerando os resultados apresentados no Capitulo 3, escolhemos como indicador de
percep~ao de justi~a a priva~ao relativa intergrupal instituciona!.
X2=4,11, g.!. = I, p< .04. 0 coeficiente de contingencia e, contudo, baixo (c.c = .10). Esta
analise foi feita com as respostas a pergunta de identifica~ao nao exclusiva, visto neste
caso termos 66 identifica~6es com os portugueses. Nas identifica~6es primaria e secundaria apenas temos 12 casos, 0 que torna fragil 0 cruzamento desta variavel com outras,
X2=7.72, g.!. = 3, p<.05.
X2=6,67, g.!. = 3, p<.08.
X2= 5,38, g.!. = I, P < .02.
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forte a associa<;ao entre a percep<;ao de injusti<;a e esta mesma identifica<;ao21.

3. Modalidades de auto-identifica~ao
~ao de bem-estar psico16gico

e hetero-identifica~ao

e percep-

A analise da rela<;ao entre 0 bem-estar psicol6gico e as categorias de
identifica<;ao mostrou que a identidade de portugues encontra-se mais
ciada a percep<;ao de bem-estar do que a identidade de africano, a
tidade racial ou a identifica<;ao com 0 "pals de origem" (Quadro
Verificamos, ainda, que este resultado se mantE~m para cad a urn dos
cadores de bem-estar (stresse, satisfa<;ao com a vida, satisfa<;ao por
Quadro 4.7

Identifica9ao primaria e bem-estar psicol6gico (medias)"

Identifica9ao primaria

Bem-estar psicol6gico23

21

22
23

autoassoiden4.7).
indiviver

Africano

Pais de
origem

portugues

Luso-africano

Racial

3.6a

3.6a

4.1b

3.8ab

3.5.

Estas associa<;6es sao, contudo, relativamente fracas. Realizamos, entao, outras analises
para verificar a consistencia dos resultados referidos. Para dispormos de mais respostas
"sim" as tres categorias referidas e increment arm os a valida de externa da analise,
utilizamos, em todas elas, as respostas de identifica<;ao nao exclusiva. Realizamos, entao,
urn conjunto de Regress6es Logisticas Binarias, utilizando 0 metodo Faward LR, que e
ana logo ao metodo Stepwise dos modelos de Regressao Linear. Nestas analises, Wald's
Test e ana logo ao t Test dos modelos de Regressao Linear. 0 Negelkerke's R-Square ou simplesmente R2 e 0 equivalente na Regressao Logitica ao R2 ajustado da Regressao Liner
(ver Menard, 1995). Como variaveis independentes tom am os as variaveis sociograficas
e posicionais
referidas no Capitulo anterior (ver Quadra 3.8 desse Capitulo), bem como
os indicadores de justi<;a (ver, no mesmo Capitulo, 0 Quadra 3.11). Como variaveis
dependentes
tomamos
as respostas
dicot6micas
as categorias de identifica<;ao "portugues", "pais de origem" e "africano".
Os resultados
para a categoria "pais de origem"
mostram
que, no modelo de variaveis
construido,
apenas a nacionalidade
portuguesa
se apresenta
significativa
(beta = -.19, teste de Wald = 15.78, p<.OOl, R2= .07). Na variavel

"africano", e significativo 0 imp acto da interac<;ao entre 0 tratamento institucional e 0
merecimento (identificam-se os mais privados e que percebem essa priva<;ao institucional como mais ilegitima) (beta = -.10, teste de Wald = 6.18,p<.Ol, R2=.03). No caso
da identifica<;ao com a categoria "portugues", esta apresenta-se significativamente
associada ao genera (esta identifica<;ao e maior no genera masculino) (beta = -.13, teste
de Wald = 6.69, p<.Ol); a naturalidadeportuguesa (beta = -.16, teste de Wald = 9.08,
p<.OOl); e a nacionalidade portuguesa (beta = .13, teste de Wald = 6.55, p<.Ol). 0 R2
destas tres variaveis e .25. Neste caso, encontramos urn valor expressivo de variancia
explicada, mas que e pouco significativo teoricamente.
Letras diferentes indicam diferen<;assignificativas (teste de Tukey,p< .05)
F(4, 350) = 4.45, P < .002.
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em Portugal). De todo 0 modo, qualquer das identifica<;6es referidas
encontra-se associada a estados psico16gicos positivos.
A nfvel das hetero-identifica<;6es, analisamos os impactos psico16gicos
da categoria mais frequente - "preto". Realizamos uma analise de variancia, considerando como variaveis dependentes 0 sentimento de bem-estar,
os nfveis de stresse, a auto-estima pessoal e as avalia<;6es da vida em Portugal. Encontramos efeitos significativos desta forma de hetero-identifica<;aosobre a auto-estima pessoal dos jovens24. Os jovens hetero-identificados como "pretos" apresentam auto-estima pessoal mais baixa do que os
que consideram que sao identificados de outra maneira. A influencia sobre
0 stresse e tendencial25. Quanto ao impacto sobre a percep<;ao da vida em
Portugal, observamos que os jovens definidos pelos portugueses brancos
como "pretos" consideram-se "menos respeitados enquanto pessoas"26; e
apresentam-se menos satisfeitos por viverem neste pafs27. As medias que
expressam estes resultados podem ser vistas na Figura 4.3. Recorde-se que
no Capitulo anterior se mostrou, tambem, que a percep<;ao de priva<;ao
relativa tinha consequencias a nfvel do bem-estar pessoal, embora claramente mais elevadas a nfvel da ac<;ao colectiva.

Satisfa,ao por viver
em Portugal

Sinto que sou respeitado
enquanto pessoa em PT

3,67

- 2,78

Nfveis de stresse

Auto.estima

2,63

pessoal

2
0 Nao pretos

Figura 4.3

24
25
26
27

Impactos psicol6gicos da hetero-identifica,ao

F(l, 357) = 9,13; P < .003.
F(l, 362) = 3,04; P < .082.
F(l, 364) = 5,61; P < .019.
F(l, 364) = 6,70; P < .010.

3

4

III Pretos

com a categoria "pretos" (medias)

5
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4. as significados da identidade social

A compreensao da dinamica das identidades impoe que se analise nao so
0 processo de auto e hetero-categorizac;ao e as suas valencias emocionais,
mas tambem os significados que se atribuem a categorias em torno das
quais se estrutura a identidade social. Os significados associados as identidades sociais e, especificamente, as identidades "etnicas", tern sido objecto
de analises dimensionais diversificadas. Uma revisao da literatura teorica
e empirica neste dominio permitiu-nos estabelecer urn certo numero de
dimensoes hipoteticas: a saliencia da pertenc;a ao grupo, a consciencia da
pertenc;a, 0 valor atribuido ao grupo (auto-estima colectiva privada, auto-estima colectiva publica), e a representac;ao da relac;ao individuo-grupo (0
estatuto auto-atribuido e 0 estatuto hetero-atribuido).
A saliencia da pertenr;arefere-se a percepc;ao da associac;ao entre 0 self e
0 grupo. Esta dimensao corresponde a dimensao de identidade em Luhtanen
e Crocker (1992), de reconhecimento da pertenc;a em Brown, Condor,
Mathews, Wade e Williams (1986), de importancia da identidade em Trew
e Benson (1996), de centralidade do grupo em Sellers, Smith, Shelton,
Rowley e Chavous (1998) e, ainda, da clareza da pertenc;a em Phinney
(1990) (ver items 1 a 5 na escala em Anexo).
A consciencia do que significa ser membro do grupo refere-se ao sentimento de clareza da pertenc;a categorial, e ao investimento pessoal na apren- ~
dizagem das normas do grupo. Esta dimensao corresponde a escala de
realizac;ao da identidade etnica de Phinney (1990) (ver itens 3 a 5 em Anexo).
No que se refere a representar;iioda relar;iioindividuo-grupo, distinguimos
duas sub-dimensoes. 0 estatuto auto-atribuido refere-se a avaliac;ao que se
faz da participac;ao na vida do grupo. Esta dimensao corresponde ao conceito de "auto-estima como membro do grupo" em Luhtanen e Crocker
(1992) e em Trew e Benson (1996), e a subescala de comportamentos etnicos de Phinney (1990) (ver itens 6 e 7 da escala em anexo). 0 estatuto heteroatribuido diz respeito as avaliac;oes que os outros membros do grupo fazem
da participac;ao de urn determinado membro. Esta dimensao corresponde
a dimensao de "reconhecimento do estatuto no grupo" de Tyler et al. (1996)
(itens 8 a 10 da escala).
Quanto ao valor do grupo, consideramos duas dimensoes: a auto-estima
colectiva privada e publica. A auto-estima colectiva privada refere-se ao
significado emocional da pertenc;a ao grupo, ao valor que 0 proprio atribui ao grupo. Esta dimensao corresponde a dimensao com 0 mesmo nome
em Luhtanen e Crocker (1992), a de valor do grupo em Brown et al. (1986),
a dimensao de orgulho pessoal no grupo em Tyler et al. (1996), e a dimensaD de considerac;ao privada de Sellers et al. (1998) (itens 11 a 15). A autoestima colectiva publica, por sua vez, refere-se a percep<;:ao sobre a imagem
externa do grupo, a imagem que os nao-membros tern do grupo. Esta di-
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mensao corresponde a dimensao com 0 mesmo nome em Luhtanen et al.
(1992) e Trew e Benson (1996) (itens 16 a 18).
A fim de analisar a configura<;ao destas dimensoes identitarias, factorizamos urn conjunto de 18 indicadores (ver lista completa em Anexo). Cada
urn dos indicadores era referido a identidade primaria dos jovens. Assim,
por exemplo, a urn jovem que se definiu como "africano", uma das questoes colocadas era: "Sinto-me feliz quando penso que sou africano". A escala
de resposta variava de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).
Atraves de sucessivas analises chegamos a identifica<;ao de 4 factores que
explicam 53% da variancia total e incluem 16 dos 18 indicadores iniciais (ver
Quadro 4.8). Recorreu-se a rota<;ao oblimin, uma vez que se pressupoe que
as dimensoes se devem encontrar correlacionadas.
A primeira dimensao corresponde a Auto-Estima Colectiva Privada"
e refere-se as repercussoes emocionais que a perten<;a a urn grupo ou categoria social tern sobre 0 individuo, bem como ao valor que se atribui ao
grupo. A segunda dimensao foi denominada de Auto-Estima Colectiva
Publical/. Esta dimensao identitaria decorre da percep<;ao que os individuos
tern sobre as avalia<;oes externas acerca da sua categoria de identifica<;ao.
Tal como a primeira dimensao, esta corresponde a uma das dimensoes de
partida. No entanto, se tomarmos em considera<;ao 0 valor do coeficiente
II

II

Quadro4.8 Dimensoes da identidade: analise factorial em componentes principais (rota9ao oblimin)
Indicadores

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

.11
-

.15
.12
.27
.30

-.22
-.10
-.16

.30
-.23

.74
.73
.59

-31
.22
.13

.17
-.34

Tenho uma n09aO clara de heran9a cultural dos...
Falar mal dos... e 0 mesmo que falar mal de mim
Ser... e uma parte importante do que sou
Considero-me um membro de pleno direito dos...
Falo com outros... para aprender mais sobre a minha
cultura

.21
.34
.23

.19
-.14
.14

.68
.68
.67
.42
.38

.13
-.13
-.24

- Sinto que os... aprovam 0 que tenho feito
.... Tenho uma boa reputa9aO entre os...
- Sinto que os... me respeitam como pessoa
,.............................................................................................
Valores pr6prios
Variancia explicada ('Yo)
Alfas de Cronbach

-.28
.20
.35

-

.11
-.16
-.13

.77
.77
.65

Nao me sinto incomodado quando pense que sou...
Sinto-me feliz quando pense que sou...
Tenho orgulho em falar sobre os ...
Considero os... um grupo importante
Os... conseguiram realizar grandes feitos

.72
.68
.62
.61
.38

- Os outros nao acham os... um grupo sem interesse
Os outros tem uma boa impressao dos...
- Os outros respeitam os...

-

;.
-

.................

5,09
30.00
.74

Apenas sao apresentados os pesos factoriais superiores a 0.10

-

.................

1,59
9,3
.52

..................

1,17
6,87
.67

.................

1,12
6,6
.64
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de consistencia interna, vemos que esta dimensao e uma dimensao menos
estruturada do que a anterior.28
A terceira dimensao agrega itens referentes as dimens6es de saliencia
da perten<;a e consciencia de perten<;a, e chamamos-lhe "Saliencia e Consciencia de Perten<;a". Estes resultados sugerem, assim, que, nesta amostra, a
percep<;aode associa<;aoentre 0 self e 0 grupo se encontra relacionada com
0 sentimento de que se sabe 0 que e 0 grupo e ao investimento pessoal na
defini<;ao do que e percebido como a identidade do grupo.
Finalmente, a quarta dimensao encontrada corresponde tambem a uma
das dimens6es de partida, 0 "Estatuto Hetero-Atribuido"
no grupo ou a percep<;ao que 0 proprio tem do valor que os outros the atribuem.
Como se pode ver no Quadro 4.9, estas dimens6es encontram-se correlacionadas, sendo, nomeadamente, elevada a correla<;ao entre a consciencia de perten<;a ao grupo e 0 valor que the e atribuido, ou a auto-estima
privada. Note-se, assim, que 0 grau de identifica<;ao com 0 grupo parece
estar mais associado ao valor que 0 proprio the atribui do que ao valor que
os outros the atribuem.

Quadro 4.9

Correla90es entre as dimensoes

Componentes

Dimensao 1

Dimensao 2

Dimensao 3

Dimensao 1

-

-

-

Dimensao 2

.23'

-

-

Dimensao 3

.61'

.22'

-

Dimensao 4

.43'

.32'

.43'

'p<

.001

Com base nos indicadores mais saturados em cada factor, foram
construidos indices que permitem uma avalia<;ao de cada uma das dimens6es. Os valores apresentados na Figura 4.4 mostram que os jovens valorizam positivamente
todas as dimens6es da identidade, uma vez que as
medias obtidas em cada uma destas dimens6es estao significativamente acima do ponto medio da escala29. Entretanto, apesar de consideraram que 0

28

Os coeficientes aHa sac baixos, nomeadamente na segunda dimensao. Deve, contudo,
considerar-se que 0 mimero de itens por dimensao tambem
baixo. De qualquer forma,
os valores apresentados indicam que as dimens5es se apresentam pouco estrutt.\radas,
0 que e uma informac;:ao com valor em si. Refira-se, ainda, que os alfas foram calculados
apenas com as variaveis com maior peso factorial em cada dimensao.
Dimensao 1: t(392) = 62,3; p <.000; Dimensao 2: t(377) = 15,8; p < .000; Dimensao 3:
t(383) = 41,7; p < .000; Dimensao 4: t(368) = 44,1; p < .000.

e

29
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4,61a

4

3

2

Auto-estima

colectiva

privada
Figura 4.4

Auto-estima

colectiva

publica

Avalia9aO de cada uma das dimens6es

Saliencia

e consciencia

Estatuto

de perten9a

hetero-

atribuido

da identidade social (medias)30

grupo de identifica<;:ao tem uma imagem publica positiva, esta imagem e
menos positiva do que a imagem privada, como mostram os resultados da
analise de variancia igualmente apresentados na Figura 4.4.

Modalidades

de auto-identifica~ao e significados da identidade social

Os resultados que acabamos de apresentar referem-se ao conjunto das identifica<;:oessalientadas pelos inquiridos. Os resultados detalhados para as
principais categorias de identifica<;:ao podem ser observados no Quadro
4.10. Com excep<;:aoda percep<;:ao do valor pessoal no interior grupo, todas
as outras dimensoes apresentam diferen<;:asem fun<;:aodo tipo de categoria
de identifica<;:ao.
No que respeita a Auto-Estima Privada31, sao os inquiridos que se
auto-definem como "portugueses"
os que apresentam os val ores mais
baixos nesta dimensao. Estes jovens sentem menos orgulho e exprimem
menos satisfa<;:ao pela perten<;:a grupal que escolheram do que os outros
jovens. Esta resposta deve ser entendida no quadro de percep<;:oes intergrupais ja referidas. Lembre-se, por exemplo, que os jovens que se auto-categorizam como portugueses consideram que essa perten<;:a nao e reconhecida pelos portugueses brancos. Ao mesmo tempo, muitos deles declaram que, como os restantes, sao designados por "pretos". Muitos deles
exprimiram, tambem, sentiment os de priva<;:aorelativa, nomeadamente de
priva<;:ao relativa intergrupal institucional.
30
31

Medias com letras diferentes sao significativamente
F(4, 365) = 2,35; p < .05.

diferentes (teste de Tukey, p< .05).

94

Quadro 4.10

SIMETRIAS E IDENTIDADES:

JOVENS NEGROS EM PORTUGAL

Significados da identidade social em fun9ao da identifica9ao primaria dos jovens (medias)'5

Identifica9ao primaria
Dimens6es de significados da
identidade:
Auto-estima colectiva privada
Auto-estima colectiva publica
Saliencia e consciencia de perten9a
Estatuto hetero-atribuido

Africano

Pais de
origem

portugues

Luso-africa no

Racial

4,70.
3,45.b
4,45.
4,42

4,63.
3,77.
4,41.
4,39

4,26b
3,67.
4,02b
4,56

4,64.
3,64.
4,20.b
4,26

4,62.
3,07b
4, 33.b
4,20

Os resultados mostram, ainda, que saD aqueles que reivindicam uma
identidade racial os que consideram que 0 seu grupo
pior avaliado publicamente32. Urn terceiro efeito significativo da identidade adoptada verificou-se sobre a dimensao da saliencia e consciencia da perten<;a33. Podemos
notar que os jovens que se identificam como "portugueses"
apresentam
uma saliencia e consciencia de perten<;a mais baixa do que os que se identificam como "africanos" ou como "pais de origem"34. De qualquer forma,
deve lembrar-se que os jovens com identidade primaria portuguesa eram
apenas 16, 0 que implica precau<;ao na leitura dos resultados.
No sentido de explorar eventuais especificidades dos significados da
identidade social decorrentes das identifica<;oes com os diferentes paises,
procedemos a analises separadas para os tres principais paises de identifica<;aopara que remete a categoria "pais de origem" (Angola, Guine e Cabo-Verde). Os resultados (Quadro 4.11) mostram que os que se identificam
com a Guine exprimem maior orgulho nessa identifica<;ao do que os que
se identificam com Angola36. Os que se identificam com Cabo-Verde consideram, tendencialmente, que este pais e objecto de uma imagem publica
mais positiva37.

e

Modalidades
da identidade

de auto-identifica~ao

e consequencias

dos significados

social

Analisamos agora as rela<;oes entre as dimensoes das identidades adoptadas
pelos jovens e os indicadores psico16gicose de participa<;aosocio-politica

32
33
34
35
36
37

F(4, 345) = 6,45; P < .000
F(4, 355) = 2,79; p < .027
Neste quadro e no seguinte, as diferen<;as entre as medias foram analisadas pOl' meio
do teste post-hoc de Tukey (p < .05).
Todas as escalas variavam de 1 (discordo totalmente) as (concordo totalmente).
F (2, 206) = 6.28, P < .01
F(2, 195) = 3.43, P < .05
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Significados da identidade social em fungao da identidade nacional (medias)38

Identificagao primaria
Dimens6es de significados da identidade

Auto-estima colectiva privada
Auto-estima colectiva publica
Saliencia e consciencia de pertenga
Estatuto hetero-atribuido

Angolano
(n=55)

Guineense
(n=25)

Cabo-verdiano
(n=131)

4,42a
3,53a
4,37
4,45

4,82b
3,69.b
4,43
4,45

4,66.b
3,86b
4,40
4,31

referidos no Capitulo anterior. A pergunta que fazemos e a seguinte: sera
que os significados atribuidos as identifica<;:oes sociais tern repercussoes a
nivel do bem-estar pessoal e da participa<;:ao socio-politica? Para responder
a esta questao, analisamos a rela<;:aoentre as dimens6es identitarias dos
jovens e os indicadores de bem-estar e de participa<;:ao socio-politica, nao
distinguindo a modalidade de auto-identifica<;:ao adoptada (Quadro 4.12).
Verificamos que quanto mais elevada a auto-estima privada e pllblica,
ou seja, quanto mais os jovens inquiridos se sentem felizes e orgulhosos de
pertencer ao seu grupo e consideram que 0 seu grupo tern uma imagem
pllblica positiva, mais exprimem auto-estima pessoal. Estes resultados
apoiam as hip6teses da teoria da identidade social, de acordo com a qual
atraves das identifica<;:oes sociais as pessoas procuram garantir uma autoestima positiva. Contudo as correla<;:oesSaDbaixas, 0 que pode indicar que,
como se referiu no Capitulo anterior, a identidade pessoal destes jovens
esta mais associada a outras perten<;:as categoriais, por exemplo, de tipo
llldico ou afiliativo, do que a perten<;:as que se ligam ao seu posicionamento

social como africanos, negros, imigrantes, etc. Mas ainda que assim seja, as
Quadro 4.12

Significados e consequencias da identidade social (correlag6es)
Consequencias da identidade social

Significados da identidade social

Auto-estima colectiva privada

Auto-estima
pessoal

Stresse

Acgao
colectiva

.14'

-.10

.24"

Auto-estima colectiva publica

.14'

-.10

.19"

Saliencia e consciencia de pertenga

.05

-.01

.32"

Estatuto hetero-atribuido

.17'

.02

.21"

, p < .05; "p < .01

38

Todas as escalas variavam

de 1 (discordo

totalmente)

a 5 (concordo

totalmente).
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identidades que estamos a estudar deixam trac;os na organizac;ao da expe~
riencia pessoal destes jovens e na reflexao que fazem sobre esta experiencia.
Mais fortes sao, contudo, as correlac;6es entre os significados da identidade social e a acc;ao colectiva. Estes resultados indicam disponibilidade
para 0 envolvimento em acc;6es colectivas para melhorar a posic;ao dos
grupos de identificac;ao, e mostram, tambem, que a repercussao dos significados da identidade social e maior a nivel da orientac;ao para a acc;ao do
que a nivel da auto-representac;ao.
Sintese e conclus6es
Neste capitulo analisamos as dimens6es da identidade social dos jovens
negros em Portugal, decorrentes da saliencia das diferenc;as na cor da pele
e no pais de origem dos ascendentes. A analise destas identidades foi
conduzida no pressuposto de que elas constituem uma das dimens6es das
posic;6es sociais dos jovens, e no pressuposto, em grande parte verificado,
de que elas organizam a experiencia individual e colectiva e se reflectern
em tomadas de posic;ao sobre a sociedade portuguesa.
De entre os resultados apresentados, comec;amos por sa~ientar os que
se referem ao facto de termos verificado que apenas 4% dos inquiridos
escolheram como identificac;ao primaria "portugues", quando 40% deles
tern a nacionalidade portuguesa. Como mostramos, apenas 9% dos que tern
a nacionalidade portuguesa tomam como identificac;ao prima ria aquela
identificac;ao, contra 77% dos cabo-verdianos que se identificam com Caboverde, ou 72% dos angolanos que se identificam com Angola. Este resultado foi, por nos, associado ao facto de os jovens negros portugueses cons iderarem que os portugueses brancos nao os vem como portugueses - apenas dois deles disseram que os portugueses brancos os consideravam por-

tugueses. A desidentificac;ao com Portugal esta ainda associada a percepc;ao de discriminac;ao de que se consideram alvo. Como se mostrou, aqueles
que nao se identificam com a categoria portugues consideram que sao
objecto de discriminac;ao, nomeadamente na relac;ao com as instituic;6es portuguesas. De qualquer forma,.a nao identificac;ao com Portugal nao implica
uma rejeic;ao desta identidade, como nao implica uma percepc;ao de
interdependencia negativa com os portugueses brancos, 0 que foi mostrado
no Capitulo 3.

A perspectiva adoptada sobre

0

conceito de identidade social, levou-

-nos a considerar que as identificac;6es sociais decorrem de processos de
auto-categorizac;ao, mas tambem de processos de hetero-categorizac;ao associados a dimens6es avaliativas e emocionais.
Seguindo 0 percurso da analise realizada, devemos salientar que os
jovens inquiridos se identificam sobretudo com 0 seu pais ou 0 pais de ori-

I
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gem dos seus pais, sendo que este resultado se verifica qualquer que seja
a sua nacionalidade. Esta identifica<;ao com 0 pais de origem tern como
contraponto a rejei<;ao das categorias preto e branco, e articula-se com a
identifica<;ao com Africa. Qualquer das form as de identifica<;ao escolhidas
pelos jovens esta associada a avalia<;6es positivas. Porem, a hetero-categoriza<;ao como "preto", aquela que e percebida como a mais utilizada pelos
portugueses "brancos", e avaliada de forma negativa. Alem disso, a percep<;ao de que se e categorizado como "preto" apresenta-se claramente associada a uma auto-estima mais baixa, e a uma maior insatisfa<;ao por viver
em Portugal.
No conjunto, as categorias que os jovens escolherarn para se identificar
sac objecto de uma identifica<;ao forte, e os jovens consideram que conhecern as norm as e os valores distintivos dessas categorias, ou seja, apresentam uma clara consciencia dessas perten<;as gropais. Alem disso, acham que
sac avaliados positivamente no interior dos gropos com que se identificam
e avaliam positivamente esses mesmos gropos. Apesar de acharem que, em
geral, as pessoas que nao sac membros desses gropos tern uma imagem
positiva acerca deles, acham que essa imagem publica e menos positiva do
que aquela que eles tern sobre os mesmo grupos.
E importante no tar, contudo, que se verificam diferen<;as na avaliaC;ao
das principais categorias de identifica<;ao. De sublinhar, nomeadamente, que
os que se identificam com a Guine exprimem maior orgulho nessa identifica<;aodo que os que se identificam com Angola39, e que os que se identiHcarn com Cabo-verde consideram que este pais e objecto de uma imagem
publica mais positiva.
Este Capitulo permitiu-nos conhecer as categorias sociais com que
mais se identificam os jovens inquiridos, e os significados, positivos, que
associarn a essas categorias. Permitiu-nos, tambem, verificar que existe uma
enorme dissocia<;ao entre as categorias de identifica<;ao e as categorias de
hetero-nomea<;ao, 0 que pode potenciar problemas emocionais e de comunica<;ao e novas conflitualidades, nomeadamente porque a categoria de
hetero-categoriza<;ao percebida como mais comuJJ.1("preto") e objecto de
uma avalia<;ao negativa, e a percep<;ao de que se e rotulado dessa forma tern
impactos negativos na auto-estima.
Os resultados aqui apresentados ajudam, ainda, a compreender a dinamica psico16gica destes jovens e a sua orienta<;ao para a ac<;ao colectiva.
De facto, mostramos que 0 valor atribuido aos gropos de identifica<;ao,
nomeadamente aquele que decorre da percep<;ao da sua imagem publica
positiva, se en contra associado a uma auto-imagem positiva. Mostramos,
tambem, que a participa<;ao dvica e a ac<;aocolectiva deste jovens se encon-

39

F (2, 206) = 6.28, p< .01
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. tram igualmente associadas a uma imagem positiva dos grupos de identifica<;ao, resultado que dever ser lido em articula<;ao com os resultados
anteriormente apresentados, e que mostram que 0 sentimento de priva<;ao
relativa e, tambem, urn desencadeador da ac<;ao colectiva.

Anexo: Escala de dimensoes

dos significados

da identidade

social

Todas as perguntas eram feitas remetendo 0 inquirido para a categoria que
escolheu como identifica<;ao primaria. A escala variava de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente).

"Diga-me, agora, em que medida concorda ou discorda com cada uma destas frases:"
1) Considera que ser (categoria) e uma parte importante daquilo que sou.
2) Falar mal dos (categoria) e 0 mesmo que falar mal de mim.
3) Acho que tenho uma nOyaOclara da heranya cultural dos (categoria) e do que ela significa.
4) Falo Irequentemente com outras pessoas (categoria), de lorma a aprender mais sobre a minha
heranya cultural.
5) De uma lorma geral, as outras pessoas tem uma "boa impressao" dos (categoria).
6) as valores dos (categoria) devem ser os mesmos da humanidade em geral.
7) Sinto-me incomodado quando penso que (categoria).
8) Considero-me um membro de pleno direito do grupo dos (categoria)
9) Sinto que os (categoria) que me conhecem, me respeitam como pessoa.
10) De uma lorma geral, as outras pessoas acham que os (categoria) sao um grupo sem interesse.
11) Eu sou um membra activo de organizayoes ou grupos que incluem, essencialmente, individuos
(categoria).
12) Acho que tenho uma boa reputayaO entre os (categoria) que me conhecem.
13) Tenho orgulho em lalar aos meus amigos sobre (categoria).
14) Sinto-me lellz quando pense que sou (categoria).
15) Sou uma pessoa que considera os (categoria) um grupo importante e com valor.
16) Penso que os (categoria) conseguiram realizar grandes leitos e tem uma historia digna de respeito.
17) Acho que falo bem a lingua do meu grupo, e conheyo bem os seus costumes.
18) De uma forma geral, as outras pessoas respeitam os (categoria).
19) De um modo geral, sinto que os (categoria) que me conhecem aprovam 0 que tenho leito na vida.

As dimens6es para que remetem os indicadores sac referidas no corpo do
Capitulo. Os itens encontram-se, aqui, agrupados por dimens6es. Contudo,
no questionario original eles eram apresentados por outra ordem.

