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Resumo O presente artigo debruça-se sobre o processo de construção identitária,
sendo a identidade aqui concebida como algo de dinâmico e não essencialista,
produto de uma multiplicidade de factores, dos quais se pretende dar conta
através do conceito de identidade em rede. A análise centra-se no movimento
associativo e nas redes de sociabilidade, baseando-se numa pesquisa etnográfica
realizada na Xuventude de Galícia e na interacção entre descendentes de galegos e
portugueses que é levada a cabo no seu seio.
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Uma questão de identidade

A cons tru ção da iden ti da de — es ses com ple xos pro ces sos que le vam o ho mem a ser 
aqui lo que é, a agir, apre sen tar-se e au to per cep ci o nar-se de de ter mi na da for ma —
tem-se tor na do um dos prin ci pa is te mas de de ba te e de aná li se psi co ló gi ca, an tro -
po ló gi ca e so ci o ló gi ca. Do mes mo modo, é ques tão re cor ren te no dis cur so a ní vel
do sen so co mum e na que le que é di fun di do pe los me i os de co mu ni ca ção so ci al. To -
da via, en tre pro pos tas que vi sam a exis tên cia de iden ti da des bá si cas, es sen ci a lis tas 
e pré-de ter mi na das, e as suas opo nen tes, que pro põem um ser frag men ta do, flu i do 
e alhe io à di men são tem po ral, pa re ce so brar es pa ço para aná li ses in ter mé di as que,
de res to, têm sido avan ça das por vá ri os ci en tis tas so ci a is. É nes te qua dro que a pre -
sen te pes qui sa co me çou a ser de li ne a da, pro cu ran do-se cons tru ir mo de los ana lí ti -
cos que per mi tis sem es tu dar o pro ces so de cons tru ção iden ti tá ria, de acor do com
a pos tu ra teó ri ca adop ta da, pro cu ran do-se de ba ter mo de los de cons tru ção iden -
ti tá ria e ela bo rar pro pos tas que se afas tem tan to do es sen ci a lis mo como da frag -
men ta ção.1

A con cep ção es sen ci a lis ta da iden ti da de su ge re a exis tên cia de uma iden ti da -
de bá si ca, uma ver da de mais au tên ti ca e mais pro fun da que tor na o in di ví duo na -
qui lo que ele é, com al gu ma imu ta bi li da de, in de pen den te men te do seu per cur so
vi ven ci al. A ide ia de que, ape sar das di fe ren ças in tro du zi das pela vi vên cia, exis te
uma iden ti da de es sen ci al, no fac to de um in di ví duo nas cer no seio de de ter mi na do
cre do re li gi o so, na ção ou gru po ét ni co, é algo que se pre ten de ver pos to de lado
logo à par ti da, por mais do que um mo ti vo.

Em pri me i ro lu gar, a ma i or par te das ca te go ri as que re ce bem o es ta tu to de es -
sên ci as iden ti tá ri as — ge ral men te a raça, a re li gião ou a na ci o na li da de — são, elas
pró pri as, cons tru í das re fle xi va ou auto-re fle xi va men te e, como tal, pro du tos
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con tex tu a is. Por ou tro lado, e por mu i ta im por tân cia que de ter mi na da ca te go ria
apre sen te, um in di ví duo está sem pre in se ri do em mais do que uma ca te go ria.
Impre te ri vel men te, é de um de ter mi na do sexo, po de rá ter uma de ter mi na da re li -
gião, terá al gu ma per ten ça na tal, quer essa te nha a for ma de pá tria quer não, e será
lí ci to con si de rar ain da a per ten ça a ou tras ca te go ri as: pro fis si o na is, fa mi li a res, de
de ter mi na da co mu ni da de de in te res ses em que se en con tre in se ri do… Com tal pa -
nó plia de per ten ças, a iden ti da de do in di ví duo aca ba rá por ser mul ti com pos ta, e
se ria ir re a lis ta pro cu rar en con trar uma per ten ça mais ver da de i ra do que as de ma is, 
ain da que em mu i tos ca sos esta de man da se apre sen te como so ci al men te ex pec tá -
vel. Este di le ma en con tra-se par ti cu lar men te bem ilus tra do no en sa io As Iden ti da -
des Assas si nas de Amin Ma a louf, onde o au tor re tra ta a sua ex pe riên cia como li ba -
nês ha bi tan te em Fran ça:

… quan do aca bo de ex pli car, com mil de ta lhes, as ra zões exac tas que me le vam a re i -
vin di car ple na men te a to ta li da de das mi nhas per ten ças, al guém se apro xi ma de mim
para mur mu rar, po i san do a mão no meu om bro: “tem toda a ra zão em fa lar des se
modo, mas lá bem no fun do de si mes mo, o que é que se sen te?” (Ma a louf, 1999: 99).

Fi nal men te, a iden ti da de não é to tal men te de ter mi na da à nas cen ça, por fac to res
exó ge nos, é (re)cons tru í da ao lon go da vida, como re sul ta do de múl ti plos pro ces -
sos tem po ra is, de in ser ção e in te rac ção, e como tal deve ser vis ta como uma re cons -
tru ção per ma nen te, fle xí vel e di nâ mi ca, e não como uma pré-cons tru ção
es sen ci a lis ta.

Nes te sen ti do, con si de ra-se que a iden ti da de de cada um de nós pode ser
even tu al men te (e ape nas ana li ti ca men te) seg men ta da em frac ções re le van tes, por
exem plo, a iden ti da de ét ni ca, na ci o nal, re gi o nal, de clas se, pro fis si o nal ou fa mi li ar, 
para ci tar al guns dos exem plos mais co muns, mas tam bém é pro ve ni en te dos gru -
pos de so ci a bi li da de em que se en con tra in se ri do, do ba ir ro que se ha bi ta, ou da co -
mu ni da de de in te res ses a que se en con tra as so ci a do. Em cada um de nós co e xis tem
di fe ren tes tra ços que, uni dos, vão dar lu gar a um ser hu ma no úni co.

Inte gran do-se, as sim, e de cer to modo, na dis cus são so bre a frag men ta ção do
self na (pós?) mo der ni da de, a pre sen te pes qui sa pas sa pela si mul tâ nea ne ces si da de
de con ce ber o in di ví duo como pon to de en con tro de di ver sas in fluên ci as e como
 actuante em di ver sos con tex tos, in te gran do e re i vin di can do di ver sas per ten ças (e
por con se guin te con ju gan do-se e (re)in ven tan do-se em di ver sos pa péis), sem com
isso se pre ten der con si de rar que o in di ví duo se en con tra con de na do à
frag men ta ção.

Esta ide ia da frag men ta ção do self ad vém de uma crí ti ca te ci da em re la ção ao
self mo der nis ta, uno, es tá vel e trans pa ren te, her de i ro de uma tra di ção ilu mi nis ta de 
dar pri ma zia epis te mo ló gi ca ao ser, to ma do como tal. A este ser, con si de ra do como
es sen ci a lis ta, cer tos teó ri cos opõem a ide ia de um ser frag men ta do, pela in ter sec -
ção de di ver sas ca te go ri as, to tal men te flu i do, de pen den te do con tex to: “nós não
nas ce mos com um self, so mos an tes com pos tos por um tur bi lhão de sel ves par ci a is,
às ve zes con tra di tó ri os ou mes mo an ti té ti cos” (Po well, 1998).

No fun do, o pro ble ma da frag men ta ção ad vém da di ver si da de de con tex tos
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de in te rac ção ca rac te rís ti ca da so ci e da de ac tu al, da ne ces si da de de as su mir di ver -
sos pa péis, fre quen tar di ver sos con tex tos, to man do con tac to com uma re a li da de
múl ti pla, op ci o nal e di ver si fi ca da, re co nhe cen do-se em cada ser di ver sas in fluên -
ci as, prá ti cas e re pre sen ta ções que se apre sen tam como con tra di tó ri as: “… os in di -
ví du os vi vem múl ti plos pa péis, em fun ção dos di fe ren tes pla nos em que se mo -
vem, que po dem pa re cer in com pa tí ve is sob o pon to de vis ta de uma éti ca li ne ar”
(Ve lho, 1994: 26).

Este es tu do pro cu rou ana li sar de que modo cada pro jec to in di vi du al con cer ta 
as suas múl ti plas in fluên ci as, aban do nan do si mul ta ne a men te a con cep ção essen -
cialista da iden ti da de e a ne ces si da de de des do bra men to do self em iden ti da des pa -
ra le las, sen do mes mo pos sí vel con si de rar-se esta como uma per se cu ção da ide ia
an te ri or; já que no fun do tra ta-se de di vi dir o ser em vá ri as iden ti da des, to das de
um mes mo tipo es sen ci a lis ta. O que se pre ten de afir mar é que, se é ne ces sá rio pôr
to tal men te de par te as con cep ções do ser como vo ta do a um es sen ci a lis mo, ne gan -
do-lhe toda uma di ver si da de de pa péis que são de sem pe nha dos e a mul ti fi li a ção
em di ver sos con tex tos, tam bém não se pode con si de rar que isto sig ni fi que que
cada pes soa é com pos ta de mu i tos com par ti men tos es tan ques. Por ou tro lado, e pa -
ra do xal men te, esta di ver si da de pode mes mo ser en ca ra da como uni fi ca do ra, como 
pro põe Anthony Gid dens:

(…) não se ria cor rec to ver a di ver si da de con tex tu al como pro mo ven do sim ples e ine -
vi ta vel men te a frag men ta ção do self, mu i to me nos a sua de sin te gra ção em múl ti plos
sel ves, pois pode igual men te, pelo me nos em mu i tas cir cuns tân ci as, pro mo ver uma
in te gra ção do self (…) uma pes soa pode usar a di ver si da de de modo a cri ar uma
auto-iden ti da de dis tin ta que in cor po ra po si ti va men te ele men tos de di fe ren tes ce ná -
ri os numa nar ra ti va in te gra da (Gid dens, 1997: 175).

A par tir das no ções apre sen ta das nas úl ti mas pá gi nas, pode-se con clu ir que faz
par te das com pe tên ci as de qual quer in di ví duo o tran si tar en tre di ver sos mun dos,
as su min do di fe ren tes pa péis, se guin do di fe ren tes có di gos e in te ra gin do no seio de
con tex tos dis tin tos. Des te fac to re sul ta a cons tru ção de iden ti da des mul ti fa ce ta das, 
mar ca das por aqui lo a que Gil ber to Ve lho cha ma po ten ci al de me ta mor fo se.

Faz par te da com pe tên cia nor mal de um agen te so ci al mo ver-se en tre as pro vín ci as de
sig ni fi ca do (…) mas as fron te i ras en tre es sas pro vín ci as po dem ser mais té nu es ou sin -
ge las e os trân si tos me nos so le nes e pom po sos. Essa per ma nen te la tên cia im pli ca o
que po de ría mos cha mar de po ten ci al de me ta mor fo se, dis tri bu í do de si gual men te
por toda a so ci e da de… (Ve lho, 1994: 29).

Por me ta mor fo se de sig na-se a ca pa ci da de de in ser ção e de sin ser ção ple na em di -
ver sos con tex tos; to da via, tam bém não se deve con fun dir este ter mo com o de
frag men ta ção.

(…) a no ção de me ta mor fo se deve ser usa da com o de vi do cu i da do, pois os indiví -
duos, mes mo nas pas sa gens e trân si tos en tre do mí ni os e ex pe riên ci as mais
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di fe ren ci a das, man têm (…) uma iden ti da de vin cu la da a gru pos de re fe rên cia e im ple -
men ta da atra vés de me ca nis mos so ci a is bá si cos (idem).

Mais ain da, cada in di ví duo aca ba por com por a sua iden ti da de a par tir des ta mul ti -
pli ci da de de per ten ças e in ser ções, cons ti tu in do-se como ser uno, ain da que mul ti -
fa ce ta do, ac tu an do de modo algo di ver so de acor do com o con tex to.

Movimento associativo e construção identitária

As ques tões abor da das na pri me i ra par te des te ar ti go pu de ram ser ana li sa das e de -
ba ti das no de cor rer do pro jec to de in ves ti ga ção aqui apre sen ta do. Ao pro cu rar
con tex tos es pe cí fi cos de aná li se em pí ri ca, ou seja, lu ga res es tra té gi cos de in ves ti ga -
ção, par ti cu lar men te exem pli fi ca ti vos dos pro ces sos que se pre ten di am es tu dar,
sur giu uma hi pó te se, a de efec tu ar a pes qui sa no seio do mo vi men to as so ci a ti vo,
não só em vir tu de das di ver sas pos si bi li da des de tra ba lho de cam po que esta ide ia
com por ta, mas tam bém, e prin ci pal men te, de vi do a um in te res se de or dem teó ri ca
em abor dar as as so ci a ções sob uma pers pec ti va que não é a mais co mum. Com efe i -
to, aná li ses so bre o mo vi men to as so ci a ti vo, não exis tem mu i tas, e a ma i o ria in ci de
so bre o im pac to que este tem na so ci e da de em ge ral, en quan to ve í cu lo para a par ti -
ci pa ção e mo tor da trans for ma ção so ci al. Nes te caso, po rém, o que in te res sa va era
ana li sar o im pac to que a per ten ça a uma as so ci a ção tem para os seus pró pri os
mem bros e, es pe ci fi ca men te, o pen dor iden ti tá rio que apre sen ta, ob ser van do-se a
per ten ça como ex pres são de uma iden ti da de in di vi du al e a pró pria ac ti vi da de as -
so ci a ti va como ce le bra ção e pro mo ção de uma iden ti da de co lec ti va.

Esta ide ia par te tam bém do re co nhe ci men to do mo vi men to as so ci a ti vo como
for ma de so ci a bi li da de par ti cu lar men te em ble má ti ca do modo como as pes so as se
re la ci o nam em con di ções de mo der ni da de e no seio das gran des ci da des. A com -
pres são esp ácio-tem po ral, as so ci a da aos me ca nis mos de des con tex tu a li za ção (tal
como con ce bi dos por Anthony Gid dens) pôs fim à he ge mo nia do lo cal, e abriu ca -
mi nho para a cons tru ção e ma nu ten ção de re des so ci a is para além da fa mí lia, dos
co-tra ba lha do res e vi zi nhos, per mi tin do a cri a ção de re la ções in ter pes so a is com -
pen sa do ras de uma for ma dis per sa no es pa ço, mar ca da pelo vo lun ta ris mo.2

Esta re la ção en tre as so ci a ção e iden ti da de, ao in vés de for ça da, aca ba por se
apre sen tar como co e ren te, en qua dran do-se nas di men sões-cha ve con si de ra das: a
im por tân cia dos gru pos de per ten ça, das re des de so ci a bi li da de (en tre as qua is as
as so ci a ções e as ac ti vi da des de tem pos li vres apre sen tam uma gran de pre pon de -
rân cia) e do pro jec to pes so al do self (em ter mos de op ções de vida) na cons tru ção da
iden ti da de. Fi nal men te, e por que a in te rac ção, por de fi ni ção in trín se ca, é algo de
re cí pro co, a as so ci a ção, en quan to gru po mais ou me nos de li mi ta do, aca ba por se
cons ti tu ir como um la bo ra tó rio de aná li se in te rac ci o nal, em que os in di ví du os se
in flu en ci am re ci pro ca men te e em que não só a per ten ça à as so ci a ção aca ba por in -
flu en ci ar a iden ti da de dos in di ví du os, como a pró pria iden ti da de da as so ci a ção é
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pro fun da men te mar ca da pe los seus mem bros. Os re sul ta dos des ta pes qui sa, le va -
da a cabo no seio de uma as so ci a ção es pe cí fi ca: a Xu ven tu de de Ga lí cia — Cen tro
Ga le go de Lis boa, a se guir apre sen ta dos, per mi tem re flec tir so bre es tes pon tos.3

Comemoração étnica e celebração

A Xu ven tu de de Ga lí cia é uma as so ci a ção de ca riz fe cha do, com des ti na tá ri os mu i -
to de fi ni dos, e com fins tam bém pre ci sos: a ce le bra ção da iden ti da de ga le ga e a pro -
mo ção do con tac to en tre os ga le gos imi gra dos em Por tu gal. Nes te sen ti do, en qua -
dra-se num con tex to de de fe sa e pro mo ção de uma co mu ni da de ét ni ca, de fi nin -
do-se esta como uma co mu ni da de pro pri e tá ria de:

um nome pró prio co mum; um mito de an ces tra li da de co mum, me mó ri as his tó ri cas
par ti lha das, um ou mais ele men tos di fe ren ci a do res pró pri os de uma cul tu ra co mum;
uma as so ci a ção com uma ter ra na tal es pe cí fi ca; um sen ti men to de so li da ri e da de para
sec to res sig ni fi ca ti vos da po pu la ção… (Smith, 1991: 21).

Para atin gir os seus pro pó si tos, a as so ci a ção apre sen ta um es pa ço onde os só ci os se
po dem en con trar e in te ra gir, in clu si va men te no bar, onde a gas tro no mia ga le ga é
uma cons tan te, a par com pra tos ge ne ri ca men te es pa nhóis e com al guns tra di ci o -
na is por tu gue ses.

A pró pria sede pre ten de ser uma re cons tru ção da Ga li za, por exem plo, a ní vel 
ar qui tec tó ni co, com o cru ze i ro na en tra da, as ima gens de San ti a go, ou o bus to de
um co nhe ci do ga le go, ben fe i tor da as so ci a ção.4 Por ou tro lado, se a lín gua é um dos
prin ci pa is bas tiões da iden ti da de na ci o nal, a ga le ga sur ge re cor ren te men te, nas
ins cri ções vá ri as que se po dem ler no es pa ço, e é tam bém fa la da por par te dos só -
cios e, vul gar men te, no bar. Fi nal men te, en con tram-se pre sen tes ou tros sím bo los
da iden ti da de na ci o nal ou re gi o nal: ban de i ras, es tan dar tes ou as co res da Ga li za,
em vá ri os lo ca is es tra té gi cos da as so ci a ção.

Para além da exis tên cia de um es pa ço co mum, ade qua do à in te rac ção, à pro -
mo ção de so ci a bi li da des e ao sim ples “es tar”, apro ve i ta do se ma nal men te por mu i -
tos dos só ci os mais ve lhos, a as so ci a ção pro mo ve ac ti vi da des que per mi tem aos
mem bros in te ra gir, apro ve i tan do si mul ta ne a men te a fa ce ta mais re cre a ti va da as -
so ci a ção, nal guns ca sos atra vés de ac ti vi da des di rec ta men te re la ci o na das com a
ori gem ga le ga, como a ga i ta-de-fo les, o ba i le ga le go e o can to e ins tru men tos tí pi -
cos ga le gos (em bo ra tam bém exis tam au las de ou tro gé ne ro, como as se vi lha nas, a
sal sa ou o ioga). O tra ba lho de cam po re a li za do in ci diu mais di rec ta men te so bre es -
tas úl ti mas ac ti vi da des, os ga i te i ros, por um lado, e pelo ou tro, os ba i la ri nos e as
can ta de i ras e to ca do res de ins tru men tos. Estes são en co ra ja dos a par ti ci par con -
jun ta men te no gru po fol cló ri co da as so ci a ção, o qual aca ba por se cons ti tu ir como o 
prin ci pal meio de ex pres são da tra di ção ga le ga. O pró prio nome do gru po re i vin di -
ca este pa pel: tem o nome de Ana qui ños da Ter ra, ou seja, os bo ca di nhos da ter ra.
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Tra ta-se, por tan to, de um gru po que pre ten de cons ti tu ir-se como meio de apre sen -
tar uns pe da ci tos, cul tu ra is e ex pres si vos, da cul tu ra ori gi nal da ter ra, ou seja, da
Ga li za. O pró prio nome é, as sim, in di ca ti vo no modo como re fle xi va men te o gru po
se per cep ci o na, algo pos te ri or men te re for ça do com a le i tu ra de do cu men tos pro -
du zi dos pelo gru po, apre sen tan do-se ini ci al men te como:

um gru po do jo vens “que can ta vam com ale gria e sa u da de os can ta res da sua ter ra e
da dos seus pais (ao qual pos te ri or men te se jun tou) tam bém a dan ça, ex pres são má xi -
ma do fol clo re ga le go, que com a sua vi va ci da de e ale gria nos trans por ta à es sên cia da
cul tu ra da Ga li za (Ana qui ños da Ter ra: Pe que no His to ri al do Gru po, não pu bli ca do).

Estas ac ti vi da des, para além de se rem en si na das aos mem bros que ne las que i ram
par ti ci par, são apre sen ta das pe ran te o pú bli co em ac tu a ções, não só na pró pria Xu -
ven tu de, como meio de ce le brar em con jun to uma iden ti da de de ori gem ét ni ca
atra vés de algo que é con si de ra do pe los pró pri os como um dos ex po en tes má xi mos 
da sua cul tu ra — as ex pres sões ar tís ti cas mais en ra i za das —, mas tam bém nou tras
co lec ti vi da des e em es pec tá cu los aber tos, de mons tran do pe ran te o pú bli co as tra -
di ções cul tu ra is re gi o na is, se gun do um sen ti men to de per ten ça de ca riz iden ti tá -
rio. Nes te sen ti do, en qua dra-se den tro das cha ma das as so ci a ções de ex pres são, em
que a ne ces si da de de ex pres sar o gos to por de ter mi na da prá ti ca cul tu ral se en con -
tra as so ci ada ao de se jo de evi den ci ar a per ten ça a uma cul tu ra de ori gem, re i vin di -
ca da atra vés de sen ti men tos ob vi a men te fun da men ta dos no tem po, que sur ge aqui 
como uma di men são ana lí ti ca fun da men tal.

Nes te caso te mos cons ciên cia de uma li ga ção ex pres si va a um ou tro tem po:
in di ví du os que nas ce ram já em Por tu gal, ou que cá vi vem há bas tan tes anos, man -
têm um sen ti men to iden ti tá rio em re la ção a uma cul tu ra de re fe rên cia, ba se a da
numa ori gem his tó ri ca e numa he ran ça ver ti cal di rec ta, pro cu ran do ce le brá-la atra -
vés de co me mo ra ções es pe cí fi cas, algo que re en via di rec ta men te para a im por tân -
cia da me mó ria co lec ti va e do pa pel das as so ci a ções na pre ser va ção-(re)cons tru ção
e ce le bra ção des ta, atra vés da qui lo a que Paul Con ner ton cha ma ce ri mó ni as co me -
mo ra ti vas — per for man ces re pe ti das e ri tu a li za das, atra vés das qua is “…uma co -
mu ni da de é re cor da da da sua iden ti da de, re pre sen tan do-a e con tan do-a numa me -
ta nar ra ti va” (Con ner ton, 1999). Nes te sen ti do, a ce le bra ção da iden ti da de sur ge
como uma re pre sen ta ção cons tru í da (re fle xi va men te), mais do que como algo de
es pon tâ neo.

No in tu i to de en con trar me i os de ce le brar a sua per ten ça, os mem bros da as -
so ci a ção es co lhem de ter mi na dos pro ces sos, con si de ra dos par ti cu lar men te ade -
qua dos à ce le bra ção. Nes te caso, são se lec ci o na dos como par ti cu lar men te exem pli -
fi ca ti vos os can ta res, es sen ci al men te fe mi ni nos, e os ins tru men tos, en tre os qua is a
pan de i re ta ocu pa um lu gar de des ta que, mas sen do com ple men ta da por ins tru -
men tos como as con chas (vi e i ras), igua is às uti li za das pe los pe re gri nos no ca mi nho 
de San ti a go, as pi nhas, o tam bor, o bom bo, o pan de i ro e a san fo na (ins tru men to de
cor das me di e val). As can ções es co lhi das, can ta das em ga le go, são de raiz po pu lar,
al gu mas de ex pres são bre je i ra, ou tras re en vi an do para a ques tão da imi gra ção e da
dis tân cia em re la ção à ter ra de ori gem.
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Por ou tro lado, os es pec tá cu los são com ple men ta dos com o gru po de ba i le,
que en sa ia se pa ra da men te exe cu tan do al gu mas das dan ças tra di ci o na is da Ga li za,
prin ci pal men te a xota, a mu i ñe i ra e a pan de i ra da, ca rac te rís ti cas dos ba i les tra di ci o -
na is, mas tam bém al gu mas dan ças as so ci a das a even tos es pe cí fi cos, como por
exem plo a dan ça do maio, a dan ça dos paus ou a dan ça da re gue i fa (tí pi ca dos ca sa -
men tos), e ain da dan ças mais re cen tes, pro du to de in te rac ções com ou tras tra di -
ções, ge ral men te tra zi das pe los imi gran tes ga le gos, como a pol ca, a val sa ga le ga, a
ma zur ca. Como tan tas ou tras ex pres sões cul tu ra is, a pró pria dan ça sur ge como um 
exem plo da mis ce ge na ção. Sen do a his tó ria da Ga li za mar ca da pela imi gra ção, as
suas dan ças sur gem como in flu en ci a das por tra di ções cul tu ra is de ou tras pa ra -
gens, co e xis tin do com ver sões ga le gas de dan ças ce le bri za das nou tros la dos. De
um modo ge ral, as ver sões ga le gas, por exem plo, da val sa ou da pol ca, ca rac te ri -
zam-se por se rem mais “sal ti tan tes”… Para além da mú si ca e da dan ça, o gru po
ves te-se com tra jes tí pi cos da Ga li za, de vá ri as re giões e com di ver sas apli ca ções
(tra je do min gue i ro, tra je de tra ba lho, etc.), fa zen do-se acom pa nhar por es tan dar tes 
e ou tra sim bo lo gia pró pria, e a apre sen ta ção ao pú bli co, nas ac tu a ções, é fe i ta em
ga le go.

A abertura para o exterior e a presença portuguesa

Para além do des ta que dado às for mas cul tu ra is di rec ta men te her de i ras da tra di -
ção ga le ga, e da pa nó plia de ar te fac tos que re pre sen tam a as so ci a ção e o seu pró -
prio es pa ço como mar ca da men te ga le gos, ins ti tu ci o nal men te, a as so ci a ção era, até
há pou co tem po, de fac to, des ti na da ex clu si va men te a ga le gos ou des cen den tes de
ga le gos. Na ins cri ção era ne ces sá rio apre sen tar a “pro va de san gue ga le go”, e eram
ra ros os mem bros que não ti nham de fac to esta ori gem, e que en tra vam por via de
co nhe ci men to com al gum só cio. Nes te caso, são, ain da ago ra, con si de ra dos como
só ci os sim pa ti zan tes, sem di re i to de voto na as sem ble ia as so ci a ti va. Esta si tu a ção
aca ba va por con du zir a um pro ces so de re pro du ção no in te ri or da as so ci a ção, fre -
quen ta da em con jun to por fa mí li as (em lar ga me di da de es ta tu to so ci al ele va do),
em que pais e fi lhos par ti ci pam con jun ta men te, sen do a par ti ci pa ção des tes úl ti -
mos en co ra ja da des de a in fân cia.

O de cur so do tem po quis, to da via, que esta si tu a ção não se pro lon gas se. A
quan ti da de de mem bros ac ti vos de ori gem ga le ga co me çou a di mi nu ir, de um
modo que foi des cri to, pe los “so bre vi ven tes”, como de vi do a um de sin te res se dos
jo vens, a par tir do mo men to em que en tra ram para a fa cul da de, ca sa ram ou co me -
ça ram a na mo rar ou, nal guns ca sos, re gres sa ram a Espa nha. Como re sul ta do des te
afas ta men to, a as so ci a ção co me çou a per der mem bros, e de ci diu abrir-se para o ex -
te ri or, alar gan do a en tra da a não ga le gos, como só ci os sim pa ti zan tes, fa zen do in -
clu si ve pu bli ci da de nas uni ver si da des. Este pro ces so, le va do a cabo no de cor rer do 
ano 2000, per mi tiu a en tra da e a co e xis tên cia no mes mo es pa ço de in di ví du os com
um per fil so ci al dis tin to, sem qual quer re la ção pré via com a Ga li za, mais no vos e
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ma i o ri ta ri a men te fre quen tan do a uni ver si da de em Lis boa, que re ve la ram in te res -
se e aber tu ra para a par ti ci pa ção no seio des ta as so ci a ção. O gru po dos Ana qui ños
da Ter ra, não obs tan te o seu pa pel de des ta que como guar dião da iden ti da de ga le -
ga, foi um dos gru pos que mais pro ta go ni zou esta aber tu ra, no me a da men te atra -
vés de um novo cur so de dan ça para prin ci pi an tes, dado por uma pro fes so ra de ori -
gem ga le ga, e que abriu no iní cio do ano lec ti vo em que foi le va da a cabo a pes qui sa.

Entre os no vos mem bros, mu i tos aca ba ram por in te grar o gru po fol cló ri co e
fre quen tar tam bém os en sa i os quin ze na is com um en sa i a dor vin do de San ti a go de
Com pos te la, per cur so que foi tam bém por nós efec tu a do como par te do tra ba lho
de ob ser va ção par ti ci pan te. Como re sul ta do, a Xu ven tu de de Ga lí cia, e não obs tan -
te a sua re fe ri da ver ten te de re i vin di ca ção iden ti tá ria ét ni ca, agru pa va sob o seu es -
tan dar te, à al tu ra, uma gran de quan ti da de de jo vens por tu gue ses e ain da, por uma
ra zão ou por ou tra, pes so as de ou tras na ci o na li da des, um bel ga, uma fran ce sa, um
es pa nhol das Ba le a res, di ver sos mem bros ori un dos dos PALOP…

Esta com po si ção con duz a si tu a ções par ti cu lar men te en gra ça das, como, por
exem plo, no de cor rer de uma ac tu a ção em que o or ga ni za dor ga ba va os ba i la ri nos,
re fe rin do-se a “esta ju ven tu de, que, ape sar de pro va vel men te mais por tu gue sa que 
ga le ga, con ti nu a va a dan çar as dan ças da sua ter ra”, co men tá rio que de i xou per di -
dos de riso os qua tro ba i la ri nos: uma úni ca jo vem de ori gem ga le ga, duas por tu -
gue sas (en tre as qua is a in ves ti ga do ra) e um jo vem bel ga, que dis se que, ao me nos
ele, era tão ga le go como por tu guês, o que pro vo cou o riso en tre o gru po.

Não de i xa to da via de ser in te res san te ve ri fi car como o di na mis mo de uma as -
so ci a ção de ca riz ét ni co é man ti do por uma quan ti da de mu i to sig ni fi ca ti va de ele -
men tos que não re i vin di cam ne nhu ma re la ção com a per ten ça ét ni ca as so ci a da ao
gru po e que, to da via, se re ves tem de to dos os ele men tos e ar te fac tos as so ci a dos à
de fe sa ét ni ca para ac tu a rem, pra ti can do in ten si va men te ac ti vi da des apre sen ta das
como ex pres sões má xi mas da cul tu ra tra di ci o nal ga le ga.

O fac to de gran de par te dos as so ci a dos não te rem ori gem ga le ga não im pli ca
que a sua per ten ça à as so ci a ção seja me nos im por tan te, nem eli mi na a pos si bi li da -
de de se abor dar a ques tão iden ti tá ria. De res to, os não ga le gos re in vin di cam a sua
per ten ça à as so ci a ção e ao gru po de so ci a bi li da de que se de sen vol ve no seu seio, tal
como os ga le gos, em bo ra o sen ti men to de per ten ça as su ma for mas dis tin tas. Por
exem plo, no caso dos ga le gos a iden ti fi ca ção com o nome da as so ci a ção é ma i or en -
quan to no caso dos não ga le gos se des ta cam os sen ti men tos de per ten ça em re la ção
à ac ti vi da de de sen vol vi da e ao gru po de so ci a bi li da de. Uns e ou tros en con tram-se
en vol vi dos com a as so ci a ção, pro lon gan do a sua par ti ci pa ção para além da exe cu -
ção de ac ti vi da des, or ga ni zan do sa í das em gru po, su ge rin do no vas ac ti vi da des,
fre quen tan do em con jun to work shops e cur sos como ex ten são das ac ti vi da des pra ti -
ca das. Para além dis to, exis te o há bi to de jan tar na as so ci a ção to das as quar tas-fe i -
ras, ao que ge ral men te se se gue uma sa í da noc tur na, para os mem bros mais jo vens
do gru po. To dos es tes pro ces sos per mi tem ca rac te ri zar este gru po como de so ci a bi -
li da de e en con trar pro ces sos iden ti tá ri os e de per ten ça as so ci a dos.

A inex pec ta bi li da de que se en con tra en tre os as so ci a dos pode tor nar-se par ti -
cu lar men te dig na de aná li se, re en vi an do para uma de ter mi na da vi são da iden ti da -
de, con si de ra da como aqui lo que os in di ví du os efec ti va men te fa zem, sen tem ou
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re i vin di cam como seu atra vés dos seus sen ti men tos de per ten ça. Nes te sen ti do, são 
pos tos de lado os dis cur sos so bre a au ten ti ci da de e a pro cu ra de iden ti da des “au -
tên ti cas”, tra di ci o na is ou afins, sen do con si de ra do, nes te tra ba lho, que au tên ti co só 
pode ser aqui lo que efec ti va men te se pas sa, ou aqui lo que é sen ti do (aca ban do por
ser tam bém algo que acon te ce, ain da que a um ní vel sub jec ti vo de opi nião, re pre -
sen ta ção ou sen ti men to). Even tu al men te, o que é sen ti do pode não ser o mais ex -
pec tá vel ou ha bi tu al, mas nem por isso per de, an tes pelo con trá rio, o seu va lor ana -
lí ti co e o seu es ta tu to de fe nó me no ob ser vá vel. Nes te caso, uma re cons tru ção da
cul tu ra, mú si ca e dan ça ga le gas tra di ci o na is sur ge como par te da iden ti da de de jo -
vens por tu gue ses, al guns dos qua is nun ca pu se ram o pé na Ga li za. Entre ou tras
 coisas, a per ten ça dos não ga le gos à as so ci a ção re la ci o na-se par ti cu lar men te com a
no ção de pro jec to pes so al do self. Para além de in di ví du os que fre quen tam a asso -
ciação, in cen ti va dos pelo meio de ori gem, pela ide ia de per ten ças cul tu ra is bá si cas
ou pelo há bi to en ra i za do no seu gru po fa mi li ar ou de so ci a bi li da de, en con tram-se
jo vens cuja par ti ci pa ção numa as so ci a ção des te tipo não se en con tra as so ci a da à
per ten ça ét ni ca, en qua dran do-se an tes no seu es ti lo de vida, re fle xi va men te cons -
tru í do.5

Uma pri me i ra ex pli ca ção para pre sen ça dos por tu gue ses re en via para um
con tac to ini ci al mais ou me nos for tu i to. Ana li se-se, por exem plo, o caso de um dos
ba i la ri nos, es tu dan te uni ver si tá rio des lo ca do em Lis boa, que par ti lha o apar ta -
men to com ou tra ra pa ri ga nas mes mas con di ções, e de ci diu en trar para as au las de
dan ça. Ao con vi te des ta úl ti ma, o jo vem de ci diu vir ex pe ri men tar, e a par tir daí tor -
nou-se mem bro as sí duo. Não exis tia qual quer re la ção pré-es ta be le ci da en tre o jo -
vem e a cul tu ra ga le ga, nem com a dan ça tra di ci o nal ou fol cló ri ca, mas, não obs tan -
te, ge rou-se um sen ti men to de per ten ça en tre este e a Xu ven tu de, ape sar de o pró -
prio con si de rar que foi ab so lu ta men te por aca so que aí en trou. Um dos fac to res
mais sig ni fi ca ti vos para o su ces so do mo vi men to as so ci a ti vo é que as pes so as sen -
tem ne ces si da de de par ti ci par, de se in te gra rem no seio de mo vi men tos, de pra ti ca -
rem ac ti vi da des vá ri as. Isto as su me pos te ri or men te as pec tos mu i to im por tan tes
para a sua iden ti da de, mas não é ne ces sá rio exis tir qual quer re la ção pré via com a
ac ti vi da de em ca u sa.

Um movimento cultural emergente

To da via, por ve zes, a par ti ci pa ção em de ter mi na da as so ci a ção ou ac ti vi da de en -
qua dra-se mais di rec ta men te num pa drão pré-exis ten te na vida dos gru pos ou dos
in di ví du os. Isto pode acon te cer den tro de pa râ me tros mais ób vi os, como é o caso
dos ga le gos. To da via, tam bém pode ocor rer em ou tros con tex tos, como é o caso de
di ver sos dos ele men tos por tu gue ses da Xu ven tu de.

No de cor rer do tra ba lho de cam po, a sur pre sa em re la ção à com po si ção dos
mem bros da Xu ven tu de foi se gui da da des co ber ta de um de ter mi na do meio cul tu -
ral, no qual se en qua dra uma par te sig ni fi ca ti va dos as so ci a dos, e que jus ti fi ca, até
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cer to pon to, a per ten ça a este tipo de as so ci a ção. Este é um meio as so ci a do ao gos to
e à prá ti ca de mú si cas e dan ças con si de ra das tra di ci o na is, mar ca do pe los seus íco -
nes e for mas cul tu ra is pró pri as, e que en con tra ân co ras num con jun to lo ca li zá vel
de es pa ços e even tos. Em pri me i ro lu gar, em duas as so ci a ções cul tu ra is, que pro -
mo vem as ac ti vi da des fa vo ri tas, a Fala-só, que as su me um pa pel par ti cu lar men te
im por tan te pela aber tu ra do seu bar, lo cal pri vi le gi a do para a cri a ção de so ci a bi li -
da des, mar ca das pelo sen ti men to de co mu ni da de e de in ter-re co nhe ci men to, e a Pé 
de Xum bo, cuja prin ci pal dis tin ção é a or ga ni za ção de fes ti va is de mú si ca e dan ça
tra di ci o nais, que cons ti tu í ram por tal de en tra da, nes te con tex to, para a ma i or par te
dos ele men tos dos Ana qui ños, sen do um dos ele men tos mais ca rac te ri za do res do
mo vi men to cul tu ral que se pre ten de des cre ver, por pro mo ve rem de for ma par ti cu -
lar as pre fe rên ci as cul tu ra is, em ter mos de dan ça e mú si ca.6 Mais do que tudo o res -
to, es tes fes ti va is são um alvo pri vi le gi a do dos sen ti men tos de per ten ça, sen do fre -
quen ta dos pela qua se to ta li da de dos jo vens ba i la ri nos de ori gem por tu gue sa da
Xu ven tu de.

No que diz res pe i to à mú si ca, esta é de ca riz tra di ci o na lis ta, uti li zan do ins tru -
men tos “tí pi cos”. Não se tra ta, to da via, de mú si ca her de i ra da tra di ção por tu gue sa
ou, pelo me nos, não só, nem par ti cu lar men te. Tra ta-se an tes de apre ci ar as mú si cas
tra di ci o na is de va ri a das cul tu ras, prin ci pal men te as de ori gem eu ro pe ia, no me a -
da men te es pa nho las, ga le gas, ir lan de sas e es co ce sas, mas tam bém afri ca nas, ou de
ou tros pon tos do mun do. Qu an to à dan ça, que apre sen ta uma ain da ma i or re le vân -
cia nes te fes ti va is, é tam bém de ca riz tra di ci o na lis ta, en glo ban do di ver sos ti pos de
dan ças, uni das so bre o epí te to de “dan ças eu ro pe i as”. Tal como o ter mo “dan ças de
sa lão”, o nome “dan ças eu ro pe i as” é uma me to ní mia, em que sob o ter mo ge né ri co
que diz res pe i to ao todo (a to ta li da de das dan ças eu ro pe i as) se agru pa um con jun to 
mais ou me nos pré-de fi ni do e res tri to de dan ças, re cons tru í das e es ti li za das, que
são as efec ti va men te pra ti ca das sob este epí te to. Estas dan ças eu ro pe i as, pra ti ca -
das nos vá ri os es pa ços de ter mi nan tes para este gru po (Fala-só, fes ti va is, work shops, 
etc.), cons ti tu em uma pe dra-de-to que do meio que se pre ten de ca rac te ri zar, e são
par ti cu lar men te dis tin ti vas de pro ces sos iden ti tá ri os mar ca dos pela pro cu ra de fi -
lões tra di ci o na is de ori gens di ver sas, de uma for ma ecu mé ni ca, com al gu ma ten -
dên cia para o sin cre tis mo. No va men te, é a no ção de re i vin di ca ção de um ou tro
tem po, de um cer to pas sa do, que mar ca, mas des ta fe i ta sob mol des di ver sos, exis -
tin do uma prá ti ca si mul tâ nea de tra di ções de di ver sos pa í ses, com os qua is não
exis te uma re la ção ba se a da na ori gem his tó ri ca.

As dan ças ga le gas pro pri a men te di tas não es ta ri am in se ri das nes te con jun to,
e não são en si na das na ma i o ria dos work shops de dan ça. To da via, e ten do em con ta a 
exi gui da de do meio, exis tem di ver sos pon tos de con tac to. Como já foi re fe ri do,
gran de par te dos mem bros de ori gem por tu gue sa da Xu ven tu de já se en con tra vam 
en qua dra dos nes te meio cul tu ral, e foi as sim que, atra vés de um qual quer pro ces so
ini ci al, to ma ram co nhe ci men to da exis tên cia das dan ças ga le gas, que aca ba ram
por ser pro gres si va men te en qua dra das no mo vi men to como umas das dan ças eu -
ro pe i as. Nes te sen ti do, gera-se um pro ces so in ver ti do: em vez de uma per ten ça ini -
ci al con du zir à prá ti ca das dan ças ga le gas, é a prá ti ca de dan ças si mi la res que con -
duz à des co ber ta da Ga li za e à in ser ção no meio ga le go.
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A reconfiguração das identidades nacionais

Da união en tre por tu gue ses, re si den tes no seu país, mas mem bros de uma as so ci a -
ção da Ga li za, e de ga le gos in se ri dos nes sa mes ma as so ci a ção, mas imi gra dos em
Por tu gal, nas cem tam bém com ple xos pro ces sos iden ti tá ri os em ter mos de iden ti -
da de na ci o nal. Por um lado, en tre os ga le gos, en con tram-se al guns dos clás si cos di -
le mas do imi gran te, no me a da men te no que diz res pe i to ao modo como se ma ne jam 
as duas prin ci pa is in fluên ci as iden ti tá ri as, pro ve ni en tes das duas na ções de re fe -
rên cia, du a li da de de re fe rên ci as que tan to pode cri ar um pou co a sen sa ção de que
não se per ten ce a par te al gu ma, como tam bém pode ser vir para a cons ti tu i ção de
uma iden ti da de mais in di vi du al, por re sul tar da li ga ção pes so al de in fluên ci as cul -
tu ra is e na ci o na is con si de ra das dis tin tas.

Por ou tro lado, para a ma i or par te dos por tu gue ses, a ide ia de uma iden ti da -
de ga le ga sur ge como ime di a ta men te as so ci a da a um mo vi men to re gi o na lis ta, ou
mes mo na ci o na lis ta, em que exis ti ria uma di vi são mar ca da em re la ção a Espa nha,
quer esta iden ti da de seja acom pa nha da de uma apro xi ma ção com o Nor te de Por -
tu gal, quer não. Não se pre ten de ne gar a im por tân cia da per ten ça ga le ga para gran -
de par te dos seus ha bi tan tes, mas a ver da de é que, para mu i tos dos mem bros da as -
so ci a ção, a ob ses são em não se rem con fun di dos com es pa nhóis não pa re cia do mi -
ná-los. As co res e a sim bo lo gia de Espa nha en con tram-se igual men te pre sen tes na
as so ci a ção. A re fe rên cia ao Insti tu to Espa nhol é cons tan te, e di ver sos ele men tos es -
tu dam nes sa es co la des de a in fân cia. E se isto pode de mons trar uma es pe ci fi ci da de
mar ca da em re la ção a Por tu gal, por ou tro lado abs tém-se de mar car uma di fe ren ça
em re la ção a Espa nha, in clu si va men te a ní vel lin guís ti co.

Esta iden ti fi ca ção com Espa nha ou, pelo me nos, esta fal ta de mi li tân cia no
afas ta men to em re la ção a Cas te la, é, pelo con trá rio, mu i to mal re ce bi da por par te
de di ver sos mem bros do gru po, de ori gem por tu gue sa, que fa zem ques tão de mar -
car esse afas ta men to, iden ti fi can do sem pre o nome das re giões como Ga li za, Ca ta -
lu nha, etc., de fen den do a in de pen dên cia des tas, a sua es pe ci fi ci da de lin guís ti ca e,
in clu si ve, se gun do o tes te mu nho de uma jo vem ga le ga, en tran do em di ver gên cia
quan do esta se afir ma como es pa nho la e se re fe re ao fac to de es tu dar no Insti tu to
Espa nhol, co i sas que para al guns ele men tos por tu gue ses se re ves tem de um ca rác -
ter ex tre ma men te in cor rec to.

A construção de identidades em rede

Se ao lon go des te ar ti go já res sal ta ram, de for ma pa ten te, duas im por tan tes di men -
sões para a cons tru ção iden ti tá ria — a con ti nu i da de tem po ral, mais ou me nos re -
for mu la da e (re)cri a da pelo pró prio su je i to, e o pro jec to re fle xi vo do self, mais ou
me nos cons tran gi do so ci al men te pelo cam po de pos si bi li da des dos in di ví du os —,
há uma ter ce i ra di men são que tem es ta do la ten te e que é a da in te rac ção, en quan to
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ve í cu lo pri vi le gi a do para a tro ca de ex pe riên ci as, va lo res e, por con se guin te, para a
trans mis são iden ti tá ria.

Da aná li se efec tu a da nas pá gi nas an te ri o res, pode ve ri fi car-se como uma as -
so ci a ção, en quan to pon to de re fe rên cia para de ter mi na do gru po de so ci a bi li da de,
aca ba por se cons ti tu ir como pon to de en con tro en tre ele men tos dis per sos, mar ca -
dos por di fe ren tes ori gens, há bi tos, prá ti cas e re pre sen ta ções, lu ga res so ci a is e cor -
ren tes cul tu ra is, sur gin do como um pon to de en con tro en tre vá ri os vec to res iden ti -
tá ri os, que se en tre cru zam no seu seio, como se de uma com ple xa rede se tra tas se,
rede em que se en con tram te ci das li nhas iden ti tá ri as, cor ren tes cul tu ra is. É pre ci sa -
men te esta sua cons ti tu i ção que lhe dá o seu ca rác ter úni co e dis tin ti vo, a iden ti da -
de pró pria da Xu ven tu de de Ga lí cia. Isto por que, tal como já foi su ge ri do an te ri or -
men te, as in fluên ci as en tre a as so ci a ção e res pec ti vos mem bros são re cí pro cas, ou
seja, nes tas li nhas iden ti tá ri as a trans mis são (de in for ma ções, prá ti cas, re pre sen ta -
ções, es ti los de vida…) é sem pre nos dois sen ti dos, exis tin do uma tro ca cons tan te
en tre os dois vec to res aqui re fe ri dos.

Con cre ta men te, na Xu ven tu de ve ri fi ca-se a exis tên cia de trans mis são de in -
for ma ção en tre a li nha pro ve ni en te dos ga le gos, her de i ra de con ce i tos, há bi tos e
pre fe rên ci as cul tu ra is pró pri as, e os ele men tos mais di rec ta men te en qua dra dos no
mo vi men to cul tu ral de que se tem vin do a fa lar nas úl ti mas pá gi nas. No caso des tes 
úl ti mos, a cul tu ra e a dan ça ga le ga fo ram, como já foi re fe ri do, en qua dra das den tro
das suas prá ti cas cul tu ra is e, nes te sen ti do, adop ta das como par te do mo vi men to.
A sua exe cu ção no seio de uma as so ci a ção de ga le gos, to da via, com por ta uma re la -
ção ain da ma i or com a Ga li za, atra vés da ab sor ção de al guns ele men tos par ti cu lar -
men te dis tin ti vos, não exis tin do uma igual ab sor ção da cul tu ra de ou tros pa í ses de
que tam bém co nhe cem as dan ças, pra ti ca das nos fes ti va is e ate li ers. Entre ou tras
 coisas, exis te uma ab sor ção da lín gua que, como já foi re fe ri do, é uti li za da nos en -
saios; de ele men tos da cul tu ra ga le ga, como as pró pri as rou pas, uti li za das nas ac -
tu a ções; de di ver sos ter mos es pe cí fi cos do uni ver so da dan ça ga le ga. Por ou tro
lado, co me çam tam bém a ser fre quen ta das ex ten sões das ac ti vi da des pra ti ca das na 
as so ci a ção, como foi o caso dos work shops e, mu i to par ti cu lar men te, dos cur sos de
dan ça ga le ga na Pás coa, em Lugo, em que vá ri os ba i la ri nos se ins cre ve ram, e que
uma de las fre quen tou du ran te uma se ma na. A re la ção com a ter ra ga le ga co me ça,
as sim, a ser uma cons tan te (in clu si va men te hou ve con vi tes de al guns dos ga le gos
para fé ri as em suas ca sas). Mas lon ge de ser uma sur pre sa, este fac to aca ba por se
cons ti tu ir como ex pec tá vel, já que, ao pe ne trar num de ter mi na do meio, que é apre -
ci a do, é co mum ini ci ar-se um pro ces so de so ci a li za ção no seu seio, com por tan do a
ab sor ção de di ver sos ele men tos.

Por ou tro lado, a mais re cen te en chen te de jo vens por tu gue ses in tro du ziu
igual men te um acrés ci mo de va ri a bi li da de no in te ri or da Xu ven tu de, pa ten te em
di ver sos acon te ci men tos, por exem plo, a fre quên cia de con cer tos, es pa ços e ba i les
mais abran gen tes do que es pe ci fi ca men te os de ori gem ga le ga. Des te modo, a iden -
ti da de da Xu ven tu de da Ga lí cia pri ma pela in ter sec ção en tre uni da de e di ver si da -
de, en tre sen ti men tos úni cos e co muns, pro du to das in ter li ga ções en tre os seus
mem bros, e di ver gên ci as pro fun das que aca bam por se man ter.7

Des te modo, se a in ser ção em con tex tos es pe cí fi cos in flu en cia os in di ví du os,
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es tes não são com ple ta men te de fi ni dos por ela, não só em vir tu de de es ta rem si -
mul ta ne a men te in se ri dos em mais con tex tos, mas tam bém de vi do à pró pria prá ti -
ca de in te rac ção, que pres su põe re ci pro ci da de. Se a per ten ça à Xu ven tu de in flu en -
cia os seus mem bros, tam bém esta as so ci a ção é re sul ta do dos con tri bu tos dos in di -
ví du os que a com põem, das re fe rên ci as que tra zem con si go e da in te rac ção en tre os
dois prin ci pa is vec to res já re fe ri dos, como duas li nhas iden ti tá ri as que no in te ri or
da as so ci a ção se vão com bi nar numa rede iden ti tá ria, a qual tor na a Xu ven tu de na -
qui lo que ela é. Esta ide ia de rede iden ti tá ria, com a qual se ter mi na rá o ar ti go, pre -
ten de, as sim, ser uma for ma es que má ti ca de dar con ta da pa nó plia de in fluên ci as
que ro de i am uma de ter mi na da uni da de em aná li se, con tri bu in do em con jun to
para a cons tru ção di nâ mi ca e mul ti fa ce ta da da sua iden ti da de.

A os ci la ção fe i ta nes te tra ba lho en tre iden ti da de in di vi du al e co lec ti va per mi -
te tam bém con ce ber cada in di ví duo como um pon to de in ter sec ção úni co de uma
mi ría de de li nhas que se cru zam. Ao pro cu rar um lu gar en tre o es sen ci a lis mo e a
frag men ta ção, que dê con ta de uma iden ti da de úni ca e una, mul ti fa ce ta da e di nâ -
mi ca, co me ça as sim a sur gir um mo de lo de aná li se que, ao con si de rar a di ver si da de 
de in fluên ci as, cujo úni co pon to de in ter sec ção é a pró pria uni da de em aná li se, se
vai es tru tu rar em tor no de uma ide ia de rede.

To man do, por exem plo, um in di ví duo, ve ri fi ca-se que este cons ti tui um pon -
to de in ter sec ção úni co de um con jun to de li nhas que se en tre cru zam. Uma he ran ça
sig ni fi ca ti va po de rá vir-lhe da fa mí lia — uma li nha, ou cam po, que de sem bo ca
nele. Mas esse in di ví duo tam bém tem uma pro fis são — ou tro vec tor re le van te. E,
pro va vel men te, pra ti ca al gum des por to, co lec ci o na qual quer ob jec to, apre cia par -
ti cu lar men te a cul tu ra e a cu li ná ria de cer to país, é sim pa ti zan te dum par ti do po lí -
ti co; tudo pe que nas li nhas, que o atra ves sam (con ti nu an do de po is o seu per cur so),
que se cru zam a cada mo men to na sua vida, e que jun tas cons ti tu em uma rede re la -
ti va men te ex ten sa, em tor no do in di ví duo, como in fluên ci as dís pa res que o trans -
for mam na qui lo que ele é. Par ti cu la ri da de des sas re des iden ti tá ri as é o fac to de a
in for ma ção que con têm pas sar sem pre nos dois sen ti dos. O in di ví duo não é um su -
je i to pas si vo, que ape nas re ce be a in for ma ção. É obri ga do, por um lado, a pro ces -
sá-la, a dar-lhe for ma e sen ti do, su pe ran do as hi pó te ses de frag men ta ção ao dar
uni da de pes so al ao con jun to. Nou tras pa la vras, ela bo ra o seu pró prio per cur so so -
bre as re des em que se en con tra, es co lhe-as, in te gra-as, aban do na-as. Por ou tro
lado, o pró prio in di ví duo é um emis sor de in for ma ção, que re en via para as re des
que o cons ti tu em, efec tu an do tro cas.

O que se pas sa no in te ri or da Xu ven tu de de Ga lí cia aca ba por ser um bom
exem plo des tes pro ces sos, re sul tan do a iden ti da de úni ca des ta as so ci a ção da in te -
rac ção en tre os seus mem bros e en tre os dois gran des vec to res iden ti tá ri os que in te -
ra gem no seu in te ri or.
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Notas

1 A con cep tu a li za ção de iden ti da de que foi fe i ta nes te tra ba lho, aqui apre sen ta da de
for ma mu i to re su mi da, é ba se a da no tra ba lho de di ver sos au to res, sen do de atri -
buir um par ti cu lar des ta que aos tra ba lhos de Antó nio Fir mi no da Cos ta (1999),
Gil ber to Ve lho (1981, 1994), Anthony Gid dens (1997) e Amin Ma a louf (1999). 

2 Para além de Gid dens (1996, 1997) há que des ta car os con tri bu tos para este tra ba -
lho da obra de Cla u de Fis her (1982) e Barry Well man (1999), so bre so ci a bi li da des
em rede. 

3 Esta pes qui sa foi re a li za da em 2000/2001, ten do sido uti li za da uma me to do lo gia
qua li ta ti va de tra ba lho de cam po et no grá fi co, en tre Fe ve re i ro e Ju nho de 2001, pelo 
que os re sul ta dos apre sen ta dos di zem res pe i to a as pec tos da as so ci a ção nes se de -
ter mi na do período. 

4 A Xu ven tu de de Ga lí cia fica si tu a da num pa la ce te mu i to pró xi mo do Cam po dos
Már ti res da Pá tria, em Lis boa. 

5 Estes con ce i tos de iden ti da de re fle xi va e de pro jec to pes so al do self ba se i am-se nos
tra ba lhos de Anthony Gid dens (1997) e Gil ber to Ve lho (1981, 1994) so bre o tema. 

6 A Fala-só fica se di a da pró xi ma do Ba ir ro Alto, um dos ba ir ros lis bo e tas mais fa mo -
sos pela sua ani ma ção noc tur na, e para além do bar, onde de cor rem se ma nal men te 
con cer tos e ba i les, pro mo ve di ver sos work shops; a Pé de Xum bo, para além dos fes -
ti va is, apo ia e or ga ni za di ver sas ac ti vi da des li ga das à dan ça, prin ci pal men te cur -
sos e work shops, in clu si va men te na sua Esco la de Artes, em Évo ra, e tem ain da um
site e uma ma i ling list de di vul ga ção (http://www.pe de xum bo.com). 

7 A dis cus são le va da a cabo so bre uma per ca de im por tân cia da iden ti da de dita ét ni -
ca dos mem bros da Xu ven tu de, face a uma iden ti da de for ja da nas re des de so ci a bi -
li da de e de pen den te da tra jec tó ria dos in di ví du os aca ba por se con fir mar em pos -
te ri o res con tac tos es po rá di cos com os Ana qui ños da Ter ra. Entre es tes, é pos sí vel
de no tar uma cer ta di nâ mi ca de ro ta ti vi da de, as sis tin do-se, num pri me i ro mo men -
to, ao re tor no de al guns an ti gos mem bros de ori gem ga le ga, acom pa nha do de al -
gu ma de sis tên cia por par te dos jo vens por tu gue ses. Num se gun do mo men to, ain -
da mais re cen te, as sis te-se a uma nova pro cu ra por par te de jo vens que não têm
qual quer re la ção com a Ga li za. Sem se con tra por à aná li se apre sen ta da, esta mo vi -
men ta ção aca ba por de mons trar a di nâ mi ca pre sen te nas so ci a bi li da des e na pró -
pria cons tru ção iden ti tá ria. 
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