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- Do esquema te6rico das oposi~5es simb6licas 
aos esquemas pniticos da a~ao social 

1-AS DlMENSOES DA IDENTlDADE COLECTlV A 

A identidade cultural e, no dizer de Pierre Bourdieu, 0 produto da 
dialt!cticafil.~torica de uma diferencia~ao cumulativa (Bourdieu, 1982, p. 
139). Neste sentido, nao seria 0 esp,a~o mas 0 tempo, a historia, que 
produziria a regiao. Nem mesmo as "paisagens" e os "solos" se furtariam a 
esta condi~ao de produto historico de determina~6es sociais. Ainda com a 
mesma logica, e contra 0 uso ingenuamente "naturaIista" da no~ao de 
regiao, seria igualmente necessario analisar a contribui~ao dos factores 
socia is, nas definic;:6es da "interioridade", ou nos processos de 
"desertifica~ao", ou mesmo na defini~ao e na constitui~ao de "reservas" 
ecologicas e ambientais. . 
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A regiao,enquanto espa~o fisico, e 0 produto de urn acto juridico de 
delimita~ao. Essa a razao por que a identidade regional seria menos fun~ao 
do espa~o que do acto juridico que 0 determina. 

A posi~ao de Michel Oriol, sobre este assunto, e bastante mais 
complexa e precavida. Em seu entender, a identidade colectiva reenvia para 
tres instancias, que a explicam: uma estrutura simb6lica historicamente 
constituida, as expressoes oficiais (institucionais) que a objectivam, e as 
expressoes individu:ais que definem, em tensao com ps dados assim 
"objectivados", urn destino pessoal (Oriol, 1979). 

A identidade colectiva e, deste modo, "0 produto de dina micas que 
tendem a circunscrever grupos", isto e, ados de totaliza~ao efectuados, quer 
por institui~oes, quer por sujeitos individuais, que constituem a identidade 
como urn conjunto de coisas reais, portanto naturalmente evidentes e 
objecto de cren~a social (Oriol, 1985, p. 336 e 342). 

R. ~Ledrut, por sua vez, diz-nos que a identidade e tao-s6 "a 
estrutura~ao e a unifica~ao da colectividade que acede de alguma maneira a 
ex'istencia" (Ledrut, 1983, p .. 89-90). E como e que e entrevista tal 
estrutura~ao e unifica~ao? Antes de mais nada, como uma' questao de 
organiza~ao e de composi~ao do espa~o social (Ledrut, 1983, p: 88 e 94). 

De algum modo, Ledrut retoma 0 pensamento de Pierre Pellegrino. 
Preconiza este a.utorque "nos processos de identifica~ao social, ha 
modalidades espaciais portadoras de' diferen~a" (Pellegrino et a!., 1983, p. 
25). E concretiza: 0 espa~o humano e "a matriz de urn campo de 
determina~oes, pertinente nao s6 pelas oposi~oes que estrutura, mas 
tambem pelos agrupamentos que delimita e pelas rela~oes que organiza" 
(Pellegrino et a!., 1987, p. 81). 

Nao significa isto que a identidade seja redutivela formas espaciais. A 
identidade convoca tambem a permanencia no tempo, como no caso da 
sociedade rural, ou projecta-se no futuro, como acontece na sociedade 
urbana. 0 que se pretende. dizer e que a identidade colectiva se cumpre 
sempre' num espa~o: "habitar e a marca fundamental do ser", conclui, 
citandoHeidegger (Pellegrino et a!., 1983, p. 69). 

Ponderando as virtualidades da investiga~ao prosseguida por P. 
Pellegrino, Jean Remi acentuara que 0 individuo e uma identidade 
,espacialmente m6vel, quedesloca 9 imagimirio que 0 envolve, e evoca a 
prop6sito a imagem amiude utilizada por Abraham Moles do homem 
escargotique (de escargot, caracol, em portugues) (Remi, 1983, p. 98). 



E nosso prop6sito, nas paginas que se seguem, estabelecer as varias 
dimensoes da identidade colectiva e mostrar os pIanos te6rico e pratico do 
seu funcionamento. 

I. A dimensiio institucional 

Michel Oriol distingue entre uma "identidade produzida", que e 
relativa a urn processo hist6rico de actividades colectivas (e neste sentido 
fala de uma "quase-natureza", de "tra~os da natureza", de "factores" e de 
"dimensoes" da identidade), e uma "identidade instituida", obra da 
institui~ao, ol:lra de objectiva~ao (e neste sentido refere-se aos "dad os 
objectivos" cia identidade) (Oriol, 1979). A identidade produzida 
constituiria a "base material" da identidade. Por sua vez, a identidade 
instituida constituiria a "ideologia" da identidade. 

Esta-distin~ao seria apenas uma distin~ao de razlio, porquanto haveria 
urn reenvio permanente de uma it outra. Aquilo que se esconde no reenvio 
incessante da base material it ideologia seria' 0 exercicio da pratica 
organizada do Estado ou dos aparelhos institucionais: eles dlio forma 
acabada, enquanto totalidades definidas, a grupos a que fingem fornecer
-lhes apenas urn estatuto e uma voz, como se as pniticas organizadas nlio 
determinassem 0 {Ilodo e 0 grau de existencia hist6rica das comunidades 
locais. 

Sobre este ponto, a posi~lio de Pierre Bourdieu e mais extremada. Nlio 
hA nele distin~lio entre identidade produzida e identidade instituida: a 
institui~lio enquanto auctor, enquanto criadora da representa~lio legitima, 
produz a realidade, chama it existencia aquilo que enuncia. Atribuindo it 
palavra institucional urn intuitusoriginarius, cujo modelo e a palavra 
divina, Bourdieu faz a, institui~lio criar ex nihilo (Bourdieu, 1982, p. 21),0 
que contraria claramente ·Oriol, que entende ser sempre condicionado 0 

poder da ifistitui~lio (Oriol, 1985, p. 340). 
Alias, Roland Bartlies, que nlio cpmunga do optimismo de Bourdieu 

sobre os poderes da institui~lio, dira que esta nlio da forma it hist6ria; 
deforma-a, isso sim, inflecte-a, pois converte uma inten~lio hist6rica em 
natureza, a contingencia em eternidade (Barthes, 1984, p. 198 e 209). 

Mas voltemos, ainda por momentos, a Michel Oriol. Estando fora de 
questlio que a palavra institucional crie ex nihilo, nem por isso 0 Estado, a 
Igreja, os partidos politicos, etc., c{eixam de condicionar, pela palavra, a 
constitui~lio da identidade colectiva. E que' as defini~oes institucionais de 
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identidade instalam, no discurso, a dialt~ctica da objectiva~iio e da 
interioriza~iio (Oriol, 1985, p. 337), e, ao faze-Io, constituem-se em instfmcia 
que interpreta(controla e vigia) a realidade da identidade. 

Com efeito, a forcya significativa da palavra institucional, que este 
processo dialt!ctico manifesta, torna possivel duas coisas. Pelo rnecanisrno 
da interiorizacyao, qualquer dimensao objectiva da identidade pode ser 
interiorizada, e desse modo significar a identidade subjectiva. Pelo 
mecanisrno da objectivacyao, qualquer expressao subjectiva (discurso, 
mentalidade, pnitica cultural) pode ser objectivada, e nesse sentido atestar a 
existencia do grupo ou da comunidade. 

2. A 'dimensao existencial 

As estrategias individuais, que definem 0 destino pessoal, jogando-o a 
favor 01,1" contra os dados objectivos (institucionais), dao lugar aquilo que 
Oriolchama "identidade expressa" (Oriol, p. 336). Com efeito, as estrategias 
individuais afirmam-se sempre pela dialectica de uma referencia a natureza 
e it vontade, 0 que constitui a identidade simultaneamente como urn 
produto e como uma expressiio assumida pelos individuos. 

Diz Pierre Bourdieu, a este proposito, que a identidade e representar;;ao 
e e vontade (Bourdieu, 1980, p. 67). Representacyao, porque a identidade e 
urn ser percebido, e percebido como distinto, que existe fundamentalrnente 
pelo reconhecimento dos outros. A identidade e assim a representa~iio que 
os agentes sociais se fazem das divis6es da realidade, as quais contribuern 
para a realidade das divis6es. Neste sentido. ou os individuos interiorizam a 
representacyao legitim a da realidade, fazendo-a sua, ou pelo contnirio, 
definem urn destino pessoal, jogando-o contra a representacyao legitirna, e 
reivindicam deste modo uma outra legitimidade. 

Mas a identidade tambem e vontade, quer dizer, acto de adesao 
pessoal, permanentemente reiterado a uma comunidade, a qual se espelha 
numa estrutura simbolica, que incessantemente inspira pniticas 
significantes. 

3. A dimensao simbOlica 

Vma identidade colectiva nao pode estar dependente da evanescencia 
de sentimentos i,ndistintos, nem da materialidade de signos objectivos. A 
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organizar;:ao dunivel das representar;:oes e das pniticas de urn grupo so pode 
ser feita no interior de urn espar;:o simb61ico, que constitui urn campo de 
oposir;:oes semanticas. 

E funr;:ao do simbolismo, com efeito, organizar os grupos humanos e a 
relar;:ao de cada individuo ao grupo (Oriol, 1985, p. 346), isto e, organizar a 
identidade. E isso acontece pela instaurar;:ao da dialectica entre 0 mesmo eo 
outro, entre 0 interior e 0 exterior, entre lugares de inclusilo e lugares de 
exclusilo. 

A questao da identidade e, na verdade, a relar;:ao do mesmo e do outro, 
ja presente no Sofista de Platao. E a estrutura simbolica de uma 
comunidade pode interpretar-se de acordo com este paradigma (Freund. 
1979). Com efeito, ainda que conflitual ou dilematico, 0 espar;:o simbolico e 
tam bern urn mediador de conflitos, oregulador ultimo das tensoes sociais 
provocadas pela complexidade dos interesses em jogo. Pela coexistencia de 
contrarios que 0 caracteriza, 0 espar;:o simbolico indica que "0 mesmo nasce 
do mesmo e tambem do outro", operando deste modo uma "mediar;:ao entre 
a vida e a morte", como diz Claude Levi-Strauss (1958, p. 243) (l). 

Os significados da identidade nab sao nunca, como vern os, simples 
indicadores objectivos ou sUbjectivos. Sao simbolicos tam bern, quer dizer, 
indicam aquilo sobre que se age, para melhor constituir ou fazer reconhecer 
o grupo como unidade. Em termos epistemologicos, sao sempre, de alguma 
maneira, "esquemas transcendentais" (Oriol, 1979, p. 22), isto e, definem 
valores que vao .situar a representar;:ao e as praticas do grupo, como 
transcendentes as decisoes subjectivas. 

lmagens que gravitam em volta das "aporias da existencia", e que 
remetem para uma "narrativa das origens", os significantes da identidade 
sao percorridos por uma "intenr;:ao significante", como diz Paul Ricoeur, 
referindo-se ao mito (Ricoeur, 1970, p. 197). Essa a razao por que se erguem 
diante de uma comunidade como urn "santuario", convidando-a a uma 
"peregrinar;:ao interior". A eles recorremos, a eles nos "deslocamos", nao 
para at nos instalarmos, mas para de la regressarmos, transformados pela 
antevisa? de novos projectos para a vida quotidiana. 

o individuo vai, de facto, interpretar a estrutura simbolica do grupo 
(lingua comum, partilha indiscutivel dos trar;:os de cultura e de mentalidade, 
uma solidariedade inelutavel dos destinos), como a ordena9ilo da sua 
propria vida. E e a consistencia simbolica dos projectos de vida individuais e 
colectivos que as segura a reprodur;:ao do grupo. 
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II-REGIONALIZAR 

l. A luta pela defini\!iio (di/ visiio) regional legitima 

A regiao nao e uma totalidade observavel como tal. E urn produto, urn 
acto de totalizayao, que deve constituir como fechado eperfeitamente 
separado urn campo de significayoes, cujos limites nao se impoem nunca por 
si mesmos. E, se everdade que os facto res objectivos contribuem, por vezes 
fortemente, para distinguir dois grupos vizinhos, a definiyao est rita e precisa 
de regiao forya ao recurso a uma estrutura simb6lica e as relayoes 
semanticas de oposi~ao que esta organiza. E por ai se introduz 0 arbitrario 
saussuriano. tanto no que diz respeito ao lugar da distinyao como sobre os 
seus criterio~. simultaneamente sobre 0 tra~o que marca a oposiyao como 
sobre os trayos que supostamente a motivam (Oriol, 1979, p. 21). 

A etimologia da pal.avra regiao (regia), tal como a descreve Emile 
Benveniste, conduz ao principio da di/visao, acto magico (simb61ico), ou 
seja. acto propriamente social de diacrisis, que introduz por decreta uma 
descontinuidade na continuidade natural (entre regioes do espayo). Regere 
jines, 0 acto que consiste em "trayar em linhas rectas as fronteiras", em 
separar "0 interior e oexterior, 0 reino do sagrado e 0 reino do-profano, 0 
territ6rio nacional e 0 territ6rio estrangeiro", e urn acto simb6lica, como 0 
confirmam as relayoes semanticas de oposiyao que estabelece, realizado 
pelo personage~ investido da mais 'alta autoridade, 0 reX, encarregado de 
regere sacra, de fixar as regras que chamam a existfmcia aquilo que 
decretam, de falar com autoridade, de pre/ dizer no sentido de convocar ao 
ser, atraves de urn dizer performativo, aquilo que e dito, de fazer surgir 
aquilo que e enunciado (Benveniste, 1969, p. 14-15; Bourdieu, 1980, p. 65). 

o discurso sobre a regionalizayao e, assim, urn discursa per!armativa, 
que visa impor como legitima uma definiyao das fronteiras, e fazer conhecer 
e reconhecer a regifia deste modo delimitada. Nao esqueyamos, no entanto, 
que a eficacia do discurso e proporcional a autoridade daquele que 0, 
enuncia. E muitos sao aqueles que se batem pelo "poder de di/ visao": 
politicos, ecologistas, ge6grafos, historiadores, etn610gos, economistas, 
soci610gos, etc. 

Tomemos, como exemplo, 0 discurso sobre as novas politicas de 
emprego e, concretamente, 0 discurso sobre as iniciativas locais de emprego 
(lLE) (Martins, 1988 e 1989). Ja nao ba hoje politica de desenvolvimento 
que nao propugne a necessidade da reestruturayao e da regtmerayao local e 
se nao confesse intressada em responder a uma tripla preocupayao: rastrear 

100 



o potencial endogeno, proceder de baixo para cima e respeitar a autonomia 
(Delcourt, 1988, p. 15-19). Das ILE se diz, entre outras coisas, que consistem 
na utiliza~ao do potencial endogeno de uma regiao, em proveito dos 
objectivos e das preferencias endogenas, garantindo uma estrategia a partir 
da base, atraves de condi~6es criadas ao mais alto nivel (OCDE, 1984; 
J.O.~.E., 1984). 

"Assun~ao politica dos dinamismos micro-economicos que visam a 
cria~ao de postos de trabalho" (Catarino, 1985, p. 7), as ILE vem confirmar 
que 0 mundo social e, de facto, uma "realidade", que eo lugar de uma luta 
permanente para definir a realidade. As ILE ilustram bem aquilo que Pierre 
Bourdieu entende por "logica especifica do mundo. social": que este 
compreende, por urn lado, 0 que e instituido, sem esquecer que se trata 
apenas da resultante, num dado momenta do tempo, da luta por fazer existir 
ou "inexistir" 0 que existe, e por outro, as representaroes, enunciados 
performativos que pretendem fazer surgir aquilo que enunciam (Bourdieu, 
1980, p. 6-7). 

Mesmo que nao fa~am mais do que enunciar, com autoridade, a 
existencia de dinamismos locais de emprego, os poderes publicos, enquanto 
auctores do programa I LE (nao esque~amos que l'auctoritas e, como lembra 
Benveniste, a capacidade de prciduzir; concedida ao auctor (Benveniste, 
1969, p. 150-151», produzem uma altera~aoda realidade regional, que sao 
os dinamismos locais de emprego. Pelo facto de dizerem as coisas com 
autoridade, isto e, "diante de todos e em nome de todos, publicamente e 
oficialmente", arrancam-nas ao arbitnirio, sancionam-nas, santificam-nas, 
consagram-nas, fazendo-as existir como dignas de existir, como conformes 
it natureza das coisas, como "naturais", para utilizar as palavras com que P. 
Bourdieu caracteriza 0 discurso juridico (Bourdieu, 1980, p. 65-66). 

E tanto assim e, que para efeitos de acesso ao apoio oficial, no caso aos 
apoios concedidos pelo Instituto do Emprego e Forma~ao Profissional 
(lEFP), apenas sao I LE as iniciativas que se caracterizam cumulativamente: 

"a) pefa capacidade empresarial e viabilidade economica; 
b) pela inser~ao em dinamismos comunitarios e associativos [ ... J; 
c) peJo objectivo de reduzir 0 desemprego, actual ou previsivel" (D.N. 

do MTSS n.O 46/86, l.l). 
Num artigo publicado no Jornal do Fundiio, Acacio Catarino refere 

que sempre existiram, em maior ou menor numero, iniciativas de cria~ao de 
emprego (ou trabalho): "as pequenas empresas individuais, familia res ou 
outras (que, em muitos casos, deram origem a unidades de media e grande 
extensao); os diferentes tipos de cooperativas, mutualidadese associa~6es; 
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as instituil,(oes particulares de solidariedade social (IPSS); as tentativas de 
auto-gestao, etc. "(Catarino, 1986). 0 que se passa, hoje, de especifico, 
remata A. Catarino, e que "tais iniciativas ja formam um movimento 
internacional e sao assumidas como realidade complementar, embora 
modesta, das restantes actividades economicas". 

Quer dizer, enquanto programa que compromete os govern os dos 
paises da OCDE e que compromete a propria CEE, as ILE sao uma 
classifica~iio prdtica, subordinada a fun~{jes prdticas e orientada para a 

I 
produl,(ao de efeitos sociais. Ou, por outras palavras, as ILE, uma vez 
retomadas pelo discurso institucional, deixam de constituir uma expressao 
da autonomia das comunidades locais e passam a integrar os objectivos de 
uma "sociedade programada". . 

Fala-se hpje de ILE, da mesma maneira que se fala de Regionaliza~iio, 
depois de se ter falado muito de Mercado Comum, e alguns anos antes de 
Democracia. Incomodado diante de uma regionalizal,(ao que considera 
"mitificada" e "sacralizada", Jorge Gaspar admite que "parece cada vez 
maisdificil por em duvida que a regionalizal,(ao nao seja a panaceia 
milagrosa" (Gaspar, 1982, p. 96-97). 

Mas como poderia ser de outra maneira? Como conceber um discurso 
sobre a regionalizal,(ao, a interioridade ou a periferia, sem a sua sacralizal,(ao, 
ou por outra, sem a sua "naturalizal,(ao" pelos poderes publicos? 0 mito, 
como ensina Roland Barthes, "nao nega as coisas, a sua funl,(ao e, pelo 
contrario, falar delas: simples mente, ele purifica-as, torna-as inocentes, 
funda-as enquanto natureza e eternidade" (Barthes, 1984, p. 120). E por 
outro lado, sabemo-lo de Pierre Bourdieu, "a pre-visao politica e, por si, 
uma pre-dil,(iio, que visa fazer surgir aquilo que enuncia; ela contribui 
praticamente para a realidade daquilo que enuncia, pelo facto de 0 enunciar, 
de 0 pre-ver e de 0 fazer pre-ver, de 0 tornar concebivel e sobretudo crivel, e 
de criar assim a represental,(ao e a vontade colectivas que podem contribuir 
para a sua produl,(ao" (Bourdieu, 1982, p. 150). 

2. A autonomia program ada e a autonomia endogena 

Depois da falencia do modelo tradicional de desenvolvimento urbano e 
industrial, era preciso que novas crenl,(as evitassem a disseminal,(ao (2). 
Pierre Janet dizia que "a crenl,(a mai.s nao e que uma promessa de aCl,(ao: crer 
e agir; dizer que acreditamos em alguma coisa e dizer: faremos alguma 
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coisa" (3). Com efeito, a cren<;a e, antes de mais nada, "aquilo que faz 
andar", a partir dela esta-se pronto a agir-a obedecer, por exemplo. 

Na logica do modelo de crescimento das actividades industriais em 
Portugal, tfnham.os assistido it "implanta<;ao de enclaves produtivos 
sectorizados", que, vindos do interior, estavam tambem para eles voltados, 
pois dele recebiam fluxose para ele canalizavam produtos finais, em nada 
contribuindo para 0 refor<;o nem sequer para a recomposi<;ao do tecido 
economico e social das comunidades onde se instalavam (Henriques e 
Neves, 1986, p. 116). Alem disso, nao raro contribufam para a ruptura de 
solidariedades economicas com tradi<;ao local, para 0 abandono das 
popula<;oes ao exodo migratorio, uma vez marginalizadas pelo sistema de 
emprego dominante. 

Desacreditado, entretanto, 0 modelo tradicional de desenvolvimento, 
os poderes publicos remetem, agora, para outro lugar as esperan<;as sociais, 
uma vez que a duvida impede de andar. Seria, porem, lamentavel que 0 

ceptico abandonasse a Cidade, apenas para dar lugar ao sofista, cuja arte de 
. "bern dizer" dispensa 0 dever de "dizer 0 verdadeiro", como ens ina Platao 
no G6rgias. E que, tendo 0 poder de dispor das palavras sem as coisas, 0 

sofista retira daf 0 poder de dispor dos homens, dado 0 caracter 
performativo da palavra poHtica. 

Apesar de algumas excep<;oes, e sobretudo nas regioes perifericas que 
surgem reivindica<;oes de identidade. Em razao da polariza<;ao da 
urbaniza<;ao e do .crescimento economico, estas regioes esvaziaram-se da 
sua subsH'tncia demografica, economi'ca e financeira. Por outro lado, a sua 
dependencia poHtica e institucional nao tern deixado de aumentar. E 
enquanto isto, a sua cultura e aba,ndonada, uma vez posta a ridfculo, ou 
enHio converte-se em folclore, para consumo turistico. 

Todavia, a agonia do interior ja se nao comb ate eficazmente, apenas 
com 0 discurso da revitaliza<;ao do seu patrimonio cultural e economico. 
Promover ILE que organizem, dinamizem e revitalizem 0 tecido economico 
e social local (OCDE, 1984, p. 7), proteger a cria<;ao de museus, a 
reabilita<;ao da arquitectura local, a edi<;ao de obras historicas e 
etnograficas, 0 reconhecimento das festas locais, a conserva<;ao da 
paisagem, etc., pode contribuir perversamente para a reconversaode uma 
regiao numa vasta reserva, que, como sa bern os, constitui uma das fases 
finais da dependencia. . 

Sem duvida que nao M identidade regional e cultural, que seja 
independente da gestao da cul~ura pelo Estado e pelos aparelhos 
institucionais (Oriol, 1979, p. 20). No entanto, face it proposta de uma 
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"sociedade programada", progralmada ate na promocao da autonomia 
regional e local, ganha hoje forca, cada vez mais, a ideia da participaclio de 
urn numero alargado de pessoas, na concepcao e estruturacao do seu 
projecto colectivo, na construcao da sua identidade soc,ial e cultural. 

Note-se, porem, que as estrategias institucionais e as estrategias 
individuais nao explicam integralmente a divislio regional. Esta convoca 
tambem aquilo que podemos chamar de estrutura de significacao de uma 
comunidade, a sua cultura, 0 seu universo simbolico. As estrategias 
institucionais sao a algebrizacao da operacao sobre 0 mundo, "a 
algoritmizacao da vida quotidiana", que assim confisca aos individuos e aos 
grupos a sua autonomia, impondo-lhes a "sociedade programada", a 
"universalizacao da Razao" (Bassand, 1983, p. 229): Tais estrategias 
constituem, pela accao da ciencia e das tecnicas, aquilo que, nas palavras de 
Gilbert Durand, configura 0 "eixo metalinguistico voltado para 0 mundo" 
(Durand, 1979, p. 77). Todos os Programas Integradosde Desenvolvimento 
Regional. (PIDR), todos os programas de apoio destinados ao 
desenvolvimento das regioes perifericas (apoios it fixaclio dos jovens no 
interior, fund os de apoio it agricultura, subsidios aos jovens empresarios, 
programa ILE, etc.), convocamos homens da ciencia politica e 
administrativa, os economistas, os geografos, os demografos, os sociologos, 
os antropologos, etc .. 

As estrategias individuais, essas, convocam aquilo que nas palavras de 
G. Durand constitui 0 "eixo metalinguistico voltado para 0 Homem 
primordial, para 0 Homo poeticus". para 0 homem inventor de urn projecto 
de vida, de urn destino. 

Mas tanto as estrategias institucionais como as estrategias individuais 
remetem para urn universo simbolico, "especie de residuo sumptuoso dos 
progressos edos projectos de uma cultura" (4). 

E nest as tres dimensoes que se desenrola 0 jogo dinamico, pelo qual urn 
grupo humano, ligado por urn destino cultural, ordena os seus temores e os 
seus desejos, os seus objectivos e as suas visoes do mundo, para construir a 
alma com que se identifica e sobrevive, atraves das transformacoes e das 
vicissitudes do futuro. 

Podemos dizer, concluindo, que a questao da identidade regional 
impoe que se faca a critica da representacao unidimensional, proposta e 
imposta pela instituicao domiriante (autonomia programada); exige 
tambem a critica da antecipacao, talvez da (re)constituicao de urn futuro 
prometido, em parte, nas tradicoes negadas e reprimidas (autonomia 
endogena); obriga'ainda it critica das modalidades de desenvolvimento de 
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urn processo mais ou menos lento, oculto e eficaz, de repressao das 
expressoes culturais de grupossubalternos. Em suma, a questao da 
identidade regional impoe que se fa~a urn discurso indirecto, in obliquo, 
sobre a defini~ao (dij visao) regionallegitima e sobre a estrutura social onde 
esta se insere, como as suas fun~oes e contradi~oes. 

NOTAS 

(I) Sobre a "tensao antag6nica" que atravessa toda a estrutura simb6lica, istoe, sobre a "coin
cidentia oppositorum". sobre a "itera~ao permanente entre 0 Mesmo e 0 Outro", ver 
Durand 1979, II Parte: "Realisme et configuration dinamique des structures", nomeada
mente, p. 153-156; ver tambem Bonardel, 1980, particularmente p. 109-113. 

(2) Que a cren~a evita a dissemina~ao sabemo-Io por Certeau (1981, p. 4). 
(3) P. Janet"citado por Certeau (1981, p. 8). 
(4) Remetemos para as notas criticas de Poche (1985, p. 232) aquilo que a no~ao de "residuo" 

cultural de G. Durand possa ter de menos consensual. 
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ABSTRACT 

Regional and cultural identity are not independent of the management 
of culture by the State and its institucional apparatus. However, in contrast 
to the notion of a "programmed society", a society programmed even in the 
promotion of regional and local autonomy, the idea that is gaining ground is 
one of the participation by a majority of individuals, in the creation and 
realization of their collective project, the construction of their own and 
cultural identity. 

We emphasize, however, that institutional and individual strategies do 
not completely explain either regional division as regional identity. These 
latter concepts are also related to a community'S system of signification, i.e. 
the semantic opposition that a specific symbolic universe establishes 
between one's own and the others, between the interior and the exterior, 
between what is included and what is excluded. 

A hU,man community, bound together by a cultural destiny, forms the 
soul by which it identifies itself and survives the ups and downs and 
vicissitudes of becoming, (of growth) through the dynamic game, which is 
played in these three dimensions: institutional, individual, and symbolic. 

RESUME 

II n'est d'identite fI!gionale et culturelle qui soit independante de la 
gestion de la culture par I'Etat et les appareils institution nels. 

,Cependant, face au projet d'une "societe programmee", d'une societe 
programmee jusque dans la promotion de l'autonomie regionale et locale, 
l'idee de la participation d'une majorite d'habitanls a la conception et 
structuration de son projet collectif, a la construction de son identite socia Ie 
et culturelle, devient de plus en plus repandue. 

Accentuons, pourtant, que les strategies institutionelles et les strategies 
individ uelles n'expliquent integralement ni la division ni l'identite regionales 
Celles-ci appellent aussi la structure de signification d'une communaute, 
c'est-a-dire les oppositions semantiques qu'un univers symbolique 
specifique etablit entre Ie meme et l'autre, entre l'interieur et l'exterieur, 
entre des espaces d'inclusion et des espaces d'exclusion. 

Le jeux dymtmique par lequel un groupement humain, li~ par un destin 
culturel, constitue l'ame par laquell.e il s'identifie et survit a travers les 
avatars et les vicissitudes du devenir, se joue dans ces trois dimensions 
(institutionnelle, individuelle et symbolique). 
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