JOVENS: CONSTRU<;AO IDENTITARIA
NUM CONTEXTO DE EXCLUSAO
Resultados de urn Estudo de Caso 1
Alda Gon9alves *
"Estamos numa epoca em que e muito
dij!cil ser-se linem: Porque estamos numa
fase de revisc7.o do paradigma epistemol6gico da ciencia moderna, e bem possivel
que seja, sobretudo o olhar que esta a
mudcu: Mas por outro lado, niio parece
crfvel que essa mudan9a tivesse ocorrido
se m nada ter mudado no objecto do olhw;
ainda que, para maior complicafilO, seja
debatfvel ate que ponto tal objecto pode
ser pensado sem o olhar que o olha."
Boaventura de Sousa Santos (1994),
in Pela Mao de AIice, Ed Afronramento,
Porto, p. 126.
Introdu~ao

A disserta~ao na qual se fundamenta o presente artigo, constituiu-se coma uma
pesquisa de cm·acter explorat6rio, que tomou com.o objecto de estudo os )ovens e
os seus processos de construfc7.0 identitaria, em ~ontexto de exclusiio social.

"' Alda Teixeira Gmwalves, Soci6loga.
1
Este artigo visa dar conta, de forma breve, de a! guns resultados de uma pesquisa de can\cter explorat6rio, realizada no limbito do Mestrado cm Sociologia do Territ6rio (no JSCTE), com o seguinte titulo: Cmlstrur;cio Social de ldentidades Juvenis, em Comexto de Erc!uscio Social (4.° Cm·so), ISCTE I Lisboa, Setembro
de 1995.
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Em termos de problematicas te6ricas (operacionalizadas, em seguida) tentou
perceber-se quais os referentes identit<irios mais significativos que se encontravam
na base de estrutura9ao dos processos de constru9ao social das identidades juvenis,
num bairro conotado corn a exclusao social.
Neste ambito, foi abordada a no9ao de juventude, atraves de contributos das
principais perspectivas sociol6gicas que centram o seu olhar nesta tematica: as da
"Conente Geracional" e da "Corrente Classista"; convocaram-se necessariamente
os conceitos de ldentidades, Estrategias e Projectos, centrais no contexto da pesquisa, articulados corn as perspectivas de amllise da "Pobreza" e dos "Modos de
Vida".
Os objectivos fundamentais eram os de detectar possfveis graus de coesao; se os
sistemas de referencia e os quadros orientadores dos comportamentos juvenis eram
identicos ou distintos e em que elementos assentavam (face as gera96es mais velhas,
face aos outros jovens e/ou grupos de pares); que rela96es de interac9ao se observavam; que papel assumia a origem social, o bairro conotado corn a exclusao social,
quais as representa96es que possufam do mesmo e os seus posicionamentos face a
pobreza; que representa96es e posicionamentos assumiam em rela9ao ao lazer e ao
trabalho e a distin9ao de generos, numa epoca multifacetada em que as mudan9as
penetram todas as dimensoes do social ...
Ap6s a operacionaliza9ao das problematicas, percorrido o caminho metodol6gico da pesquisa e respectivo apuramento dos resultados, e p01·que se tratava de
uma pesquisa explorat6ria, as conclusoes assumiram-se como hip6teses explicativas, estruturadas em torno de cinco eixos analfticos: da pobreza e modos de vida;
do entendimento da sociedade coma "caos"; do premincio das identidades flexfveis; das rela~oes paradoxais cam os adultos e, por Ultimo, das rela~oes entre a
contexto e a adesao atoxicodependencia.

Em Torno da Constru~ao Social de Identidades Juvenis
Em termos globais, entendeu-se pertinente partir de uma perspectiva que
"olhasse" a juventude segundo duas 6pticas distintas mas complementares: uma no
sentido de "aparente unidade", na medida em que se reporta a uma fase da vida, por
compara9ao a outras gera96es e outra no sentido de atribuir relevo a "diversidade",
englobando os diversos atributos sociais que diferenciam os jovens uns dos outros,
como os interesses, as suas origens sociais e as suas pr6prias aspira96es.
Neste contexto, quer se fale da juventude entendida como uma fase de vida, em
sentido lato, quer se fale de juventude entendida nao apenas em termos de divisoes
classistas, mas tambem de divisoes sexuais, etnicas e outras, pode entender-se que
luten•eufciO Social, 17118, /998
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os elementos, melhor, as "solur;oes rituais", utilizando a expressao de Machado
Pais 2, incorporados nas culturas juvenis (reportando-se a diversos nfveis, como os
momentos de lazer, a inser~ao familiar e profissional e as situa~oes de desocupa~ao
for~ada, como o desemprego), se reflectem na con stru~ao social de identidades dos
JOVens.
Especificando, o que quer dizer-se e que a diversidade de socializa~oes a que,
quotidianamente, os jovens se encontram sujeitos, ou mesmo as que subvertem,
contem elementos que sao reactualizados e incorporados na constru9ao social das
suas identidades, no que possuem de comum e de diverso.
Quanto a no~ao de "identidade", ela e entendida como uma no~ao eminentemente relacional e, sem escamotear as dificuldades metodo16gicas e operacionais
que encerra, possui a virtualidade de integrar a percepc;ao e a acc;ao sobre o mundo,
articulando simultaneamente um sistema de representa~oes e de imagim'irios
sociais, com uma rede de perten~as e categorias sociais especfficas.
Importa ainda referir que este conceito "( ... ) estd a ser definido na intersec(·c7o
entre as diferentes teorias sociolc5gicas, operando a sfntese entre os nfveis mais
interaccionaistas, etnometodolc5gicos e praxiol6gicos. As dij!culdades da sua utilizar;ao em sociologia, parecem residi1; em parte, na d{ffcil distinr;ao entre o que ri
construfdo pelo indivfduo e aquilo que ele integra coma caracterfsticas do meio
exteriOJ: Para Zavalloni., «trata-se de entender as relar;oesjimcionais entre a cons··
ciencia subjectiva e a identidade (identidade pessoal) e os atributos sociais objectivos (identidade social)»" 3.
Assinale-se assim o duplo estatuto te6rico que este conceito possui: por um lado,
trata-se de urn facto de consciencia subjectivo, portanto, individual (remetenclo para
a especificidade do indivfcluo enquanto ser unico - para a imagem de si) e pertinente no campo cla psicologia, por outro !ado posiciona-se na relac;.ao ao(s) outro(s),
ou seja, na interacc;ao (assuminclo relevo a imagem que os outros fazem do inclivicluo) e, portanto, relevante no domfnio da sociologia.
Ao longo de todo o processo de iclentificac;ao encontra-se presente a dimensao
da afectividade, associada a diversos processos cognitivos, que nao sao alheios as
posic;.oes e as traject6rias sociais dos indivfduos.
Nesta sequencia, assume particular relevo a noc;.ao de "estratrigias identitdrias" 4
que pennite atribuir aos actores sociais a capacidade de agir sobre a sua propria
2

In PAIS, Machado (1993}, As culturas Juvenis, Col. Anatise Social, INCM, Lisboa.
Guerra, Tsabel (1993}, "Modos de \lido -· Novos Percursos e Novas Conceitos", in Sociologia Proble·
mas e Praticas, 11. 13, CJES/ISCTE, Lisbon, p. 69.
' Taboada-Leonetti (1990}, "Strategies idemitaires et minorites: le point de vue du sociologue", Strate·
gies Jdentitaires, Ed. Seuil, Paris.
3
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defini~ao de si, reactualizando o seu auto-conceito. Esta no~ao articula em si tres
elementos, a saber: os actores, individuais ou colectivos; a situa~ao na qual se
encontram implicados os actores e os respectivos compromissos produzidos por
essa situa~ao e as finaliclades perseguidas pelos actores.
Reunidas as condi~oes de existencia de processos de estrategias identitarias e
para compreender as respostas que elas suscitam, importa consiclerar os "recursos
especificos" dos actores sociais (neste caso, os jovens) em interac~ao (os seus constrangimentos e potencialiclades) ea forma como se relacionam comas suas traject6rias biograficas, istoe, como integram a dimensao temporal (0 presente, 0 passado
e o futuro) na constru~ao social das suas identidades. S6 a integra~ao clesta climensao permite perceber a no~ao de "projecto".
Esta no~ao de tempo quotidiano, remete para a capacidacle de constru~ao e
reconstru9ao clas iclentidades sociais, por intermedio cla ac~ao e tambem clas experiencias quoticlianas, nomeaclamente cla capaciclade para agir ternporalmente e assim
influenciar as traject6rias sociais e individuais (do passado para o presente, conseguindo perspectivar os caminhos do futuro). Na sua base encontram-se, evidentementc, os quadros de referencia e de perten~a a categorias e/ou grupos sociais especificos.
Ora, o que esta pesquisa procurou descobrir foi a capacidade de equacionar projectos, em consonancia eo m o bin6mio inser9ao I exclusao que se joga ao nfvel da
"qualidade de vicla" (mesmo com o grau de indefini9ao que esta no~ao possui), ja
que a no~ao de projecto possibilita dar conta duma relativa mm·gem de escolhas dos
indivfduos, em conexao com as condi~oes sociais capazes de definir patamares de
escolhas possfveis, em dado momento hist6rico da sociedade. Acrescendo o facto
de se tratar de uma no~ao cuja pertinencia sociol6gica reside no reconhecimento de
que as ac~oes sociais dos actores subjaz uma "racionalidade intencional", assuminclo a dimensao afectiva (as emo~oes) como um elemento integraclor do projecto.
Em sfntese, as identiclades sociais (englobando estrategias e projectos) juvenis,
os seus modos de vida e a exclusao social, interligam-se de forma multidimensional e complexa. Isto e, pode dizer-se que na constru~ao social clas identiclades juvenis, no caso desta pesquisa, em contexto conotado com a exclusao social, interferem decisivamente os "modos de vida" e os factores de "desinser9ao social", bem
como a degrada~ao , quer habitacional, quer do espa~o residencial, factores que
parecem posicionar-se no reverso da "urbanidade" e da "requalij!ca~ao urbana".
Neste contexto, partilhanclo a perspectiva de Gaulejac e Taboada-Leonetti 5,
verifica-se que, actualmente, as orienta~oes valorativas e comportamentais se vem

5

Gaulejac; Taboada-Lconetti (1994), La Lu11e des Places, EPI, Reconnaissances, Paris.
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alterando, observando-se uma "luta de lugares", nao nos referimos ja a uma !uta
entre pessoas ou entre classes sociais, mas antes a uma Juta de indivfduos solit<1rios
contra a sociedade, em busca de urn lugar, ou seja, em busca de urn estatuto, de uma
identidade, de urn reconhecimento, de uma existencia social. Tal constata<;ao radica
num fen6meno crescente, que os referidos autores designam por "desinsen;clo
social", para o qual parecem contribuir diversos factores (interligados), como:

• Factores economicos - os progressos tecnol6gicos e as consequentes reestrutura<;6es do mundo do trabalho, vem exigindo redu<;oes significativas de
mao-de-obra, bem como qualifica<;6es cada vez mais exigentes e qualificadas
e reconversoes que nem sempre se afiguram possfveis e, portanto, as ofertas
de emprego sao, hoje, cada vez mais, inferiores a procura existente. No
reverso desta realidade, assinala-se o factor de perda do emprego, que parece
vir confirmar que nao ha ja lugares estaveis ou empregos para tocla a vida, o
que torna admissfvel constatar que ninguem pocle estar seguro do seu lugar,
seja profissional, seja social.
Como Gaullier, parece possfvel prenunciar a existencia de uma "sociedade flex{vel" 6, radicando numa crescente flexibiliza<;ao do clever, das modalidades de acesso ao trabalho, da multiplicidade de actividades disponfveis, a
par corn uma selectividade cada vez maior situanclo-se no entrecruzamento do
"saber ser" e do "saber fazer".
3

Factores relacionados corn os la~os sociais - Neste contexto, assumem
cada vez mais relevo as categorias como os "isolados" e as "famflias monoparentais", contribuindo para a constata<;ao de que os quadros de proximidade
(de afectividade) se vem fragmentando , privando determinadas categorias
sociais da protec<;ao constitufda por uma integra<;ao num tecido s6cio-familiar e relacional estavel.
Em suma, o actor social encontra-se s6, em cena. A busca I competi<;iio
por umlugar e feroz e, por conseguinte, determinadas categorias sociais parecem pocler apenas contar corn o Estado que, por seu !ado, deveria assegurar
uma mais eficaz regula~ao de conflitos e de desigualdades e parece nao o
conseguir. Tal incapacidacle, funda-se numa soliclariedade de tipo vertical,
que se rege por valores que estigmatizam os percledores e transporta consigo
alguns efeitos perversos, na medida em que a institucionaliza<;ao de um "esta-

'' Gaullier (1994), "La Societe Flexible", Eme; Laville (Org.), Cohesion Sociale et Elnploi, Sociologic
Economique, Desclee de Brower, Paris.
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tuto de assistido", se assume como obstaculo ao equacionamento de projectos construtivos, bem como a (re)constru~ao de identidades estigmatizadas.
Mas, para a desinser~ao social contribuem tambem os

• Factores do dominio do simb6lico - isto e, as exigencias normativas da
sociedade consideram que os indivfduos "fora de normas", nao possuem utilidacle social, uma vez que a posi~ao de um indivfduo na sociedade e avaliada
atraves do seu rendimento, da actividade que exerce, do poder que possui
sobre os outros e ainda da quantidade de bens que pode adquirir. Assim, os
"fora de normas" sao tidos como indivfcluos falhaclos e vem-se a bra~os corn
a sua clesvaloriza~ao social que, por sua vez contribui para a sua desinser~ao
(e estamos perante um cfrculo vicioso).
Por sua vez todos estes factores, em sentido lato, contribuem para o acentuar de
vulnerabilidades ao nfvel clas categorias sociais (por razoes varias) entendidas como
exclufdas, culminando numa "desqualifica~{w da vida quotidiana", para utilizar
uma no~ao mais global de Giddens 7•
Da confluencia das problematicas, as quais o presente artigo faz referencia
breve, resultou a constru~ao de um esquema analftico que serviu de intermedia~ao
para a pesquisa empfrica e que pode ver-se na pagina seguinte:

A Utiliza~ao de Uma Metodologia Qualitativa
Em estreita rela~ao com o objecto de estudo optou-se por uma metodologia de
canicter qnalitativo, o que se justificava no quadro duma J>esquisa explorat6ria que
permitisse desenhar hip6teses explicativas, resultantes da interpreta~ao de 16gicas
comportamentais de ac~ao dos actores sociais, dos quadros valorativos subjacentes as
suas experiencias quotidianas, bem como das representa~oes basicas para atribui~ao
de significa~ao arealidade social na qual os jovens em questao se inseriam.
Realizaram-se dezasseis entrevistas semi-directivas a jovens de idades diversificadas (entre os 16 e os 34 anos) e de ambos os sexos, residentes no Bairro das
Fisgas (Concelho de Cascais - base territorial da pesquisa empfrica), atraves das
Na perspectiva deste autor. a "desqual({icarcio da vida quoridicma" e entendida como um "processo
atraw!s do qual as competbzcias e sabe res /ocais scio expropriados pe/os sistemas abstractos e reorgcmizados
d /uz do conhecimento tecnico. A desqualifica~<io eacompa11hada de processos comp/eme11tares de reapropria;.·ao." In , Modernidade e Identidade Pessoal, Celta Editora, Oeiras, p. 207.
7
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quais, ap6s constru~ao do guiao, foi possfvel aceder corn alguma directividade e
precisao as questoes problematicas que importava abordar e, simultaneamente, corn
questoes suficientemente amplas, que permitissem obter informa~oes acercados sistemas de rela~oes e interac~oes quotidianas. Procurou-se, portanto, na esteira de
Bertaux, garantir a diversifica~ao e a extensividade, quer dos casos exemplares,
quer das problematicas constantes do guiao.
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Quanto aos perfis dos jovens entrevistados, sabendo-se que neste bairro 8, possufa forte incidencia o trafico eo consumo de droga entre a juventude, optou-se por
considerar dois grandes grupos, por forma a melhor perceber e identificar semelhan~as e/ou diferen~as em termos dos referentes identitarios:
-dos jovens toxicodependentes (4 elementos, entre os quais 1 do sexo feminino e mais 1 ex-toxicodependente) 9;
- o dos jovens nao toxicodependentes (11 elementos, 6 do sexo feminino e 5
do sexo masculino ).
Por seu lado, a tecnica de tratamento dos dados obtidos atravcs das entrevistas
foi a amllise de contelido.
0 tipo de analise a que se recorreu foi a da enunciafiio, na perspectiva em que
Bat·din a explicita, pois este tipo de am1lise "apoia-se numa concep~·ao da comunica~ao como wn processo e nc'io como dado." (Bardin, 1979; 169)
Quanto aos procec!imentos estabelecidos no decorrer do processo de tratamento
da informa~ao, obedeceu-se as seguintes etapas funclamentais: 10
1. A transcri~·c7o integral das entrevistas.
2. A identifica~ao, atraves cla leitura atenta e respectivas anota~oes de cada
uma das entrevistas.
3. A organizafilo da leitura, de cada uma das entrevistas, por forma a obter as
sinopses das mesmas.
4. 0 aprojimdamento, atraves dos proceclimentos de "andlise temcitica", "categorial" e "tipol6gica".
Por ultimo, procedeu-se a apresenlctftiO dos resultados, atraves duma amilise
descritiva da informa~ao recolhida, com o objectivo de clar conta, quer das regularidades sociais, quer das singularidades evidenciadas pelos actores sociais 11 •

8

Bairra Calouste Gulbenkian, Bairro da Cruz Vermelha au Bairro das Fisgas, comae mais conhecida.
- Trala-se de um bairra de habila~iia social, situada no Cancelha de Cascais.
9
Devido a alguns imponden\vcis rnetodol6gicas alheios i\ vontade da investigadora, este universo nao
pode ser mais extensiva.
In Seguiram-se de perto as orie nta~oes metodo16gicas te6rico-pn\ticas de Poirier et. al. ( 1995) e de !sabel
Guerra (199 1).
11
Para maiares especifica~oes sabre esta questao, cf. Gon~al ves, Alcla ( 1995), Constru~lio Social de
ldentidades Juvenis, em Contexto de Exclusiio Social, Tese de Mestrado em Sociologia do Territ6rio,
ISCTE (nao publicada). Particularmente, sobre os procedimentos metodol6gicos, cf., Pairier et. al. ( 1995) e I.
Guerra (1991).
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Alguns Resultados Obtidos: As Hip6teses Explicativas
A Exclusao Social e os Modos de Vida
Sao inumeniveis as mem6rias de toda a literatura que se tem disposto a clarificar a no9ao de pobreza para, a partir de 1991, sensivelmente, tal no9ao se ver transfigurada por forma a tormi-la mais abrangente: exclusao social, diz-se agora, de
todas as formas de marginaliza9ao face aos direitos de cidadania de todos os actores sociais. A no9ao de pobreza e entao tornada uma das dimensoes da exclusao
social e interiorizada de forma diferenciada por diversos grupos sociais, de acordo
com as caracterfsticas especfficas dos seus modos de vida.
No caso desta pesquisa, foi possfvel constatar a existencia de uma dicotomia
Intra-geracional (refor9ando a ideia de diversidade na aparente unidade), responsavel pela diferen9a em termos dos referentes identitarios estruturadores das pniticas
sociais, dos valores referenciais e mesmo dos modos de vida dos jovens em questao. Tal dicotomia remeteu para uma distin9ao (expressa pelos entrevistados) entre
"drogados" e "os que nao se drogam".
No primeiro caso, relacionado com o contexto de precaridade das condi96es globais de existencia, os "indfcios" discursivos distinguiram a toxicodependencia,
como um elemento estruturador dos modos de vida. Estes jovens consideravam-se
abandonados (pela famflia, pelos outros jovens, pelas institui96es concelhias e pela
sociedade em geral) a"sua sorte", marcada por um "presente incerto" e por uma
"desvaloriza~ao do futuro".
Vivendo "tempos incertos", que transportam consigo o abandono, a indiferen9a
ea selectividade (na ja referida expressao de Gaullier), valores tornados substitutes
cla esperan~a, onde o acesso ao emprego se afigura improvavel, cedendo lugar ao
clesemprego (pelas baixas qualifica96es, pelos baixos nfveis de escolaridade de que
eram portadores e ainda pela concli9ao de dependencia face a clroga), sentiam-se
remetidos para a marginalidade, optando por um modo de vida que, no contexto
cla disserta9ao, se designou como delinquencia de precaridade 12, inscrito numa
dimensao de sobrevivencia quotidiana.
12
Esta des igna~iio e inspirada na perspectiva de Lode Walgrave (1992), considcrando-se que este tipo de
delinquencia se enrafza nas condi~Cies de precaridade social dos jovens. Este tipo de "modo de vida'' apresenta
algumas caracterfsticas especfficas: quanto ao fen6meno, trata-se de um tipo de delinquencia persistente; ao
nfvel do actor social, ela possui Lnn cankter relativamente estruturado; ao nfvel explicativo, relaciona-se com
as referidas condil(6es de existencia, num comexto de precaridade social global. - Atesta portanto, uma vulnerabilidade que, mais do que social, e socictal, porque se reporta as condi~oes estruturais da sociedade como
tun todo.
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Vem assim refor~adas, reconhecem e assumern todas as condi~oes de vulnerabilidade e de exclusao social no rnais arnplo sentido do termo.
Leiam-se, como ilustra~ao, os breves extractos de entrevistas:
"Se uma pessoa edrogada, nf.io temos apoio de medicos, se temos consultas
nas instituif·oes, nao nos ligam, porque somas drogados, a realidade eesta. Se
uma pessoa vai parar ao hospital com uma "overdose", ainda nos df.io tareia,
depois eque nos tratam. (. .. ) Na GNR, se uma pessoa vai a ressacw; ou estiver
como estiver (... ) o prirneiro tratarnento e logo cacetete em cima. Acha que isso
ejusto?" (E14- Sexo masculino; Ajudante de Servente- biscates; Toxicodependente; 24 anos)
"0 meu companheiro foi preso (... ) e eu entcio passo muito tempo air visitd··lo (. .. ) tambem jd .fili chamada pra dep6r em tribunal e as coisas estao assim
um bocctdo cornplicadas. A genre sempre sabe coisas. Eu como o meu companheiro somos toxicodependentes." (E 16 - Sexo feminino; Desempregada; Mae
solteira; Toxicodependente; 25 anos)
No segundo caso, os jovens que afirmaram nao aderir a toxicodependencia,
demonstraram estruturar as suas pn1ticas sociais e os seus modos de vicla em consonancia corn os valores e os quadros referenciais da sociedade dominante.
Nestes casos, a integra~f.io era conseguida por via da profissao e do emprego, ou
por um considen\vel investimento no estudo (possuiam habilita~oes escolares superiores as do grupo antes referido) e quando se veriflcavam situa~oes de desemprego,
eram encaradas como momentos a ultrapassar. As pr6prias rupturas, anunciadas
incomunicabilidades e desag rega~oes familiares nao eram tao dramatizadas como
no caso do grupo anterior.
Tambem se observou que nao chegava a existir um sentimento de abandono
capaz de substituir a credibiliclade que depositavam nas suas pr6prias capacidades,
permitindo a esperan~a de que os projectos que idealizavam se tornassem realidacle,
por forma a concretizar o ideal de felicidade aspirado ainda que, em maioria sobrevaloriz.assern o presente por rela~ao ao futuro.
Vejam-se as seguintes ilustra~oes:
"Tenho muitas ambi~oes, tenho vontade de lutar por elas (... ) tento estar
activo e... saber tudo o que se passad minha volta para melhor chegar onde eu
quero. (... ) quero-me sentir bem comigo mesmo." (El - Sexo masculino;
Desempregado; 21 anos)
"A juventude actual nao esta assim tao mal (.. .) se nos fonnos a falar da
juventude dos to.xicodependentes, bem af coitados, estao perdidos. Mas tambim
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tenws }ovens estudantes universitarios, que lutam por um governo melhm; por
urna polftica melho1; por UJ1Ul economia melhor." (E4- Sexo feminino; Estudante de 12. 0 anode psicologia; 25 anos)
Como refere Touraine, na sua Crftica da Modernidade, "se a vida se tornou uma
maratona, vemos a/guns lutarem para ganhar a competi~·ao, muitos qfor~arem-se
par se manterem no pelotdo, um certo numero exprimir o seu receio de.ficarem distan.ciados e abandonados e outros morder a poeira e abandon.ar a corrida, esgotados. Passdmos dos conflitos sociais para as esperanr;as ou os desesperos associados a mutar;oes cada vez mais rdpidas, dos problemas de wna estrutura social aos
de uma forma de mudan~a." (Touraine, 1994; 219)
A concepc;ao de sociedade que estes jovens revelaram possuir, parece inscrever-se nesta postura, equacionando "formas de mudanc;a" de sentido negativo.

A Sociedade Perspectivada como "Caos"

0 quoticliano joga-se em func;ao de recursos desiguais detidos por estes jovens,
p01·tanto, as suas singu!aridades biograficas demonstraram fragilidades condicionantes das suas capacidades de formularem e enunciarem projectos de vida em
relac;ao com limiares de escolha e de oportunidacles existentes, potenciadores de
constrangimentos tornados exclusao.
Contudo, tais singularidades parecem unir-se nas representac;oes globais da
sociedade, isto e, na forma como o "imagim\rio colectivo" destes jovens se revelou
no enlendimento da realidade social de hoje: como geradora de "catastrofcs"
varias que vem tornando a sociedade num "caos".
Pode dizer-se que tal entendimento parece inscrever-se numa "duvida radical"
(tomando por referencia a noc;ao de Giddens) face a um futuro incerto e de "alto
risco" 1\ marcando por esta via as representa~6es (negativas) da sociedade.
Este tipo de interpreta~6es e representa~6es fundam-se, mais uma vez, nesse
contexto global que e a familia, o bairro e a sociedade em geral e em aprendizagens
sociais que inscreveram nas suas traject6rias desordens varias ea ideia de "que o
dia de amanha pode ser muito man" - noc;ao int1uenciada quer pelas suas vivencias, quer pelos media, corn a clivulgac;ao de todos os catastrofismos que marcam
este tempo pelo mundo fora).

JJ

Tomando mais uma vez a concep~ao de Giddens como refercncia.
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Veja-se o seguinte apontamento discursivo:

"Ha um problema grave que e, desde muito cedo, eles tem a norao de que a
perspectiva e um bocado assustadora e que nilo hti perspectivas agradtiveis de
jitturo, (... ) portanto, isso destr6i a ideia de esperanra, que estti relacionada, na
minha ideia, com alguma preseveranra para cumprir ideai.s e ate para os ter
(... ).A informarao massificada que eles tem atraves da televisclo e demasiado
sensacionalista e redutora." (E I0 - Sexo masculino; Animador S6ciocultural,
CJ; 32 anos)
CATEGORIAS INTERVENLENTES NAS REI'lmSENTA(i)ES
SOBltE A SOCIEDADE ACTUAL

A SOCIEDADE
ENTENDIDA
COMO
"CAOS"

Possui Vnlorcs
CottscrYadm·cs
(Promove Preconccitos)
lnstahilidndc Polftica
(Visibilidnde da Corrup~iio
e do Egoismo)

Legibilidac!es e representa9oes caracterfsticas da "modernidac!e", integradas
numa "cultura do risco" 14, impregnam ja as vivencias quotidianas c!estes jovens.
14
A "culfllra do risco" e, nas concep~oes de Giclclens um "aspecto jimdamelllal da modemidade. pe/o
qual a consciencia do risco constitui Wllmeio de co/onizarlio do fwuro," (Giddens, 1995; 207).
Esta "co/oniwr(io do futuro" pressupoe a "criarcio de territ6rios de possibi/idades jilltrras, por via da
simular1io." (Idem).
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De facto, "a modernidade euma cultura do risco. (... ) 0 mundo contemporanea-

e

a mundo daquilo a que chamo modernidade tardia- apocalfptico, ntio par estar

a encaminhar-se inevitavelmente para a calamidade, mas porque introduz riscos
que geraroes anteriores ntio tiveram que enfrentar." (Op. Cit.; 3).
Em sfntese, "perigos" e "riscos" espreitam a todo o momento, transformando
as "desordens" quotidianas numa sociedade caotica - no seio da qual parece
inscrever-se tambem a dimensao do medo.
Veja-se, em seguida, o esquema resultante da "amllise categorial" sobre as representa96es dos jovens em questao, sobre sociedade actual:

Premincio de Identidades Flexiveis
Esta problematica das "identidades flexfveis" centra-se na rela9ao entre o prenuncio de uma sociedade flex{vel 15, como ja anteriormente se referiu, corn uma crescente
flexibiliza9ao do dever e do trabalho e uma mudanra dos referentes identitdrios.
0 que quer dizer-se e que, antes a passagem da adolescencia para a adultez
fazia-se da mesma maneira, de gera9ao para gera9ao, assim a identidade (nesse processe) alterada se mantinha-se claramente delimitada. Actualmente, "nos contextos
da modernidade (... )a self alterado tem de ser explorado e constru{do coma parte
de um processo reflexivo de ligarao entre a mudanra pessoal e a mudanra social."
(Giddens, 1995; 29).
Mais uma vez, assinale-se que assistimos hoje a multiplas transforma96es - o
trabalho assalariado, como foi criado e desenvolvido no contexto da sociedade
industrial esta em profunda transforma9ao e, portanto, as identidades sociais dos
indivfduos que se encontravam intimamente associadas ao emprego tendem I necessitam de encontrar novos referenciais que as estruturem.
Por outro lado, as formas de lazer detectadas, atraves desta pesquisa, remetem
para a existencia de uma sociedade flexfvel e de plena actividade 17, mas nao pode
esquecer-se que elas remetem tambem para os compromissos que tal tipo de socie15

Sobre o significado da expressao, ver Gaullier, (1994), "La societe flexible", in Erne; Laville (orgs.),
Cohesion Sociale et Emploi, Desclee de Brouwer, Paris, pp. 47-71. Ver tambem Gon~alves, Alda, (1995).
Constru~ao Social de ldentidades Juvenis em Contexto de Exclusao Social, Tese de Mestrado em Sociologia do Territ6rio, ISCTE (Nao publicada).
16
Os dados disponfveis, apontam para o facto de que uma parte dos jovens entrevistados, tern ja consciencia do seu surgimento.
17
Ainda que algumas se reportem ao nosso "terceiro mundo interior", como refere Boaventura de Sousa
Santos ( 1993; 17).
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dade estabelece corn a precaridade imposta, fundada numa crescente selectiviclade
do emprego, como se disse, por via da exigencia da maximizayao das qualificay5es,
numa articulayao imprescindfvel entre o saber ser e o saber .fazer, facultando,
simultaneamente, um ensino pouco atraente e baseado em pressupostos universalistas (de dominante elitista), eles pr6prios capazes de conduzir aexclusao.
E neste sentido que entendemos questionar se as identidades nao passarao
tambem a ser flexiveis, ao basearem-se nas capaciclades cognitivas, racionais e
relacionais dos actores sociais escolherem como "viver a vida", enunciado o seu
proprio projecto pessoal, sem que possa deix;:u· de se referir que as representa~oes
sobre o trabalho e as vivencias da situa~ao de desemprego continuem a constituir urn referente fundamental indutor do sentido dos modos de vida e, inclusive, dos projectos da maioria destes jovens.
Sublinhe-se que foram os jovens entrevistados a atribuir grande relevancia ao
"trabalho como sobrevivencia" e a revelar a importancia que o trabalho I emprego
assume no seu "imagimirio colectivo", em termos de projectos e aincla pela importancia que atribulram ainseryao no trabalho os que ja o possufam, bem como os que
se encontravam desempregados.

"(. ..) Hoje em dia as pessoas vivem do trabalho, trabalham aqui, saiem, vao
trabalhar noutro s{tio." (E8 -- Sexo masculino; Desempregaclo; Ex--toxicodependente (?); 21 anos).

E, pois, com consciencia das transformay5es que ocorrem na sociedade actual
que estes jovens representam e configuram a realidade social que os cerea:
"Eu tenho consciencia, desde o principio, que se me meto nestas areas, nao
posso procurar seguran~a no trabalho, naquela per.spectiva em que tu trabalhas
sempre no mesmo sftio e tens urn horci.rio, para a/em do que eu acho que isso e
wna particularidade que esta vida actualmente, cada vez mais tende a nao existir (. .. ). Tu podes e justificar a necessidade daquilo que estci.s a fazer, ou entao
ao contrci.rio, haver necessidade do trabalho que tu sabes desenvolver, que quem
te paga justij!ca que ele vci. existindo." (E IO- Sexo masculino; Animador
Socio-cultural; CJ; 32 anos).
Neste contexto, afigura-se possfvel defender que esta sociedacle flexivel mas
selectiva, pode ser a de uma "precaridade imi>Osta" ou a de uma "autonomia
negociada", sem esquecer que ela se encontra "(. .. ) reduzida ci. sua instrumentalidade, it sua mudanr;a e it estrategia dos seus dirigentes, e tambem uma sociedade
selvagem, onde os que sc7.o deixados entregues a si mesmos tem cada vez menos
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hip6teses de entrar na corrida, onde as desigualdades sociais aumentam, ainda que
a classe media nao pare de crescer (. .. )?" (Touraine, 1994; 216).
Representa~oes

sobre o trabalho 18
Frequencia

Tipologia
I.0 Tipo - 0 7/'aba/ho conw Sobrevivencia
(Grande parte dos jovens considera que sem trabalhar nao
vencia.)

e possivcl a sobrevi-

E2; E4; E7; E8; E9;
Ell; E12; E13; El4;
EIS; El6

2. 0 Tipo - 0 Trabalho cm110 Realizaciio
(Uma parte dos jovens considera que o trabalho s6 faz sentido se existir realiza9ao
profissional e, portanto, pessoal.)

El ; ES; EIO

3.0 Tipo - 0 Trabalho "Combinado"
(Onde se situam os jovens que atribuem importancia a uma combina~ao desejavel
entre as duas dimensi:ies, a da sobrevivencia e a da realiza9ao profissional.)

E3;E6

Assim, os "indfcios" empfricos tencleram a confirmar que a exclusao face ao
emprego e ao mercado de trabalho, remetcram alguns destes jovcns para caminhos
"fora de normas", isto e, para uma "delinquencia de precaridade" 19, cujo elemento
estruturador era a toxicodependencia.
Em fun9ao desta pesquisa nao pode deixar de se entender o desemprego, quer
como um problema social actual, qucr como o fen6meno sociol6gico que e, na
medida em que se tal fen6meno se apresenta como um problema real de scctores
populacionais tidos como "exclufdos", tem-se vindo cada vez mais, a tornar num
problema potencial de categorias sociais que dependem duma remunera9ao para
sobreviverem. Tal nao significa que a adaptabilidade necessaria as situa<;oes do
quotidiano nao remetam efectivamente para o premlncio I estrutura<;ao de identidades flexiveis.

Quadro Tipol6gico obtido atraves de uma das modalidades da analise de conteudo -- a analise tipo1618
gica, possibilitando destacar as posturas dos entrevistados em termos de representa~oes sobre o trabalho.
19
Esta "de/inquencio de precoridade" e aqui entendida como um modo de vida, cujo objectivo fundamental e a sobrevivencia, como, alias, se referiu em nota anterior -- cf. nota (6). Cf. a este respeito: Walgrave
(1 992), DELINQUANCE, Systematisee des jeunes et Vulnerabilite Societale, Eel. Medicine et Higiene,
Mericliens Klincksieck.
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Entendimento das Rela~oes com os Adultos: Rela~oes Paradoxais
Observou-se que no processo de construyao das identidades sociais destes
jovens interferiam, significativamente, as rela~oes estabelecidas com os adultos e
que o seu caracter era paradoxal. Especificando: se por urn !ado, se verificava
uma crescente oposi~ao geracional, expressa em termos de manifesta~5es comportamentais e na expressao de opini5es crfticas, pois os enunciados produzic!os pelos
entrevistados, apontavam a gera~ao mais velha como responsavel pelo actual estado
dos acontecimentos, nos domfnios do social, do polftico, do econ6mico e mesmo no
c!a reproduyao dos quadros de referencia existentes; por outro lado, os adultos (pais)
surgiam como constituindo (mesmo que de forma conflitual) o seu referencial identitario por excelencia.
Reveladores sao os seguintes depoimentos:
"( ... )a rnaior parte dos adultos que a gente ouve falm; acha que os )ovens

sao uns horrores, ninguern eta nada por ninguem, que e tudo mctu. Mas isso twne mentira (... )." (E9 -- Sexo feminino; Desempregada; mae solteira; 19
anos).
"(... ) quem esta urn hocadinho it cabe~·a de Portugal sao os adultos, mas se
os adultos nao ajudarn osjovens, os )ovens precisam dum empurrc'lo. E'a mesma
coisa que uma crian{:a pra suhir a um escorrega, o escorrega etao alto que ela
esta sempre corn medo e o que eque ela diz? 6 pai empurra-me. Uma vez que
!he da um empurrao elaja desliza sozinha e atinge o seu objectivo que e descer
o escorrega. (. .. ) os )ovens tomam o exemplo e nos adultos. De quem e o erro?
Se os adultos nc'lo sao capazes de ser pessoas honestas, como e que nos os
jovens.. ." (E4 - Sexo feminino ; Estudante 12.0 ano de psicologia; 25 an os).
bem

Assim, apreendendo imagens externas negativas (emitidas pelos adultos), os
jovens demonstraram tornar-se reactivos, fazendo com que o processo de constru~ao identitaria (fundado numa "afectividade" composta tambem por criticas e
repuls5es) se concretizasse por oposi~ao geracional.
Foi neste sentido que se consideraram as rela~oes pais-filhos e, por extensao, as
relay5es adultos-jovens como paradoxais.
As imagens negativas apreendidas eram interiorizadas e, por sua vez, convocadas para o seio da famflia, fundamentando (em parte) a conflitualidade que (em cfrculo vicioso) contribufa para acentuar a visao "negativista" que os jovens diziam
que os adultos tinham a seu respeito e, mesmo constituindo o referente identitario
por excelencia, tais rela~5es eram assumidas como rela~oes confiituais de mutua
culpabiliza~ao.
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0 Contexto Social e a Adesao aToxicodependencia
No decurso da pesquisa foi-se tornando evidente a rela~ao estabelecida entre o
contexto de socializa<;ao- o bairro, o grupo de pares, a escola ea familia-e a
adesao atoxicodependencia.
E nao pode deixar de se sublinhar que se partiu do pressuposto que a adesao a
toxicodependencia ocorre num sistema aberto, relacional, profundamente complexo, que possui nao uma, mas varias incidencias causais.
No caso dos toxicodependentes entrevistados, embora as formas de relacionamentos estabelecidas no contexto familiar parecessem possuir uma importancia fulcra! no iniciar e no desenvolver de formas comportamentais relacionaclas com o
consumo de clroga, nao podem escamotear-se os factores decorrentes da socializac;:ao secundaria, isto e, a importancia que jogavam, nesta fase da vida correspondente a grupos etarios adolescentes, as perten<;:as e vivencias grupais, bem como a
falencia de modelos escolares reprodutores de inadaptac;:oes varias, num contexto de
precaridade global.
Repare-se na seguinte ilustra<;:ao:
"Osjovens aqui nao se c/{[o eo m os pais, mais de 80% (.. .) andam sempre em
cm1flito com os pr6prios pais e metem-se nisto e naquilo, ou pm·que roubam, ou
pm·que nao querem. ir aescola. A Linica diferen~a e mesmo a mentalidade das
epocas, porque eles viviam numa sociedade que hoje}a eoutra. (. .. )a gente tem
de se adaptar de outra maneira." (El - Sexo masculino; Desempregado; 21
anos)
Foi aincla possfvel constatar, no caso de alguns jovens, que a primeira experiencia aconteceu por intermedio de um parceiro (afectivo ), contudo, constatou-se que
acabava por ser atraves de um "grupo restrito", de perten<;:a, que a clroga circulava
e o habito de consumo se instalava. Nao quer dizer-se que os actores sociais que
assumiram a adesao atoxicoclependencia nao a tivessem assumido como uma iniciativa pessoal, sem culpabilizarem o grupo, mas que o facto de a droga circular no
seio do mesmo, se consiclerasse como um factor fortemente indutor do seu consumo.
Assim, os indiciados ':fracassos" nas formas de inser<;:ao primaria pareciam contribuir para o facto de as substancias psicotr6picas assumissem "( ... ) a fun~·ao de
ruptura com o anterior modelo de rela~ao familiar e, simultaneamente, permite ao
jovem a experiencia de satisfafclo da violencia, que nao teria sido possfvel sem o
produto." (Carrilho, 1995; 67)
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Em sfntese, a par com uma percep~ao da "desqualificarcio da vida quotidiana",
observou-se o que Giddens designa por um "isolamento da experibtcia" 20 face aos
anteriores quadros relacionais. A percep~ao de urn ''jitturo incerto" e de "alto risco"
interfere, porventura clecisivamente, na ausencia de enunciados sobre os projectos
de vida.
Neste sentido, observe-se:

"( ... ) e um cfrculo vicioso, que a gente s6 anda dentro claquela bolinha e
quer sair e ncio consegue (... )." (E5 - Sexo masculino; Marceneiro; Desempregado; Toxicodependente; 21 anos).
0 proprio "risco" da morte, que a toxicodependencia coloca, como a face tn1gica dum prazer momcntaneo, pocle assumir-se como a escolha cluma estranha
liberta~ao do corpo aos constrangimentos sociais com os quais se nao consegue
conviver. Tal adesao, podera estar em estreita rcla~ao com uma "concep~ao do
mundo" baseacla em alguns valores clissonantes, entre a famf!ia, o contexto do
bairro e a sociedacle em geral, na base clas experiencias de vida clestes jovens, actuando como referencias selectivas e justificati vas dos se us comportamentos sociais.
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