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Uma vida de es cri ta en si nou-me a des con fi ar das pa la vras. As que pa re cem mais lím -
pi das são mu i tas ve zes as mais tra i do ras. Um des tes fal sos ami gos é pre ci sa men te a
pa la vra “iden ti da de”. Acre di ta mos sa ber tudo o que ela quer di zer, e con ti nu a mos a
con fi ar nela mes mo quan do, in si di o sa men te, ela se põe a di zer o con trá rio.
(Ma a louf, 2002: 17)

Introdução

Como ope ram os pro ces sos de (re)cons tru ção iden ti tá ria em con tex to de glo ba li za -
ção, e de que for ma es tes de ter mi nam e são de ter mi na dos por es tra té gi as de di fe -
ren ci a ção e dis tin ção que se apo i am em opor tu ni da des emer gen tes das no vas con -
fi gu ra ções glo ba is? Este foi o cer ne que nor te ou o es tu do de caso dos ma ca en ses
post-tran si ção.1

Ma cau é, sem dú vi da, um caso pa ra dig má ti co: de po is da re trac ção de fron te i -
ras e con se quen te tran si ção da so be ra nia por tu gue sa para a so be ra nia chi ne sa,
como se com por ta a (já mi nús cu la) mi no ria de ma ca en ses? Di lui-se, ten den ci al -
men te, no abra ço com a Re pú bli ca Po pu lar da Chi na? Enquis ta-se numa afir ma ção
de “por tu ga li da de” re sis ten te? Ou se gue uma via di fe ren te, con ju gan do opor tu ni -
da des de iden ti fi ca ções par ti cu la res com as que de cor rem das no vas ar qui tec tu ras
re sul tan tes da glo ba li za ção?

Re la ti va men te ao con ce i to de ma ca en se, op ta mos não es ta be le cer uma de li -
mi ta ção con cep tu al, pois con si de rá mos que, se o fi zés se mos, po de ría mos es tar a
in cor rer, igual men te, numa de li mi ta ção do ob jec to de es tu do, o que po de ria le var a
ex clu ir os ele men tos di nâ mi cos — que se ge ram nas “zo nas cin zen tas” de fron te i ra
— que sem pre fa zem par te dos pro ces sos iden ti tá ri os. Par ti mos da ide ia am pla de
que ma ca en ses se ri am os in di ví du os cuja ma triz iden ti tá ria im pli ca uma múl ti pla
re fe ren ci a ção, que in clui ele men tos da es tru tu ra iden ti tá ria de base por tu gue sa,
chi ne sa e/ou indo-asiá ti ca, aque les que é tam bém co mum de sig nar como os “por -
tu gue ses do ori en te” (Ca bral e Lou ren ço, 1993). Pre ten de mos des ta for ma ex clu ir,
numa pri me i ra aná li se, os in di ví du os que, sen do ac tu al men te ha bi tan tes de Ma cau 
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1 Este ar ti go é uma sú mu la da tese de dis ser ta ção de mes tra do Fron te i ras da Iden ti da de: O Caso dos
Ma ca en ses em Por tu gal e em Ma cau. Esta tese foi de sen vol vi da no âm bi to de um pro jec to de in ves -
ti ga ção, in ti tu la do Ma ca en ses os Últi mos “Re tor na dos” do Impé rio Por tu guês: Os que Vol ta ram e os
que Fi ca ram, e foi fi nan ci a do pela Fun da ção Jor ge Álva res. O re fe ri do pro jec to de sen vol veu-se
no seio do So ci No va/Mi gra ti on (Ga bi ne te de Inves ti ga ção em So ci o lo gia Apli ca da da Uni ver si -
da de Nova de Lis boa).



— chi ne ses —, não par ti lham o mes mo con jun to de mar ca do res iden ti tá ri os que
ca rac te ri zam a po pu la ção em aná li se. Esta mos cons ci en tes do fac to de que as di -
nâ mi cas his tó ri cas se re flec tem nas di nâ mi cas iden ti tá ri as, al te ran do, em mu i -
tos ca sos, as fron te i ras da sua pró pria de fi ni ção. Assim, con si de ra mos que a de -
fi ni ção con cep tu al de uma iden ti da de não é nun ca com ple ta men te es tá vel, an -
tes é um pro ces so que in clui e ex clui das suas fron te i ra ele men tos que an tes po -
di am es tar fora ou den tro des tas. Con si de ra mos que a dis cus são so bre o que são
os ma ca en ses hoje e quem é, ou não, ele gí vel pode não ser a mes ma den tro de um 
pe río do de tem po his to ri ca men te re le van te. Co lo ca mos a hi pó te se de que as
“fron te i ras” do que hoje são os ma ca en ses po de rão, pre ci sa men te, es tar a co -
nhe cer um des ses pro ces sos de plas ti ci da de em que as de fi nições se alar gam, in -
clu in do no vos ele men tos de iden ti da de. Des ta for ma, op ta mos por uma de li mi -
ta ção es tri ta men te ope ra ci o nal e sub jec ti va, ao in vés de uma de li mi ta ção ob jec -
ti va, que re du zi ria o al can ce do es tu do, não in clu in do os es pa ços de in ter sec ção
— os li mi tes de fron te i ra — que sem pre es tão pre sen tes na cons tru ção iden ti tá -
ria.2

Ao ana li sar os im pac tos da tran si ção da so be ra nia de Ma cau para a Re pú bli ca
Po pu lar da Chi na na (re)cons tru ção das iden ti da des, vi sá mos cap tar, atra vés do es -
tu do de al guns ele men tos de fron te i ra (como se jam a lín gua, os tra ços fe no tí pi cos, a 
re li gião, en tre ou tros), a di men são es tra té gi ca e de afir ma ção de de li mi ta ções que
emer gem, ten do como pro ta go nis tas cen tra is as eli tes — pela via, par ti cu lar men te,
do mo vi men to as so ci a ti vo — e, como res pal do de le gi ti ma ção, a “co mu ni da de” no
seu todo — o que Anthony Smith (1997) de sig na por ac ção de mó ti ca.

Abor da re mos a na tu re za es tru tu ral e pro ces su al das iden ti da des so ci a is, fo -
ca li zan do a uti li za ção es tra té gi ca que é fe i ta do “ca pi tal de iden ti da de”, por par te
dos prin ci pa is pro ta go nis tas et no po lí ti cos, para usar uma ex pres são de Ro gers
Bru ba ker (2002).3

Acres ce re fe rir que este é um pro ces so que de cor re de uma (re)cons tru ção so -
ci al e de et ni ci za ção dos re fe ren ci a is iden ti tá ri os do “ma ca en se” e da sua uti li za ção, 
como “uni da de pri mor di al”, per mi tin do, as sim, fa lar em “nome de to dos os ma ca -
en ses”, trans for man do aqui lo que é he te ro gé neo, di fe ren ci a do e de con tor nos di fi -
cil men te de li mi tá ve is, num gru po su pos ta men te ho mo gé neo e cla ra men te
iden ti fi cá vel.

Este pro ces so de “pri mor di a li za ção”, i. e., de na tu ra li za ção e de es sen ci a li za -
ção de atri bu tos iden ti tá ri os, como se es tes fos sem ina tos, per mi te que se de sen vol -
va um ou tro pro ces so de apro pri a ção pu ta ti va des ses mes mos re fe ren ci a is na tu ra -
li za dos, no me a da men te atra vés dos pi la res da lín gua e da his tó ria que es tes in cor -
po ram as su min do “subs tân cia”.

Re flec ti re mos, tam bém, so bre o pro ces so de re i fi ca ção dos atri bu tos
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2 Para uma dis cus são mais apro fun da da so bre a de fi ni ção re la ti va de ma ca en se con sul tar Ca bral
e Lou ren ço (1993) e Ca bral (2002).

3 Inspi ra do no con ce i to de ca pi tal cul tu ral de Pi er re Bour di eu, o con ce i to de “ca pi tal de iden ti da -
de” re cor re tam bém aos con tri bu tos de Mich èle La mont e Mar cel Four ni er — e à ide ia de “ca pi -
tal de por tu ga li da de” de João de Pina Ca bral e Nel son Lou ren ço.



iden ti tá ri os e a for ma como lhes é con fe rido, pela via da his tó ria, um dos seus mais
sig ni fi ca ti vos atri bu tos: a pe re ni da de.

Esses atri bu tos de re fe rên cia e di fe ren ci a ção pa re cem fa zer par te dos pro ces -
sos de cons tru ção das iden ti da des so ci a is a di fe ren tes es ca las (mi cro, meso e ma -
cro), de ter mi nan do e sen do de ter mi na dos pela mes ma ló gi ca de es ta be le ci men to
de fron te i ras de di fe ren ci a ção.4 Con si de ra mos que quan do es tes pro ces sos as su -
mem ca rác ter dis tin ti vo cri am as si me tri as e, con se quen te men te, uma luta pelo po -
si ci o na men to na hi e rar quia so ci al que as sim se es ta be le ce — tra du zem, por isso, re -
la ções de po der.

Espe ra mos, a par tir des te es tu do de caso em que as fron te i ras são re de se nha -
das, po der con tri bu ir, numa pers pec ti va his tó ri co-so ci o ló gi ca, para o de ba te em
cur so so bre as di men sões es tra té gi cas dos pro ces sos de in teriden ti fi ca ção em con -
tex tos his tó ri cos de mu dan ça.

O império ultramarino português

A ide ia de que o im pé rio ul tra ma ri no por tu guês pre va le ceu sem in ter rup ções e
sem al te ra ções por mais de qua se meio mi lé nio foi já su fi ci en te men te cri ti ca da por
di ver sos au to res (ver Cla ren ce-Smith, 1985; e Va len tim Ale xan dre, 2000), que mos -
tra ram como uma aná li se mais fina per mi te en con trar di fe ren ças subs tan ci a is ao
lon go da his tó ria por tu gue sa.

Os im pac tos da his tó ria da ex pan são por tu gue sa em Ma cau fa zem-se sen tir de
uma for ma evi den te em dois pla nos: o so ci o de mográ fi co e o po lí ti co-ad mi nis tra ti vo.

No que con cer ne ao pri me i ro, é hoje ad mi ti do que a ex pan são por tu gue sa
deve ser re por ta da, en tre ou tros as pec tos, ao con tex to da prá ti ca da mis ci ge na ção
(veja-se, por exem plo, Tho maz, 1998). As “po lí ti cas de po vo a men to” de fi ni das por
D. Ma nu el I e pro ta go ni za das por Afon so de Albu quer que são dis so um exem plo.5

Um ele men to es tru tu ral que in du ziu es sas “po lí ti cas” terá tido a ver com o re -
du zi do con tin gen te po pu la ci o nal do séc. XVI, que “nun ca ex ce deu, pro va vel men -
te, o mi lhão e um quar to” (Bo xer, 2001: 64). De cor ren te da op ção de mis ci ge na ção,
que já ti nha an te ce den tes na co lo ni za ção da cos ta oci den tal de Áfri ca, sur gem no -
vas ca te go ri as so ci a is e po lí ti co-ad mi nis tra ti vas, — com di fe ren tes li ga ções ao po -
der ré gio, como é o caso dos ca sa dos (que de pen di am mais di rec ta men te da
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4 Atri bu tos de re fe rên cia cor res pon dem ao que Anne-Ma rie Thi es se cha ma, no con tex to das iden -
ti da des na ci o na is, de check-list iden ti tá rio das na ções, onde “os an te pas sa dos são iden ti fi ca dos,
a lín gua na ci o nal é fi xa da, a his tó ria na ci o nal es cri ta e ilus tra da, a pa i sa gem des cri ta e pin ta da, o
fol clo re mu se o gra fa do, as mú si cas na ci o na is com pos tas” (2000: 222).

5 Cláu dia Cas te lo, ci tan do Orlan do Ri be i ro, re fe re-se a esta op ção adop ta da pelo mo nar ca: “Logo
no iní cio da aven tu ra dos ‘des co bri men tos’, hou ve uma po lí ti ca ré gia de pro mo ção da mes ti ça -
gem: ‘Sa be-se que D. Ma nu el deu a res pe i to de cru za men tos ins tru ções pre ci sas a Afon so de
Albu quer que, que as cum priu exac ta men te como de se ja va El-Rei, pro mo ven do e en co ra jan do
os ca sa men tos de Por tu gue ses com mu lhe res da Índia, par ti cu lar men te de Goa, onde, na épo ca
em que se en ra í za o nos so do mí nio, eles eram tão co muns que cons ti tu íam de cer to modo a re -
gra’”(Cas te lo, 1999: 117).



es tru tu ra for mal da co roa) —, com ine vi tá ve is re per cus sões nas di nâ mi cas so ci a is.
Os ca sa dos, que “ca sa vam na Índia e de i xa vam o ser vi ço real” (Rus sell-Wood, 1998:
270), e os ar re ne ga dos, os ale van ta dos, os aven tu re i ros, de sem pe nha ram, em bo ra di fe -
ren ci a dos, im por tan tes pa péis no ”po vo a men to” de di ver sos ter ri tó ri os do Ori en te 
(Su brah man yam, 1994).6 

Acres ce ain da um con jun to de ou tras ca te go ri as, no me a da men te as que eram
com pos tas “por co mer ci an tes e mer ce ná ri os ex pe di tos, aos qua is, por ve zes, era
dado o nome de cha tins ou, mais ra ra men te, de sol te i ros” — ter mo mais li ga do a
Ma cau (Su brah man yam, 1994: 17).

Se rão pois es tes ar re ne ga dos, ale van ta dos, aven tu re i ros, ca sa dos e sol te i ros que,
para além dos mais ex pe ri men ta dos co mer ci an tes, mais tar de irão ini ci ar o es ta be -
le ci men to em Ma cau. Rus sell-Wood re fe re que o pa pel des tes co mer ci an tes e ne go -
ci an tes, na cri a ção de no vos mer ca dos e de con di ções de co mér cio, so bre le vam, à
épo ca, o do es ta do por tu guês (1998: 273).

Por ou tro lado, a exis tên cia pré via de es tru tu ras ci vi li za ci o na is obri gou os por tu -
gue ses a adop ta rem di fe ren tes for mas de se in te gra rem nas re a li da des so ci o e co nó mi -
cas, po lí ti cas e mi li ta res exis ten tes e, face a cada si tu a ção, a “im pro vi sar” so lu ções,
cons ti tu in do o que Su brah man yam (1994: 14) de fi ne como “im pé rio som bra”.

A fórmula de Macau são os macaenses

Na his to ri o gra fia re cen te de Ma cau con sa grou-se o ter mo de “fór mu la de Ma cau”
(Fok, 1997) para ex pli car aqui lo que ain da hoje é mo ti vo de ad mi ra ção: a per ma -
nên cia dos por tu gue ses em ter ri tó rio chi nês por mais de qua tro sé cu los. Aqui lo
que nos in te res sa aqui ex plo rar é como é que os ma ca en ses de ram sen ti do e cor po a
essa fór mu la.

Po de mos con si de rar que uma das ca rac te rís ti cas do es ta be le ci men to dos por -
tu gue ses em Ma cau foi que se tra tou de uma “ini ci a ti va pri va da”, pro ta go ni za da
so bre tu do por es tas no vas ca te go ri as so ci a is que emer gi ram nos pri mór di os da ex -
pan são ma rí ti ma por tu gue sa.

Este mes mo fac to co lo ca des de logo o pro ble ma da le gi ti mi da de: como es ta -
be le cer a re la ção en tre a “ini ci a ti va pri va da” e a ne ces si da de do res pal do ins ti tu ci o -
nal de es ta do, sem o qual o po der ne go ci al dos ma ca en ses es ta ria ine vi ta vel men te
com pro me ti do? Por ou tro lado, como man ter o con tro lo pri va do do ter ri tó rio sem
que o po der ins ti tu ci o nal do rei se lhe subs ti tu ís se?

Ve ja mos pois al guns ele men tos re la ti vos à his tó ria de Ma cau, fo ca li zan do a
for ma como a his to ri o gra fia ma ca en se re flec te as “lu tas” pela afir ma ção da le gi ti -
mi da de do es ta be le ci men to e pos te ri or men te a le gi ti mi da de da so be ra nia so bre o
ter ri tó rio.
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6 “O ter mo ca sa dos apli ca va-se a pes so as por tu gue sas de nas cen ça que ti nham par ti do para a
Índia e de i xa vam o ser vi ço real. (…) As ca rac te rís ti cas dos di ri gen tes des ta clas se eram a ri que -
za, a in de pen dên cia, téc ni cas de ne go ci a ção so fis ti ca das e o aces so a uma rede de po de ro sos con -
tac tos por tu gue ses e in dí ge nas. “ (Rus sell-Wood, 1998: 271)



Até re cen te men te, era cor ren te na his to ri o gra fia de Ma cau a ide ia de que o po -
der cen tral do Impé rio do Meio não ti nha tido co nhe ci men to, ou só o teve bas tan te
mais tar de, da ins ta la ção dos por tu gue ses em Ma cau, e que essa ins ta la ção se fi cou
a de ver ex clu si va men te à ac ção do po der pro vin ci al lo cal (Ping, 2002; e Ping e
 Zhiliang, 2003).

Os his to ri a do res chi ne ses Jin Guo Ping e Wu Zhi li ang avan çam com no vas in -
ves ti ga ções que, su por tan do a tese da “fór mu la de Ma cau”, a en qua dram numa es -
tra té gia po lí ti ca que ema na do po der cen tral, isto é, do pró prio im pe ra dor. Até à
apre sen ta ção do pre sen te ar ti go so bre a te má ti ca da ins ta la ção dos por tu gue ses em
Ma cau, a his to ri o gra fia foi for ne cen do di ver sas ver sões des ta, que iam des de a
com pra ao alu guer, pas san do pela ofer ta e/ou su bor no como for ma de ob ter a au -
to ri za ção e/ou o di re i to de se ins ta lar no ter ri tó rio. To das es tas for mas ex clu íam
qual quer es tra té gia do po der cen tral do Impe ra dor. As di fe ren tes in ter pre ta ções
his tó ri cas da ins ta la ção dos por tu gue ses em Ma cau su por ta vam-se em ar gu men -
tos que re pre sen ta vam vi sões di fe ren tes da his to ri o gra fia de Ma cau que, para além
do mais, dis cu ti am fac tos his tó ri cos que “me xi am” — e ain da “me xem” — com as
his tó ri as e iden ti da des na ci o na is por tu gue sa e chi ne sa.

A ques tão do es ta be le ci men to dos por tu gue ses em Ma cau é pois ain da mo ti -
vo de in ves ti ga ções por par te da his to ri o gra fia por tu gue sa, ma ca en se e chi ne sa. A
ques tão da so be ra nia por tu gue sa so bre Ma cau é um as sun to que, sur gin do mais
tar de, tam bém não é con sen su al. Esta te má ti ca terá sido pela pri me i ra vez tra zi da à
co la ção por um au tor su e co: Andrew Ljung stedt, em 1832 (Zhi li ang, 1999: 5).

Wu Zhi li ang (1999: 5) re fe re-se a este acon te ci men to da se guin te for ma: “Em
1832, o su e co Andrew Ljung stedt, deu à es tam pa em Ma cau a sua obra Con tri bu ti on
to the His to ri cal Sketch of the Por tu gue se Set tle ments in Chi na, que co nhe ceu uma edi -
ção au men ta da e me lho ra da com o tí tu lo de An His to ri cal Sketch of the Por tu gue se
Set tle ments in Chi na, pu bli ca da em 1836 em Bos ton. Esta pu bli ca ção, ba se a da em ar -
qui vos por tu gue ses e fac tos his tó ri cos, pôs em ca u sa a so be ra nia por tu gue sa so bre
Ma cau e pro vo cou, pela par te dos por tu gue ses, uma de man da das pro vas da so be -
ra nia por tu gue sa so bre Ma cau, fac to que, de uma for ma in di rec ta, pro mo veu o de -
sen vol vi men to dos es tu dos his to ri o grá fi cos so bre Ma cau”.

De qual quer das for mas, a par tir da qui não mais se con se guiu pro var ou com -
pro var qual o acon te ci men to que es te ve na base da fi xa ção dos por tu gue ses em
Ma cau.

Mas, na ver da de, a his to ri o gra fia de Ma cau as sen ta, em gran de par te, no es tu -
do da afir ma ção dos po de res que têm ex pres são nes te ta bu le i ro: as di plo ma ci as
chi ne sa e por tu gue sa, às qua is se vão acres cen tan do uma di plo ma cia lo cal ma ca en -
se e, mais tar de, a di plo ma cia bri tâ ni ca.

Não de i xa mos no en tan to de ler nas en tre li nhas os pro ces sos de afir ma ção na -
ci o na lis ta sub ja cen tes à rees cri ta da his tó ria. A his to ri o gra fia de Ma cau foi, como
nou tros ca sos, fac tor tam bém de afir ma ção na ci o na lis ta, no me a da men te pela par te 
de Por tu gal e da Chi na.

É de no tar, para além dis so, o gran de au men to da pro du ção his to ri o grá fi ca re -
cen te que dis cu te as ori gens ét ni cas dos ma ca en ses — sen do uma das ques tões
mag nas a de sa ber se es tes se mis ci ge na ram com os chi ne ses, ou não.
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Des ta cam-se duas po si ções po la res: de um lado os que afir ma vam que a mis -
ci ge na ção dos ma ca en ses se ti nha dado so bre tu do com ou tras “ra ças” que não a
chi ne sa,7 e, do ou tro, os que de fen dem que a mis ci ge na ção com os chi ne ses foi uma
cons tan te ao lon go da his tó ria de Ma cau, com in ci dên cia ve ri fi cá vel a par tir dos sé -
cu los XVI e XVII.8

No que con cer ne à his tó ria da ins ta la ção dos por tu gue ses em Ma cau, é co -
mum men te ace i te o ano de 1557 como ano for mal da ins ta la ção. No en tan to a his to -
ri o gra fia mo der na tem tra zi do con tri bu tos im por tan tes que po dem apon tar para
da tas an te ri o res. A in ter pre ta ção ofi ci al da his tó ria da ins ta la ção dos por tu gue ses
ain da se re fe re, por exem plo, à ide ia de que o su bor no foi a for ma en con tra da para
se ins ta la rem em Ma cau. No vos da dos são tra zi dos a lume e as in ves ti ga ções con ti -
nu am, quer do lado dos his to ri a do res por tu gue ses quer do lado dos his to ri a do res
chi ne ses — quer, ain da, de his to ri a do res de ou tras na ci o na li da des. A ine xis tên cia
de uma con fir ma ção fac tu al (as fa mo sas cha pas im pe ri a is) é um ele men to de dis -
cus são mu i to co mum na his to ri o gra fia ma ca en se.9 As in ves ti ga ções con ti nu am a
avan çar, con cen tran do-se em fon tes do cu men ta is pri má ri as que even tu al men te
pos sam exis tir, em par ti cu lar em Por tu gal, na Chi na, na Itá lia (por via do Va ti ca no
— con ces são do pa dro a do por tu guês do ori en te), ain da em Espa nha, por via da
união das co ro as, du ran te o pe río do de 1580 a 1640.

O ano de 1513 mar ca a che ga da ofi ci al dos por tu gue ses à Chi na; o nome do
por tu guês que fi ca rá para a his tó ria as so ci a do a este fe i to é Jor ge Álva res. Logo de -
po is des ta pri me i ra em ba i xa da o pro ces so de ex pan são dos por tu gue ses pelo
 Oriente foi mar ca do por duas cor ren tes: de um lado a Co roa por tu gue sa e de ou tro
a ini ci a ti va pri va da. O his to ri a dor Jor ge Alves (2000) es ta be le ce uma dis tin ção en -
tre es tas duas for ças, in tro du zin do ain da uma ter ce i ra, que terá de sen vol vi do um
pa pel im por tan tís si mo em toda a zona e em par ti cu lar em Ma cau: os je su í tas.

Ao mes mo tem po que o Leal Se na do ga nha va au to no mia sur ge uma nova
ame a ça à “so be ra nia por tu gue sa” em Ma cau, vin da da Espa nha uns anos após a
união di nás ti ca.

Este te ria sido um dos mo men tos de ma i or im por tân cia para a con so li da ção e
afir ma ção da “por tu ga li da de” no ter ri tó rio.10

Ape sar de as pro vi dên ci as ré gi as te rem ini ci a do uma po lí ti ca de ca riz co lo ni al,
é só a par tir das re for mas de 1843, em Por tu gal, que a afir ma ção de Ma cau como co ló -
nia se es ta be le ce ver da de i ra men te. Estas re for mas de ram ori gem, no ano se guin te,
ao Go ver no Pro vin ci al de Ma cau, re ti ran do ao Leal Se na do a sua au to no mia po lí ti ca.
A no me a ção de Fer re i ra do Ama ral como Go ver na dor de Ma cau mar ca ria o iní cio de
uma po lí ti ca ver da de i ra men te co lo ni a lis ta — fac to que lhe cus ta ria a vida.
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7 Con for me de fen deu Ana Ma ria Ama ro (1994), bem como ou tros au to res que de fen di am que os
ma ca en ses não se ti nham mis tu ra do com os chi ne ses.

8 Con for me de fen deu mons. Ma nu el Te i xe i ra (1994) e ou tros au to res que con tes ta vam a an te ri or
pos tu ra.

9 Até ao mo men to pa re ce não ha ver ras tos da sua exis tên cia.
10 Adop ta mos o ter mo por tu ga li da de do con ce i to de “ca pi tal de por tu ga li da de”, de sen vol vi do

por João de Pina Ca bral e Nel son Lou ren ço (1993: 61-62).



A afir ma ção uni la te ral da so be ra nia por tu gue sa será mais tar de dis cu ti da no
Tra ta do de Ami za de Por tu gal-Chi na. Ao lon go dos tem pos vi ri am a co lo car-se no -
vos pro ble mas. Re fe ri mos al guns mais pró xi mos, no me a da men te os con fli tos dos
anos 1952 (con fli to ar ma do da Por ta do Cer co), 1955 (ce le bra ções do 4.º cen te ná rio
do es ta be le ci men to dos por tu gue ses em Ma cau) e 1966, com os acon te ci men tos co -
nhe ci dos pela de sig na ção de “um dois três”.

A his tó ria re cen te de Ma cau en con tra-se re la ti va men te bem do cu men ta da e é
um pro ces so que não ofe re ce mu i tas dú vi das. Por um lado, Por tu gal es ta va dis po -
ní vel para pro ce der à des co lo ni za ção após 1974 e in clu ir Ma cau nes se rol; por ou -
tro, a Chi na opu nha-se (como já o ha via fe i to pe ran te a even tu a li da de de in clu ir
Ma cau no âm bi to de um pro ces so de des co lo ni za ção, vis to que não se tra ta va, para
a Chi na, de uma co ló nia) e pre ten dia tra tar da ques tão de Ma cau em con jun to com
os res tan tes ter ri tó ri os, Hong-Kong e Ta i wan.

De po is de vá ri as ron das ne go ci a is a de cla ra ção con jun ta foi ra ti fi ca da e en -
trou em vi gor a 15 de Ja ne i ro de 1988, mar can do de fi ni ti va men te o des ti no do ter ri -
tó rio. Di ver sos fo ram os im pac tos des ta de ci são, de sig na da men te quan to às
 opções de per ma ne cer ou não num ter ri tó rio que iria de i xar de ser por tu guês, que
iria de ter mi nar a al te ra ção das iden ti da des for ma is, que iria fa zer com que os ma -
ca en ses por tu gue ses se tor nas sem es tran ge i ros na sua pró pria ter ra.

Ma cau foi ao lon go dos tem pos uma re fe rên cia por tu gue sa, foi um ter ri tó rio
afo ra do du ran te sé cu los, uma co ló nia ul tra ma ri na, de po is pro vín cia, de po is ter ri -
tó rio sob ad mi nis tra ção por tu gue sa. Por fim, e di fe ren te men te de to das as pos ses -
sões ul tra ma ri nas por tu gue sas que de ram ori gem a no vas na ções (com o úl ti mo
caso, o de Ti mor), Ma cau se ria uma ex cep ção pois não ori gi na ria ne nhu ma ou tra
na ção.

Ma cau foi, após 20 de De zem bro de 1999, “re in te gra do” na Chi na. Como sen -
tem os ma ca en ses esta re a li da de? Que op ções de ci di ram to mar? Como se re flec te
esta nova re a li da de nas suas vi das quo ti di a nas? E nas suas iden ti fi ca ções sub jec ti -
vas? Qu a is os ele men tos que me lhor ca rac te ri zam a per ten ça iden ti tá ria dos ma ca -
en ses? Como se in te gra ram nes sas di fe ren tes re a li da des? Estas são al gu mas das
ques tões que me re cem ser res pon di das e são al gu mas des tas ques tões que ire mos
abor dar.

Enquadramento metodológico

Este é um tra ba lho com pa ra ti vo so bre os ma ca en ses em Por tu gal e em Ma cau. Para
o efe i to, e em si mul tâ neo com a re co lha bi bli o grá fi ca es pe cí fi ca, pro ce deu-se a uma
re co lha de in for ma ção do cu men tal e es ta tís ti ca com vis ta a de fi nir os li mi tes ope ra -
ci o na is do es tu do, de sig na da men te, no que con cer ne à de fi ni ção ob jec ti va da
po pu la ção-alvo.

Para efe i tos ope ra ci o na is, con si de rá mos que os in di ví du os a in qui rir se ri am
os que, de po is da as si na tu ra da de cla ra ção con jun ta en tre Por tu gal e a Chi na, de ci -
di ram, após a trans mis são do ter ri tó rio de Ma cau para a Chi na (1999), per ma ne cer
em Ma cau e os que en tre tan to de ci di ram “re tor nar” a Por tu gal.
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A op ção ope ra ci o nal pela iden ti da de sub jec ti va tem uma du pla van ta gem.
Per mi te, por um lado, “cons tru ir”, atra vés da aná li se de con te ú do, o dis cur so iden -
ti tá rio dos en tre vis ta dos e, por ou tro, evi tar uma de li mi ta ção mu i to rí gi da das
“fron te i ras iden ti tá ri as” dos ma ca en ses, o que po de ria con tri bu ir, pre ci sa men te,
para a re i fi ca ção e “na tu ra li za ção” de uma ca te go ria que po de ria li mi tar a apre en -
são da na tu re za flu i da, plás ti ca e cons tru í da que são os pro ces sos iden ti tá ri os.11

Fo ram se lec ci o na dos só os que se con si de ras sem a si pró pri os como ma ca en -
ses (iden ti da de sub jec ti va), in de pen den te men te da na ci o na li da de (por tu gue sa ou
du pla), dos tra ços fe no tí pi cos (eu ro pe us, euro-asiá ti cos ou ou tros) e de re si di rem
per ma nen te men te, ou não, em Ma cau.12

O cor po de hi pó te ses que ori en tou a re co lha e a aná li se dos da dos da pes qui sa
em pí ri ca pres su põe a na tu re za con tex tu al e pro ces su al das iden ti da des. Con si de -
ra mos que o dis cur so so bre a “co mu ni da de” ma ca en se mo bi li za, de acor do com
no vas re a li da des ob jec ti vas e for ma is, os ele men tos que em de ter mi na do con tex to
me lhor po dem de fen der e afir mar essa mes ma iden ti da de.

Con si de ra mos que a “co mu ni da de ma ca en se”, em par ti cu lar atra vés dos ac -
to res que já de sig ná mos de pro ta go nis tas et no po lí ti cos (Bru ba ker, 2002), ten de rá a
adap tar-se às no vas re a li da des ob jec ti vas e for ma is, al te ran do os li mi tes do dis cur -
so da iden ti da de, no sen ti do de mar car uma di fe ren ci a ção que a dis tin ga dos “ou -
tros”, os não ma ca en ses, pois só des ta for ma é pos sí vel es ta be le cer a sua iden ti da de 
como um ca pi tal que pode ser ele men to de ne go ci a ção. Um dos nos sos en tre vis ta -
dos re flec te, pro jec tan do no es pa ço da lu so fo nia, esta di men são es tra té gi ca:

Nós po de mos ser a tal pon te zi nha en tre a Chi na e o res to do mun do Lu só fo no. (…) E
nós te mos um va lor, nós re pre sen ta mos um va lor para a Chi na e para Ma cau. (…) Não
digo mu i ta gen te, mas al gu mas pes so as aqui de Ma cau, que por aca so ocu pam al gu -
ma po si ção im por tan te a ní vel de di rec ção dos ser vi ços de Ma cau, es tu da ram, cres ce -
ram, vi ve ram jun tos, mo ços mis tos da Gu i né, S. Tomé, Mo çam bi que e de Ango la, é só
pe gar num te le fo ne, va mos para lá. (…) Já há se gun da e ter ce i ra ge ra ções aqui em Ma -
cau, que cres ce ram com se gun da ou ter ce i ra ge ra ções des ses di ri gen tes dos Pa lop (…)
Para já nós te mos aqui al gu ma, nós so mos me nos, te mos o re la ci o na men to mais fá cil à
par ti da com es sas pes so as, de po is com a lín gua, com, com, com, com, co nhe ci men tos
pes so a is, nós re pre sen ta mos aque las mais-va lia que os “chi nos” ul tra ma ri nos re pre -
sen ta ram na aber tu ra da Chi na. Qu an do a Chi na co me çou-se a abrir apo i ou-se mu i to
nos “chi nos” ul tra ma ri nos, os com pa tri o tas de Ma cau e Hong Kong e de po is os ou -
tros, nós po día mos tam bém de cer ta ma ne i ra re pre sen tar esta va lia para a Chi na e
para Ma cau, mas é pre ci so que a gen te sa i ba e re co nhe ça e apro ve i te esta mais va lia,
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11 Não nos in te res sa de li mi tar mas sim per ce ber por que ra zão se de li mi ta (Di mag gio, 1997). Inte -
res sa-nos per ce ber como as re pre sen ta ções so ci a is so bre o que é ser ma ca en se são in ter pre ta das
e di fun di das e como atra vés des te pro ces so se cons ti tu em como es te reó ti pos iden ti tá ri os pas sí -
ve is de ins tru men ta li za ção (Bru ba ker, 2002; e Bru ba ker e ou tros, 2004).

12 A re co lha de in for ma ção no ter re no foi de sen vol vi da du ran te o ano 2002. Optá mos pela re a li za -
ção de 50 en tre vis tas a cada uma das amos tras — em Por tu gal e em Ma cau —, num to tal de 100
en tre vis tas. A aná li se de con te ú do ca te go ri al foi re a li za da re cor ren do ao pro gra ma in for má ti co
de aná li se qua li ta ti va ATLAS.TI.



(…) man ter e for ti fi car as sim esta nos sa iden ti da de, que é im por tan te man ter. (…)
Cá da nos sa par te a gen te tem que se afir mar. (…) Tem que sa ber man ter isso, tem
que sa ber apro ve i tar isto. E o es for ço con jun to des sas três par tes, pen so que de fi ni -
rá a iden ti da de, ou vai ter mais ener gia. Oxa lá que de po is con ti nue eter na men te.
(E21: 309: 377)

Dado tra tar-se de um pro ces so di nâ mi co, con si de rá mos que os re fe ren ci a is iden ti -
tá ri os ten de rão a al te rar-se e a con fi gu rar no vas per ten ças, com vis ta a afir mar a di -
fe ren ça num con tex to de re la ções de po der em mu dan ça.

Não ha ven do um novo es ta do na ci o nal, o dis cur so da dis tin ção as sen ta em
fac to res ét ni cos e cul tu ra is — como a lín gua, a re li gião, a gas tro no mia, por exem -
plo, cuja afir ma ção é mais ma leá vel do que a de um dis cur so de ca rác ter na ci o na lis -
ta, em bo ra par ti lhan do com este im por tan tes es pa ços de so bre po si ção.

Nes te con tex to, o con ce i to de et no na ção de Anthony Smith pa re ce ser útil
para per ce ber a es tru tu ra ção, que con si de ra mos es tar ain da em cur so, de um dis -
cur so de afir ma ção es tra té gi ca no sen ti do do en qua dra men to no es pa ço transna -
cional da lu so fo nia.13 Esta ca rac te rís ti ca fun ci o nou como uma “mais-va lia da co -
mu ni da de” e si mul ta ne a men te como fac tor le gi ti ma dor da po lí ti ca “um país, dois
sis te mas”.14 Tra ta-se de uma du pla le gi ti ma ção, que su põe uma in ter de pen dên cia
en tre a exis tên cia dos ma ca en ses e o “se gun do sis te ma” — um não pode exis tir sem
o ou tro. Um, de en tre vá ri os dos nos sos en tre vis ta dos que sus ten tam esta ide ia, re -
fe re-se a essa di men são po lí ti ca de sus ten ta ção do “se gun do sis te ma” da se guin te
for ma:

É mu i to im por tan te que exis ta essa iden ti da de [ma ca en se], quer por que a sua ri que za
me re ce… o seu va lor his tó ri co, quer tam bém por que é um tra ço fun da men tal para a
so bre vi vên cia des sa co mu ni da de e em ter mos po lí ti cos é o sig ni fi can te do se gun do
sis te ma… (ME8: 601: 603)

Dinâmicas de identidade: o espaço da estratégia

Cons ta tá mos que, na ma i o ria dos in di ca do res, se ve ri fi ca uma gran de apro xi ma ção 
nos va lo res das fre quên ci as ob ser va das em Por tu gal e em Ma cau, o que re ve la des -
de logo uma apro xi ma ção en tre a for ma como uns e ou tros se po si ci o nam re la ti va -
men te a al guns mar ca do res iden ti tá ri os. Este fac to ates ta a exis tên cia de uma ho -
mo ge ne i da de quan to a ele men tos que não são alvo de dis cus são, tal como a
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13 Sem pre ten der atri bu ir um ca rác ter na ci o na lis ta ao pro ces so de afir ma ção da iden ti da de ma -
caense, a uti li za ção des te con ce i to de et no na ção per mi te en glo bar dois ele men tos im por tan tes.
Por um lado, a re fe rên cia à iden ti da de ét ni ca e, por ou tro, à ide ia de um cor po or ga ni za do que,
não sen do uma na ção por não ter um ter ri tó rio, se pro jec ta, na im pos si bi li da de de se ve rem pro -
jec ta dos na CPLP uma vez que tal só é pos sí vel para es ta dos au tó no mos, como uma en ti da de au -
tó no ma no es pa ço da lu so fo nia.

14 So bre o con ce i to de “um país, dois sis te mas” con sul tar, por exem plo, Gu o qi ang (1999).



im por tân cia da lín gua por tu gue sa, da gas tro no mia ou da re li gião ca tó li ca, ele men -
tos que es tão pre sen tes nas duas amos tras.

Não me nos in te res san te, e ape sar da con fluên cia re fe ri da, é o fac to de exis ti -
rem al guns itens onde se ve ri fi ca uma di fe ren ci a ção in ter na — as sen te na va ri a ção
ter ri to ri al en tre os ma ca en ses que es tão em Por tu gal e os que es tão em Ma cau —,
por exem plo, re la ti va men te à uti li za ção es tra té gi ca da lín gua no es pa ço da lu so fo -
nia como ele men to de dis tin ção. Em Ma cau re gis tá mos 21 re fe rên ci as à lu so fo nia
como ele men to de dis tin ção e em Por tu gal so men te duas. Este fac to re flec te di fe -
ren tes apos tas es tra té gi cas con jun tu ra is das co mu ni da des, em Ma cau e em Por tu -
gal. A va lo ri za ção da lín gua por tu gue sa em Ma cau é as so ci a da, con for me cons tatá -
mos, a uma po si ção char ne i ra que ocu pam em vir tu de da in ser ção no “es pa ço da
lu so fo nia”, i. e., dos pa í ses de ex pres são por tu gue sa. Aten te mos no se guin te tre cho 
de um dos en tre vis ta dos em Ma cau.

Bem, Ma cau têm de fac to uma iden ti da de pró pria (…) quer di zer mar ca pre ci sa men te
por ca u sa da li ga ção com o pas sa do em ter mos da his tó ria, em ter mos da cul tu ra e em
ter mos tam bém duma cul tu ra que é di fe ren te dou tras re giões dou tros pa í ses, por que
a cul tu ra aqui é uma cul tu ra mu i to es pe cí fi ca, mu i to pró pria, tal vez daí, há uma mis -
tu ra, o en con tro de duas cul tu ras (…) e tudo leva a crer que vai ser ain da re for ça da
nes te pro jec to aqui do go ver no de es ta be le cer uma re la ção cul tu ral e co mer ci al a ní vel
de mi nis té ri os nos pa í ses lu só fo nos (…) que Ma cau te nha es sas con di ções e os pa í ses
lu só fo nos que como Ango la, Mo çam bi que, Bra sil, Cabo Ver de, Gu i né são pa í ses de
lín gua por tu gue sa por de sen vol ver são pa í ses com gran des re cur sos… (ME15: 171:
188)

Identidade étnica e etnonação?

Se gun do Ca bral e Lou ren ço, um dos sen ti men tos que pre do mi na va an tes da tran -
si ção era o da sen sa ção de aban do no (1993: 25). Cre mos que nes te mo men to o sen ti -
men to que do mi na é o da afir ma ção da iden ti da de ma ca en se. Jus ti fi ca-o o re ce io de
que esta de sa pa re ça, di lu in do-se nou tras iden ti da des de en qua dra men to — em
Ma cau e nos pa í ses da diás po ra. A re du zi da ex pres são de mo grá fi ca da co mu ni da -
de e a sua dis per são, ali a das ao fac to de se tra tar de uma pe que na mi no ria no seu
pró prio lo cal de ori gem (Ma cau), são al guns dos as pec tos que es tão pre sen tes nas
pre o cu pa ções dos ma ca en ses, con for me nos ates ta o se guin te tes te mu nho quan do
se re fe re ao pe ri go de di lu i ção iden ti tá ria.

… cor re esse pe ri go sim, cor re esse pe ri go, esse pe ri go exis te mas… en fim, en quan to
hou ve rem [sic] ins ti tu i ções li ga das a ma ca en ses, que eram de lá e que são ge ri das por
pes so as que lá fi ca ram, en quan to es sas ins ti tu i ções per ma ne ce rem, ob vi a men te que
isso vai ten tar man ter e unir a iden ti da de ma ca en se, aque la iden ti da de ma ca en se que
eu digo… iden ti da de de raiz cul tu ral por tu gue sa, eu não falo em iden ti da de de pes -
soa no sen ti do lato que nas ceu em Ma cau, es ta mos a fa lar da que la co mu ni da de pe -
que na, res tri ta na qual eu per ten ço e que cor re o ris co, de fac to, de se di lu ir um
bo ca di nho e se per der, cor re de fac to esse ris co mas, es pe ro bem, que as ins ti tu i ções
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que fi ca ram em Ma cau e que es tão li ga das aos ma ca en ses, sir vam de pólo de aglu ti na -
ção e que essa iden ti da de não se per ca… mas cor re o ris co. (PE1: 299: 309)

A afir ma ção dos va lo res e dos mar ca do res iden ti tá ri os, atra vés, por exem plo, da ac -
ção as so ci a ti va que re cu pe ra, re cons trói e de li mi ta os ele men tos de di fe ren ci a ção
re la ti va men te à gran de ma i o ria chi ne sa, con subs tan cia uma es tra té gia evi den te,
que evo lui em fun ção das con di ções con tex tu a is. É o caso, por exem plo, da re cu pe -
ra ção de uma lín gua que têm como pró pria, o pa tuá, ou ain da da re a li za ção de
even tos di ver sos — de ca rác ter re li gi o so, his tó ri co e cul tu ral — que têm como ob -
jec ti vo unir e, ra ci o nal men te, in cor po rar e ins ti tu ci o na li zar os ele men tos dis tin ti -
vos dos ma ca en ses.

No que se re fe re ao pa tuá, ve ri fi ca mos que se tra ta de um pro ces so de re cu pe -
ra ção de um dos ele men tos da iden ti da de ét ni ca ma ca en se, que se ins cre ve num
pro ces so de afir ma ção e di fe ren ci a ção re la ti va men te à et nia chi ne sa pre sen te em
Ma cau. Con for me re fe re Smith, na aná li se dos pro ces sos adop ta dos pelo que de -
signa como et ni as “ver ti ca is”, a re cu pe ra ção do pa tri mó nio ét ni co fun ci o na como
uma “cam pa nha de co mu ni ca ção e de so ci a li za ção de no vas ge ra ções em re la ção à
etno-his tó ria re des co ber ta e à lín gua res sus ci ta da da co mu ni da de” (1997: 88-90).
Esta re cu pe ra ção do pa tuá como lín gua pró pria dos ma ca en ses ins cre ve-se pre ci sa -
men te nes se tipo de pro ces so de afir ma ção, sen do uma es pé cie de fron te i ra ét ni ca
que as se gu ra a uni da de da iden ti da de ma ca en se. Ve ja mos o se guin te exem plo que
ilus tra este pro ces so:

… não cre io… ago ra que fala nis so, é en gra ça do, que o ma ca en se ago ra sen te-se mais
ma ca en se do que an tes… an tes sen tia-se por tu guês… mas ago ra fala-se mais no ma -
ca en se… por exem plo o Pa tuá, que ti nha de sa pa re ci do, que era con si de ra do pe los
por tu gue ses como uma lín gua de tra pos, co me çou a ser tra ta da como uma lín gua pró -
pria, com ca te go ria até ci en tí fi ca… (ME18: 593: 596)

Po de ría mos di zer que a afir ma ção da iden ti da de é ne go ci a ção de uma le i tu ra de di -
fe ren ci a ção lo cal que per mi te re i vin di car um po si ci o na men to par ti cu lar na es tru -
tu ra so ci al e po lí ti ca do ter ri tó rio de Ma cau e no con tex to do re gi me de “um país,
dois sis te mas”.

A iden ti da de é as sim as su mi da como um re cur so que se mo bi li za quan do é
ne ces sá rio es ta be le cer de mar ca ções, vi san do um efe i to per for ma ti vo: atra vés da
in ter pre ta ção da es tru tu ra so ci al, even tu al men te ne go ci ar um po si ci o na men to
par ti cu lar na mes ma. A ide ia de ca pi tal de iden ti da de é pois mais abran gen te que a
de ca pi tal cul tu ral ou de ca pi tal so ci al e apli ca-se à ne go ci a ção no qua dro de uma
es tru tu ra de opor tu ni da des que evo lui (Kas tor ya no, 2002)

Fa lar de ca pi tal de iden ti da de im pli ca ne ces sa ri a men te iden ti fi car os seus ele -
men tos dis tin ti vos, aque les que se “na tu ra li zam”, que se cris ta li zam e ser vem de
re fe rên cia in den ti tá ria. Qu al quer iden ti da de as sen ta em fac to res de dis tin ção re la -
ti va men te aos “ou tros”, por um lado, e por ou tro, re sul ta do pro ces so de “pri mor -
di a li za ção”, i.e., de es sen ci a li za ção de que são alvo. Da aná li se des cri ti va pu de mos
elen car um con jun to de ele men tos que os nos sos en tre vis ta dos con si de ram ser um
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re fle xo do que é ser ma ca en se. O pa pel que as eli tes de sem pe nham nes te pro ces so é
vi tal, pois são es tas que ra ci o na li zam, eco am e le gi ti mam os di fe ren tes dis cur sos de 
per ten ça que se vão su ce den do.

O caso dos ma ca en ses re flec te esse pro ces so de dis tin ção. Ope ran do numa di -
nâ mi ca de mó ti ca e ins tru men ta lis ta (Smith, 1997), a iden ti da de ét ni ca dos ma ca en -
ses cons trói-se, des trói-se e mo di fi ca-se, num pro ces so de es sen ci a li za ção que, ao
sa bor dos in te res ses es tra té gi cos da co mu ni da de, e das pos si bi li da des de ne go ci a -
ção en tre a ber tas com o re gi me “um país, dois sis te mas”, se vai cons ti tu in do.15

A iden ti da de não sai do nada, ela pode ser cri a da mas tem de ter uma subs tân cia
que lhe dê sen ti do, daí ele men tos como a his tó ria, os mi tos e as me mó ri as par ti lha dos,
por exem plo, se rem vi ta is para a cons tru ção e a afir ma ção iden ti tá ri as — e da di fe ren -
ça. As iden ti da des que se cons tro em por re fe rên cia a um pro ces so de hi bri da ção ma tri -
ci al não fo gem à re gra. O caso dos ma ca en ses, jul ga mos nós, é pa ra dig má ti co.

As prin ci pa is di men sões em que a di fe ren ci a ção se ope ra são a lín gua, a as -
cen dên cia, a gas tro no mia, a re li gião (ca tó li ca), uma “cul tu ra pró pria” e re fe ren ci a is 
his tó ri cos e ter ri to ri a is es pe cí fi cos.

Um dos mar ca do res da iden ti da de ma ca en se é a lín gua — ou me lhor, as lín -
guas. Nes te cam po a tri pla re fe ren ci a ção é apre sen ta da como ca rac te rís ti ca da co -
mu ni da de, va lo ri zan do o seu hi bri dis mo como for ma de di fe ren ci a ção iden ti tá ria
em re la ção ao por tu guês, e in te gran do o chi nês e o in glês, cons ti tu in do, as sim, “um
ter ce i ro es pa ço de enun ci a ção” (Bhab ha). Se bem que a lín gua por tu gue sa te nha
sido a lín gua ve i cu lar do mi nan te, a for ma como a re la ção com as di fe ren tes lín guas
(por tu guês, chi nês e in glês) tem evo lu í do per mi te cons ta tar como no vos con tri bu -
tos lin guís ti cos são in te gra dos na ex pres são quo ti di a na dos ma ca en ses, em par ti -
cu lar dos que fi ca ram em Ma cau.

Pu de mos cons ta tar que exis te uma for te afi ni da de iden ti tá ria com a lín gua
por tu gue sa; mas tam bém exis te afi ni da de com a lín gua chi ne sa. À pri me i ra, con tu -
do, está as so ci a da uma per ten ça iden ti tá ria à na ci o na li da de por tu gue sa, que es ta -
be le cia a di fe ren ça re la ti va men te aos “ou tros”, os chi ne ses.

Sen do vo lú ve is e eté re as, as iden ti da des são di nâ mi cas e ma ni fes tam-se de
uma for ma sin cró ni ca e di a cró ni ca, pelo que é pos sí vel, num mes mo con jun to de
in di ví du os, re gis tar di fe ren tes dis cur sos que re sul tam da ac ção da so ci a li za ção e
da acul tu ra ção aos va lo res emer gen tes das di nâ mi cas da mu dan ça so ci al.16 Isto ve -
ri fi ca-se de sig na da men te no que con cer ne à pos tu ra dos ma ca en ses re la ti va men te
à lín gua chi ne sa.
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15 João de Pina Ca bral re flec te so bre esta mes ma ques tão, con clu in do: “… O ma ca en se é cons tan te -
men te con fron ta do com o ‘em ba ra ço dos li mi tes’ ao qual Goff man se re fe re (1963: 148). (…) Para
os ha bi tan tes de Ma cau, 1999 re pre sen tou uma vi o len ta al te ra ção nas suas con di ções de vida,
aos ní ve is po lí ti co, eco nó mi co e cul tu ral. Não são uni ca men te as dis po si ções pes so a is re la ti va -
men te às re la ções in te rét ni cas que se al te ram, é tam bém o pró prio en qua dra men to das di fe ren -
ci a ções ét ni cas que, à me di da que as ge ra ções pas sam, as su me len ta men te uma nova for ma.”
(Ca bral, 2002: 157)

16 Con for me re fe rem Ca bral e Lou ren ço, “a et ni ci da de tem de ser vis ta como um pro jec to — algo
que está em cons tan te cons tru ção e re a li za ção. Cada ge ra ção cons trói a sua iden ti da de ét ni ca
por re fe rên cia à con jun tu ra que cria.” (1993: 75)



His to ri ca men te, um dos mo men tos que mar cam o iní cio de uma al te ra ção re -
la ti va men te, en tre ou tros as pec tos, à lín gua é o con fli to de 1966-67, que de ter mi na o 
fim do que se pode re fe rir como pe río do co lo ni al por tu guês de Ma cau. Mas mais
im por tan te ain da é, pre ci sa men te, o pro ces so de tran si ção do ter ri tó rio para a so be -
ra nia chi ne sa e a ne ces si da de as so ci a da de al te rar a pos tu ra da co mu ni da de re la ti -
va men te à im por tân cia da lín gua chi ne sa, que ago ra se tor nou, a par com a lín gua
por tu gue sa pelo pe río do de mais 50 anos após a data da tran si ção, uma lín gua ve i -
cu lar, se não mes mo a lín gua ve i cu lar que é usa da pela ma i o ria chi ne sa ago ra no
po der.

Ain da as so ci a da ao pro ces so de tran si ção, en con tra mos, con for me re fe ri do
atrás, a re cu pe ra ção de uma lín gua “pró pria dos ma ca en ses”, o pa tuá, que ti nha ca -
í do em de su so como lín gua e ele men to de dis tin ção. Esta si tu a ção está lon ge de ser
es pon tâ nea, sen do an tes re sul ta do de um es for ço cons ci en te das ins ti tu i ções de re -
pre sen ta ção dos ma ca en ses, i.e., as as so ci a ções.17

Pa ra le la men te, ve ri fi ca-se ac tu al men te, no quo ti di a no dos ma ca en ses que fi -
ca ram em Ma cau, a exis tên cia e uti li za ção de um “cri ou lo mo der no”, de um “hi bri -
dis mo lin guís ti co” ba se a do em três lín guas: o por tu guês, o chi nês e o in glês. Este é
um pro ces so in cre men tal, não pla ne a do, e que de cor re da adap ta ção a di nâ mi cas
co mer ci a is e po lí ti cas que so li ci tam o ter ri tó rio ma ca en se.

Tal de mons tra exis tir um des fa sa men to en tre as di nâ mi cas de mó ti cas e ins -
tru men ta lis tas, isto é, en tre o que o se pro duz pu ta ti va men te como ele men to de
iden ti da de — o hi bri dis mo lin guís ti co — e aqui lo que é alvo de ins tru men ta li za ção
pe las eli tes — o pa tuá como lín gua dos ma ca en ses.

Bru ba ker (2002) re fe re-se a este tipo de des fa sa men to em que a mo bi li za ção
da et ni ci da de, do na ci o na lis mo ou do ra ci a lis mo, ou de ou tras ca te go ri as de iden ti -
da de so ci al, não en con tram ex pres são nas eli tes, ou in ver sa men te, não en con tram
ex pres são de mó ti ca.18

Mas o mes mo já não pode ser dito re la ti va men te à cri a ção de la ços ou ca na is
de afir ma ção dos ma ca en ses no “es pa ço da lu so fo nia”. Isto é evi den te nos es for ços
re a li za dos pe las ins ti tu i ções de re pre sen ta ção dos ma ca en ses e pe las ins ti tu i ções
go ver na men ta is. Aqui tra ta-se de um pro ces so de cri a ção de um es pa ço de pro jec -
ção que co lo ca em evi dên cia o fac to de a co mu ni da de do mi nar o por tu guês e de
isso po der ser um ele men to es tra té gi co im por tan te para a afir ma ção de um pa pel
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17 De re fe rir que, de acor do com a pes qui sa em pí ri ca, a di nâ mi ca as so ci a ti va em Ma cau é mu i to su -
pe ri or àque la que ob ser vá mos em Por tu gal. Re gis tá mos re fe rên ci as a mais de duas de ze nas de
as so ci a ções em Ma cau, ape sar de exis ti rem mu i tas mais (ver San tos e Go mes, 1998), ao pas so
que em Por tu gal só exis te uma: a Casa de Ma cau. O fe nó me no as so ci a ti vo em Ma cau me re ce ria
um es tu do mais apro fun da do, aten den do aos pa ra le lis mos ve ri fi ca dos em al guns as pec tos com
o mo de lo as so ci a ti vo chi nês em con tex to mi gra tó rio (ver Cos ta, 2002).

18 Para mais de ta lhes so bre es tes pro ces sos, ver por exem plo a aná li se, na Ro mé nia, numa ci da de
da Tran sil vâ nia, do caso das ca te go ri as “ro me nos” e “hún ga ros” (Bru ba ker, 2002: 177-185). Nes -
te exem plo, de fen de o au tor, não exis te tout court uma cor res pon dên cia en tre as di nâ mi cas de -
mó ti cas e ver ti ca is, para usar ex pres sões de Anthony Smith (1997). Nes te caso, ape sar da in ten sa 
ac ção das eli tes no sen ti do da de mar ca ção ét ni ca, a ac ção de cris ta li za ção e de for ma ção de gru -
pos ét ni cos — e de con fli tos ét ni cos — não acon te ceu.



es pe ci al para Ma cau e os ma ca en ses. Não se tra ta tan to de uma ques tão de iden ti -
da de, mas sim de va lo ri za ção de um dos mar ca do res que lhe são ine ren tes. Esse
dis cur so pas sa de po is para a res tan te co mu ni da de, sen do in cor po ra do como uma
van ta gem e uma di fe ren ça que só os ma ca en ses pos su em. Con for me já re fe ri do, ve -
ri fi ca-se uma va lo ri za ção mu i to mais ex pres si va na amos tra de Ma cau em com pa -
ra ção com a de Por tu gal.

Mas esse tipo de po si ci o na men to es tra té gi co de acor do como os di fe ren tes
con tex tos ocor re, tam bém, na va lo ri za ção da com po nen te he re di tá ria por tu gue sa,
mais va lo ri za da pela amos tra de Ma cau do que pela de Por tu gal.

Na mes ma li nha, ain da, a com po nen te de va lo ri za ção da “cul tu ra” chi ne sa é
ma i or na amos tra de Ma cau (61 re fe rên ci as) do que na amos tra de Por tu gal (com
so men te 21 re fe rên ci as). Assim, cons ta ta mos que a fi xa ção das fron te i ras de iden ti -
da de cor res pon de a es tra té gi as que po dem ser mais ou me nos cir cuns tan ci a is, re -
flec tin do o in te res se que pode exis tir da par te do co lec ti vo ou de uma par te do mes -
mo em afir mar a sua es pe ci fi ci da de.19

O mes mo tipo de des fa sa men to pa re ce ser evi den te na re la ção es ta be le ci da
en tre as as cen dên ci as. Se bem que a mais va lo ri za da pe los en tre vis ta dos seja a por -
tu gue sa (do pon to de vis ta for mal a na ci o na li da de é pre do mi nan te men te por tu -
gue sa), é um fac to que os ma ca en ses têm tam bém an te pas sa dos chi ne ses e, igual -
men te, indo-asiá ti cos, fac to que é por ve zes usa do para jus ti fi car a exis tên cia de tra -
ços fe no tí pi cos não eu ro pe us, numa es tra té gia de di fe ren ci a ção re la ti va men te à et -
nia chi ne sa. Mas tam bém aqui a al te ra ção das cir cuns tân ci as pro duz uma al te ra ção
na de li mi ta ção das fron te i ras que de ter mi nam a per ten ça ét ni ca, uma vez que, de
acor do com al guns dis cur sos, a as cen dên cia chi ne sa é, cada vez mais, con si de ra da
como par te in te gran te da iden ti da de ma ca en se.20

Con si de ra mos que, da mes ma for ma que a lín gua, o “hi bri dis mo ge né ti co”
cons ti tui-se como um dos mar ca do res de iden ti da de dos ma ca en ses, per mi tin do
es ta be le cer es tra te gi ca men te — umas ve zes por re fe rên cia ao ca pi tal de “por tu ga li -
da de”,21 ou tras por re fe rên cia à com po si ção mul ti cul tu ral e uni ver sal dos ma ca en -
ses — a di fe ren ci a ção. Vol ta re mos a este as pec to mais adi an te.

No que se re fe re à gas tro no mia, cons ta ta mos que se tra ta de um ele men to
para a ca rac te ri za ção do qual é con vo ca da a con fluên cia de di ver sos con tri bu tos
gas tro nó mi cos, don de re sul ta ria uma for ma cu li ná ria “hí bri da”, pró pria des ta
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19 Exis te pois uma di fe ren ça es tra té gi ca na for ma como o ca pi tal de iden ti da de é va lo ri za do em di -
fe ren tes con tex tos, o que nos re me te, da mes ma for ma que João de Pina Ca bral e Nel son Lou ren -
ço (1993: 25), para o que po de mos de sig nar de “na tu re za con tex tu al das iden ti da des”.

20 No caso das nos sas amos tras cons ta tá mos que a as cen dên cia hí bri da é a mais fre quen te. De no -
tar, aliás, que ne nhum en tre vis ta do é uni ca men te de as cen dên cia por tu gue sa ex clu si va. Ao pas -
so que tal pôde ser cons ta ta do no que se re fe re à as cen dên cia chi ne sa.

21 De acor do com João de Pina Ca bral e Nel son Lou ren ço, que de sen vol ve ram o re fe ri do con ce i to,
tra ta va-se de um ca pi tal de iden ti da de eu ro pe ia que “(…) Re pre sen ta va uma ma i or pro ba bi li -
da de de ob ten ção de em pre go na ad mi nis tra ção em Ma cau e, em Hong Kong, me lho res opor tu -
ni da des de não ser iden ti fi ca do com a co mu ni da de chi ne sa e, por con se guin te, de evi tar o tipo
de li mi ta ções ao mo vi men to e à pro mo ção so ci al que essa iden ti fi ca ção com por ta va.” (1993:
61-62)



co mu ni da de e que se con subs tan cia como ele men to de di fe ren ci a ção. Os dis cur sos
so bre a gas tro no mia ma ca en se re flec tem um pro ces so de ra ci o na li za ção em tor no
do qual se in cor po ram os di fe ren tes “con tri bu tos” cu li ná ri os de ou tros qua dran tes, 
no me a da men te por tu gue ses, indo-asiá ti cos e chi ne ses.

… atra vés da cu li ná ria, e que gos to de di zer que ac tu al men te a cul tu ra ma ca en se tem
uma ver ten te mu i to di fe ren te das ou tras co mu ni da des, da chi ne sa, é na pró pria cu li -
ná ria. A cu li ná ria ma ca en se é to tal men te uma mis tu ra de vá ri as cu li ná ri as, no me a da -
men te a cu li ná ria por tu gue sa como base, mas so fren do mu i tas al te ra ções com os
con di men tos que vi e ram des sas co ló ni as… e au men ta ram a di ver si da de na cu li ná ria
ma ca en se… (ME19: 99: 103)

De des ta car que a gas tro no mia ma ca en se é tam bém uma ima gem de mar ca do ter -
ri tó rio, fun ci o nan do como pro du to tu rís ti co que as sim es sen ci a li za este atri bu to
iden ti tá rio e o pro jec ta como ele men to de pro va da exis tên cia da di fe ren ça.

À se me lhan ça dos mar ca do res iden ti tá ri os já re fe ri dos, a re li gião apre sen -
ta-se como fac tor dis tin ti vo e re flec te uma for te uni for mi da de den tro das co mu ni -
da des ma ca en ses em Por tu gal e em Ma cau. Não exis tem dú vi das que a co mu ni da -
de ma ca en se se revê num dis cur so de ins cri ção ca tó li ca. Não de i xa de trans pa re cer,
con tu do, um cer to sin cre tis mo re la ti va men te às ou tras for mas de ex pres são re li gi o -
sa, con vi ven do as ex pres sões re li gi o sas ca tó li cas, atra vés da fes tas de ca len dá rio re -
li gi o so, e as ex pres sões de ca riz ori en tal, atra vés das fes tas de ca len dá rio chi nês e
da re fe rên cia a re li giões ori en ta is, de sig na da men te o bu dis mo.

No en tan to, de fen de um co nhe ce dor da re a li da de ma ca en se, mons. Ma nu el
Te i xe i ra, que a re li gião é um “ci men to” da co mu ni da de ma ca en se. Pese em bo ra o
fac to de se tra tar de um sa cer do te ca tó li co, é de con si de rar que ac tu al men te a re li -
gião ca tó li ca ain da tem uma ex pres são sig ni fi ca ti va, em bo ra mi no ri tá ria, em es pa -
ços como Ma cau, Ma la ca ou Goa, po den do de fac to ser um ins tru men to de afir ma -
ção de iden ti da de:

Em Ma la ca, os ma la quen ses, cha ma dos por tu gue ses, man ti ve ram-se pela re li gião,
têm igre ja por tu gue sa, ser mões em por tu guês, con fis sões em por tu guês… tudo em
por tu guês. Foi a re li gião que os uniu… em Ma cau há-de ser… …a san ta igre ja, não é?
As mis sas são em por tu guês, con fis sões em por tu guês, a pre ga ção em por tu guês…
(en tre vis ta de 12.10.02)

Re la ti va men te à “cul tu ra”, es ta mos ine ga vel men te pe ran te três gran des
ten dên ci as:

— um ali nha men to com, e va lo ri za ção cla ra da “cul tu ra” por tu gue sa, for te men -
te re la ci o na do com a afir ma ção da di fe ren ça e do ali nha men to na ma triz
por tu gue sa;

— uma ins cri ção na “cul tu ra” chi ne sa, que se ma ni fes ta numa óp ti ca de in te gra -
ção num es pa ço de do mi nan te chi ne sa;

— a ide ia unâ ni me de que os ma ca en ses re flec tem, e de les re sul ta, “um ter ce i ro
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es pa ço de enun ci a ção”, uma “ter ce i ra via”, i. e., uma cul tu ra hí bri da, a cul tu -
ra ma ca en se, que se ria uma ma ni fes ta ção sui ge ne ris.22

Cons ta tá mos que esta “po si ção” ser ve, umas ve zes, o pro pó si to de dis tan ci a men to
re la ti va men te aos “pó los cul tu ra is de base”, chi nês e por tu guês e, ou tras ve zes, de
apro xi ma ção a es ses mes mos pó los, cons tru in do-se o pro ces so de uma for ma con -
tex tu al e es tra té gi ca, em fun ção dos ele men tos que se pre ten de va lo ri zar ou des va -
lo ri zar. Tra ta-se da cons tru ção de um es pa ço de afir ma ção iden ti tá ria que, ser vin do 
pro pó si tos es tra té gi cos e con tex tu a is (ou si tu a ci o nis tas), per mi te “jo gar em vá ri os
ta bu le i ros” a per ten ça cul tu ral. Esta “van ta gem” tem, no en tan to, tam bém des van -
ta gens, que se re ve lam sob a for ma de au tên ti cas en cru zi lha das iden ti tá ri as, que
po dem co a les cer em si tu a ções de dis so nân cia cog ni ti va, em fun ção das múl ti plas
re fe ren ci a ções en vol vi das. O se guin te tre cho, em que uma das nos sas en tre vis ta -
das é ques ti o na da so bre o que é a iden ti da de ma ca en se, é re ve la dor da en cru zi lha -
da que as iden ti da des mul ti pla men te re fe ren ci a das po dem ocul tar:

É di fí cil res pon der, (…) não sei ex pli car. É as sim, mu i ta gen te per gun ta mas eu não
con si go en con trar pa la vras para des cre ver. Por que é as sim, Ma ca en se para mim… em 
Ma cau pra ti ca men te não sou con si de ra da como uma pes soa que nas ceu lá por que os
chi ne ses olham para mim, com os tra ços que eu te nho na cara e não me con si de ram
como Ma ca en se, como uma pes soa que nas ceu lá, que tem as ra í zes lá. Cá em Por tu -
gal, te nho na ci o na li da de Por tu gue sa e não sou con si de ra da como Por tu gue sa. Per -
gun tam sem pre: “nas ces te em Ma cau e tens na ci o na li da de Por tu gue sa?”. Então
aqui lo foi um ter ri tó rio Por tu guês, não é?… sin to-me as sim um bo ca do de so ri en ta da,
não sei se sou Chi ne sa, se sou Ma ca en se, se sou Por tu gue sa, o que é que sou… (PE23:
61: 69)

Ou tro as pec to im por tan te para a cons tru ção das iden ti da des é a his tó ria. Este é um
dos ele men tos que mais con tri bui, con si de ra mos nós, para a for ma ção das iden ti -
da des na ci o na is ou ét ni cas, re gi o na is ou lo ca is e, por isso, para a es tru tu ra ção das
iden ti da des ao ní vel ma cro, i. e., da afir ma ção de iden ti da des co lec ti vas, consti -
tuindo o ci men to que con ce de o ca rác ter de pe re ni da de ne ces sá rio aos pro ces sos
iden ti tá ri os.

Con si de ra mos que as me mó ri as his tó ri cas de sem pe nham, tam bém, ao ní vel
mi cro do in di ví duo, um pa pel re le van te. A no ção de ha bi tus de Pi er re Bour di eu dá
bem con ta da im por tân cia das me mó ri as par ti lha das — um ele men to im por tan te
nos pro ces sos de iden ti da de, pois “põe em co mum” —, da his tó ria vi vi da e in cor -
po ra da no in di ví duo, e da re la ção en tre este pro ces so e o pro ces so de cons tru ção
afec ti va da per ten ça.

Arjun Appa du rai cha ma po rém a aten ção para a ne ces si da de de con si de rar
os efe i tos de glo ba li za ção e a exis tên cia de uma ma triz mais com ple xa, adap ta da às
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22 Bhab ha re fe re-se a este tipo de pro ces so de cri a ção de cul tu ras hí bri das como um “ter ce i ro es pa -
ço de enun ci a ção” (Alme i da 2000: 187).



re a li da des mais di nâ mi cas do que de sig na como iden ti da des ima gi na das ve i cu la -
das pelo po der dos mass-me dia, para a con si de ra ção do efe i to do ha bi tus so bre os in -
di ví duos (Appa du rai, 1996: 55; ver tam bém Ander son, 2001).

O efe i to uni fi ca dor da his tó ria tem a ver com a par ti lha de um modo ge ral,
mas com a par ti lha das di fi cul da des em par ti cu lar — ve jam-se, por exem plo, os ca -
sos de si tu a ções de guer ra, em que se de sen vol vem so li da ri e da des e um for te sen ti -
do do “nós”. Será na cons tru ção da his tó ria que po de re mos en con trar uma pro -
to-iden ti da de ma ca en se, con for me po de mos apre ci ar aquan do dos di fe ren tes
acon te ci men tos his tó ri cos que são re fe ri dos pe los en tre vis ta dos, no me a da men te
as re fe rên ci as à re sis tên cia da trans fe rên cia de Ma cau para a so be ra nia es pa nho la,
du ran te o pe río do da “união das co ro as”, de 1580 a 1640, ou a re sis tên cia à in va são
ho lan de sa, du ran te o sé cu lo XVII. Em pri me i ro lu gar Ma cau como sen do o úni co
ter ri tó rio que du ran te o pe río do his tó ri co da di nas tia dos Fi li pes man te ve sem pre
has te a da a ban de i ra por tu gue sa:

Nin guém sabe quan do Ma cau foi fun da do (riso), na que les tem pos, como an te ri or -
men te ti nha dito, que os por tu gue ses se es ta be le ce ram lá e tam bém não se sabe quan -
do se ins ta la ram, bem ti nham lá o Real Se na do, bem a câ ma ra de Ma cau, o se na do já é
ou tra his tó ria, o se na do já é de po is, o se na do de Ma cau, os por tu gue ses fi ca vam lá, ad -
mi nis tra vam e fa zi am, ali era o cen tro do po der de Ma cau, na que les tem pos. Se na do
era um tí tu lo que o rei Dom João IV deu a Ma cau, por que na que les tem pos, os Fi li pes
que go ver na vam Por tu gal, Ma cau nun ca içou a ban de i ra Espa nho la, por isso, de po is
da res ta u ra ção que co me mo rá mos há pou cos dias (ri sos), bem já mu i ta gen te não
sabe, é 1 de De zem bro, já nem se liga a isso. Há uma co ló nia por tu gue sa que nun ca,
acho que nun ca has te ou a ban de i ra es pa nho la por isso acho que deu à ci da de o nome
de Deus, não há ou tra mais leal. (PE17: 98: 107)

Ou tro mo men to con si de ra do im por tan te para Ma cau foi o da ten ta ti va de ocu pa -
ção por par te dos ho lan de ses.

… 24 de ju nho, dia de Ma cau, por que aque le dia é o dia de ter mi nan te, se Ma cau exis te
des ta ma ne i ra [foi] por que os Ho lan de ses ata ca ram e acho que é a úni ca vi tó ria que
Ma cau teve des de a sua his tó ria, em 1622. (PE17: 117: 119)

Mas, para além des tas re fe rên ci as his tó ri cas, que se re la ci o nam com mo men tos
con si de ra dos vi ta is pe los ma ca en ses, os en tre vis ta dos re fe rem ou tros ele men tos
vi ta is para a his tó ria de Ma cau e da cons tru ção da sua iden ti da de: a im por tân cia do 
Leal Se na do, a ac ção dos je su í tas, e uma re fe rên cia his tó ri ca mais re cen te, o “con fli -
to um, dois, três”, de 1966-67.

O mais im por tan te… eu pen so que hou ve dois, aliás três mo men tos mu i to im por tan -
tes para a his tó ria de Ma cau… a che ga da dos pri me i ros por tu gue ses, e que cá fi ca -
ram… o se gun do mo men to foi após os tu mul tos do um, dois, três… hou ve uma
mu dan ça no es ti lo de vida, hou ve um es ti lo de vida quan do vi e ram os pri me i ros por -
tu gue ses e que exer ci am a so be ra nia em Ma cau… o com por ta men to dos por tu gue ses,
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e dos ma ca en ses tam bém in clu í dos, não foi o mes mo de po is do um, dois, três, e de po is 
da trans fe rên cia da so be ra nia para a Chi na… são três mo men tos mu i to im por tan tes… 
eu sen ti mais esta últi ma… no um dois, três eu era mu i to pe que ni na… (…) não com -
pre en dia mu i to eu sei que de po is das pa zes os por tu gue ses ti nham ou tro es ti lo de
vida, já mis tu ra vam mais com os chi ne ses. (ME23: 98: 105)

Estas re a li da des his tó ri cas te rão sido a ma té ria que ori gi nou o “es bo ço” da iden ti -
da de ma ca en se, cons tran gi da en tre a sua pró pria so bre vi vên cia e o dis tan ci a men to 
da pre sen ça ofi ci al por tu gue sa. Mais tar de e em pa ra le lo com um pro ces so de con -
so li da ção da iden ti da de ma ca en se, o pe río do co lo ni a lis ta por tu guês, com Fer re i ra
do Ama ral ou, ain da, os acon te ci men tos de 1966-67 e, de po is, a re vo lu ção do 25 de
Abril de 1974 e o pro ces so de tran si ção do ter ri tó rio, são ele men tos que se re flec tem
de di ver sas for mas nos re fe ren ci a is iden ti tá ri os dos ma ca en ses.

A his tó ria que se pro duz com re fe rên cia a um ter ri tó rio as su me gran de re le vo
para a afir ma ção das iden ti da des so ci a is e, em par ti cu lar, para a con subs tan ci a ção
de uma iden ti da de na ci o nal. No en tan to, na au sên cia de um ter ri tó rio so be ra no,
ou tras iden ti da des são pos sí ve is. Po dem exis tir for mas des ter ri to ri a li za das de
iden ti da de, como acon te ce nas iden ti da des ét ni cas ou re li gi o sas, por exem plo, que
po dem exis tir sem re fe rên cia a um ter ri tó rio de li mi ta do por fron te i ras de um es ta -
do so be ra no. É o caso de cer tas diás po ras — ver, por exem plo, o caso ar mé nio
( Tololyan, 2001).

O caso ma ca en se apre sen ta vá ri as con fi gu ra ções que, lo gi ca men te, re sul tam
da sua re la ção par ti cu lar en tre ter ri tó rio e his tó ria. Aqui a re fe rên cia ao ter ri tó rio é
me di a da pela re fe rên cia à na ci o na li da de por tu gue sa — ra ci o na li za da sob a for ma
de uma per ten ça re gi o na li za da, uma es pé cie de ex ten são ter ri to ri al com pa rá vel a
ou tras ex pres sões re gi o na is no con ti nen te (al gar vio, alen te ja no ou aço ri a no, por
exem plo) —, sen do que as ma ni fes ta ções de ca rác ter na ci o na lis ta são mu i to vin ca -
das nos en tre vis ta dos ma ca en ses. Estas re fe rên ci as re gi o na is são im por tan tes ins -
tru men tos para in te grar a di fe ren ça na to ta li da de na ci o nal, fun ci o nan do como
uma es pé cie de hi e rar quia das iden ti da des em ní ve is de in te gra ção cada vez mais
am plos: o fac to de se po der di zer que ser alen te ja no, mi nho to ou ma ca en se im pli ca
um con jun to de mar ca do res pró pri os, e per mi te a um ní vel su pe ri or — a na ção —
cons tru ir o dis cur so da uni da de na di ver si da de. Uma vez que to dos te mos de ter,
nos nos sos dias, uma na ci o na li da de, esta é ra ci o nal men te in cor po ra da e tor na da
con so nan te com a iden ti da de por tu gue sa. Esta é a for ma ad mi ti da pela ma i o ria dos 
en tre vis ta dos ma ca en ses, que pre fe rem en qua drar-se na iden ti da de for mal por tu -
gue sa. Não obs tan te, ou tras con fi gu ra ções são pos sí ve is, con for me po de mos cons -
ta tar atra vés da per ten ça a ou tras iden ti da des for ma is dis po ní ve is, no me a da men te 
à chi ne sa, que no de cur so do pro ces so de tran si ção al guns ma ca en ses adop ta ram, a
par da iden ti da de ét ni ca ma ca en se que sen tem como sua. A iden ti fi ca ção na ci o nal
sur ge, as sim, como uma adap ta ção prag má ti ca.

É pre ci sa men te nes te pon to que se cen tra o âma go da di fe ren ci a ção en tre
iden ti da de na ci o nal e iden ti da de ét ni ca, pois to dos os ele men tos es tão pre sen tes
para a for ma ção de uma iden ti da de na ci o nal, ex cep to o do ter ri tó rio, que está sob
so be ra nia chi ne sa. Assim, con si de ra mos que es ta mos pe ran te uma iden ti da de do
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tipo ét ni co, com re fe rên cia a um ter ri tó rio de ori gem — Ma cau —, cuja so be ra nia é
ago ra chi ne sa. Esta pe cu li a ri da de con tri bu iu para a ac tu al cons tru ção do que, nas
pa la vras de Anthony Smith, se pode de sig nar como uma iden ti da de ét ni ca sem na -
ção, uma “et no na ção” sem so be ra nia ter ri to ri al. Este fac to é bem sen ti do nas afir -
ma ções de al guns en tre vis ta dos, que se sen tem sub tra í dos à sua re fe ren ci a ção ter ri -
to ri al ao pon to de se con si de ra rem como “es tran ge i ros na pró pria ter ra”, apa nha -
dos em con tra-pé pela des lo ca ção das fron te i ras

… quan do digo que sin to es tran ge i ra na mi nha ter ra, é como se me sen tis se ma ca en se
na diás po ra, cada vez mais es tou a ali men tar mu i tas co i sas na mi nha casa, por exem -
plo aqui há dias le vei o meu fi lho a vi si tar o mu seu de Ma cau… eu acho que é fun da -
men tal, e en quan to eu pu der fi car em Ma cau, trans mi tir isso tudo às cri an ças…
(ME23: 386: 389)

De fac to, a re fe rên cia ao ter ri tó rio sob so be ra nia chi ne sa tem um efe i to ne ga ti vo nos 
ma ca en ses, que sen tem o re ce io de se di lu ir, por um lado, nas iden ti da des de re fe -
rên cia em pre sen ça, de sig na da men te a chi ne sa, não obs tan te as pos si bi li da des de
mais-va li as as so ci a das ao ca pi tal de iden ti da de no re gi me “um país, dois sis te mas” 
e, por ou tro, e nos res tan tes ca sos, te mem a di lu i ção nas iden ti da des dos pa í ses de
aco lhi men to onde exis tem co mu ni da des de ma ca en ses. Este pro ces so de ate nu a -
ção ou mes mo de ex tin ção dos re fe ren ci a is que es tru tu ram o “eu ét ni co” da co mu -
ni da de é vis to como uma per da que é sen ti da como uma per da pes so al in trín se ca
dos ma ca en ses. O mes mo pro ces so não se pas sa com o “eu na ci o nal”, que se en con -
tra sem pre ga ran ti do por múl ti plas pos si bi li da des — de que os in di ví du os em de -
ter mi na da cir cuns tân cia se po dem apro pri ar ou, ao con trá rio, que po dem ser obri -
ga dos a adop tar.

Etnicidade e identidade: somos todos étnicos?

A ide ia de que so mos to dos ét ni cos po de ria não ser des ti tu í da de sen ti do, uma vez
que to dos par ti lha mos, de al gu ma for ma, uma es tru tu ra de iden ti da de pas sí vel de
ser re fe ren ci a da a par tir dos atri bu tos de uma iden ti da de ét ni ca. Na re a li da de o
epí te to ét ni co im pli ca uma re fle xi vi da de por al te ri da de ao que não é ét ni co. E co lo -
ca-se a ques tão: o que é ét ni co e quem de fi ne o que é ét ni co e não o é? Esta di co to mia 
re flec te uma re la ção de po der, no sen ti do de quem de fi ne a per ten ça ét ni ca. Por
essa ra zão a re la ção que se es ta be le ce en tre et ni ci da de e mi no ri as se pro duz de for -
ma li ne ar, re flec tin do o re co nhe ci men to po lí ti co da exis tên cia de uma ma i o ria à
qual a(s) mi no ria(s) tem de se sub me ter.23

Nes te sen ti do, se fôsse mos to dos ét ni cos, não exis ti ria ter mo de com pa ra ção,
pelo que nin guém se ria ét ni co. Um con tra-sen so que exi ge uma cla ri fi ca ção.

Con si de ra mos que a de sig na ção de ét ni co é uma ca te go ria po lí ti ca, que cris ta -
li za uma re la ção de po der e, con se quen te men te, uma de sig na ção dis cri mi na tó ria,
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po si ti va ou ne ga ti va men te usa da, por re fe rên cia a uma ma i o ria que su pos ta men te
se sub trai a esse atri bu to clas si fi ca tó rio (mes mo que de mo gra fi ca men te não seja
ma i o ri tá ria).24

Con si de ra mos en tão que os ele men tos que iden ti fi cam uma dada ca te go ria
po dem e de vem ser apre en di dos es tru tu ral men te. Tra ta-se de mar ca do res cons -
truídos num pro ces so de es sen ci a li za ção, pro ta go ni za do numa di nâ mi ca de mó ti ca 
e ins tru men tis ta, por um lado, e por ou tro, so ci al men te cons tru í dos na con fluên cia
das ló gi cas pri mor di a lis ta (for te men te ba se a da nos mar ca do res his tó ri cos e de me -
mó ria co lec ti va, numa es pé cie de et no gé ne se, so ci al men te cons tru í da) e si tu a ci o -
nis ta (que pri vi le gia a flu i dez e mu ta bi li da de dos re fe ren ci a is de iden ti da de).

São pois os pro ces sos de es sen ci a li za ção das es tru tu ras de iden ti da de que de -
ter mi nam os atri bu tos (le gí ti mos) de per ten ça e en for mam a cons tru ção de es que -
mas ca te go ri a is.25 Estes pro ces sos po dem as su mir for mas di ver sas na di a cro nia,
com a in cor po ra ção de no vos ele men tos re sul tan tes da evo lu ção his tó ri ca; tam bém
em ter mos sin cró ni cos, na me di da em que, por exem plo, po dem ser mais ou me nos
con jun tu ral men te pro ta go ni za dos pe las eli tes e/ou gru pos de in fluên cia; e ao ní -
vel in ter mé dio, em que po dem ser re sul ta do da con fluên cia das di nâ mi cas an te ri o -
res. Pode-se, as sim, ad mi tir que, va ri an do os ele men tos es tru tu ra is, ob jec to de es -
sen ci a li za ções ins tru men ta is, no vas con fi gu ra ções de iden ti da de ten dem a emer -
gir, em bo ra par ti lhan do e re fe ren ci an do-se a ele men tos da es tru tu ra co muns. Don -
de a as sun ção de que, re la ti va men te a um dado tipo de iden ti da de, po dem sur gir
vá ri as ex pres sões pas sí ve is de di fe ren ci a ção. O pro ble ma re si de en tão em de ter mi -
nar a par tir de que mo men to se “sai” das fron te i ras do que é ser clas si fi ca do numa
dada iden ti da de. Assim, o “por tu guês” pode ser do Mi nho, da Ve ne zu e la ou da Ca -
li fór nia, mas é vis to como mem bro de um co lec ti vo uni do pela “voz do san gue”. É
numa ló gi ca se me lhan te que al guns dos nos sos en tre vis ta dos se in se rem quan do
re fe rem que ser ma ca en se é como ser alen te ja no ou aço ri a no. Mas à “voz do san -
gue” subs ti tuem a ló gi ca do hi bri dis mo. O que pre ten de mos com esta dis cus são é
sus ten tar a ide ia de que a clas si fi ca ção de uma co mu ni da de pode ser mul ti pla men -
te re fe ren ci a da.

A es co lha ou ên fa se co lo ca da em ele men tos par ti cu la res de re fe ren ci a ção é re -
sul ta do de uma re la ção de for ças po lí ti ca.

O pro ble ma que se le van ta nes tas cir cuns tân ci as é o da de fi ni ção das fron te i -
ras in ter nas de um dado re fe ren ci al iden ti tá rio. Pro cu rá mos per ce ber se, quan do
nos re fe ri mos à co mu ni da de ma ca en se, se tra ta de fac to de uma co mu ni da de e, em
se gun do lu gar, se exis tem cli va gens in ter nas sig ni fi ca ti vas.26

Um dos ele men tos que re flec te a exis tên cia de es tra té gi as clas sis tas no âm bi to 
da or ga ni za ção so ci al da po pu la ção de Ma cau pode ser, pre ci sa men te, a his tó ria
das suas ori gens. Como já foi re fe ri do, exis tem ba si ca men te duas ver sões re la ti vas
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à ori gem dos ma ca en ses: uma que in clui a mis ci ge na ção com os chi ne ses como uma 
prá ti ca que se de sen vol veu des de os pri mór di os do es ta be le ci men to dos por tu gue -
ses em Ma cau; e uma ou tra, que afas ta a ide ia da exis tên cia des sa mis ci ge na ção até
há re la ti va men te pou co tem po, sen do que o ga ran te da iden ti da de era nes te caso
pro ta go ni za do pe las “fa mí li as tra di ci o na is”. Não pre ten de mos dis cu tir es tas ver -
sões, mas tão só apro ve i tá-las para mos trar a exis tên cia de um dis cur so ra ci al men te 
re fe ren ci a do, que es ta be le ce uma di fe ren ci a ção so ci al, in ter na e ex ter na, bas tan te
for te. Ser ma ca en se com tra ços fe no tí pi cos asiá ti co-chi ne ses era ob jec to de dis cri -
mi na ção so ci al, ao pas so que ser ma ca en se de tra ços fe no tí pi cos asiá ti cos não chi -
ne ses — ma la i os, in di a nos, etc. — já não era vis to como tão es tig ma ti zan te, e ser via
pre ci sa men te para “jus ti fi car” a pre sen ça de tra ços asiá ti cos, que as sim se afir ma va 
“não se rem chi ne ses”. Impor ta pois per ce ber como a iden ti da de de clas se contri -
buiu para a es tru tu ra ção do gru po e do dis cur so iden ti tá rio. Pina Ca bral (2002: 166)
re fe re um exem plo pas sa do nos anos 50 do sé cu lo XX, en vol ven do uma per so na li -
da de ma ca en se de tra ços fe no tí pi cos chi ne ses, que ates ta o peso que a clas se so ci al
tem na es tru tu ra ção do gru po ét ni co dos ma ca en ses, re ve lan do como o fac tor eco -
nó mi co pode ser de ter mi nan te para o pro ces so de in te gra ção po si ti va.

Atra vés des se exem plo po de mos per ce ber que quem de ti nha o po der de de -
ter mi nar a ace i ta ção no seio do nú cleo de re fe rên cia do gru po era a clas se do mi nan -
te, e que esta as sen ta va em re la ções de ca riz eco nó mi co, mas tam bém ét ni co, como
po de mos aper ce ber-nos pela se guin te afir ma ção:

Mais uma vez, e pe las mes mas ra zões, vão-se cada vez, pe las mes mas ra zões de clas -
se, ca ma das de clas ses mais ba i xas, vão-se fun din do cada vez mais com a co mu ni da de 
chi ne sa. Enquan to as ou tras vão man ten do uma tra di ção, um modo de vida ain da dis -
tin to, ain da que con vi ven do, com con ces sões vo lun tá ri as e por gos to. (ME4: 354: 359)

Se bem que, ac tu al men te, esta re a li da de se te nha al te ra do, atra vés de uma ate -
nu a ção des tas di co to mi as ra ci a is, em re sul ta do do de sen vol vi men to so ci al e do
cres ci men to da im por tân cia da pre sen ça chi ne sa no ter ri tó rio, e em par ti cu lar
na es tru tu ra ção da clas se do mi nan te (so bre tu do a par tir do “con fli to um, dois,
três” e sub se quen tes acon te ci men tos po lí ti co-so ci a is), ain da exis tem res quí ci os
des te tipo de com por ta men tos que se man têm, no me a da men te atra vés dos pro -
ces sos de so ci a li za ção. Este dis cur so ve la do e clas sis ta sur ge por ve zes nas nos -
sas en tre vis tas e re flec te a exis tên cia des ses ti pos de com por ta men to ra ci al men -
te re fe ren ci a dos:
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… tal vez na que la al tu ra to dos sa be mos que o que vi nha da Chi na eram pes so as de es -
tra tos in fe ri o res, des sas re don de zas e Ma cau, cla ro, os Chi ne ses na tu ra is de Ma cau
têm já uma cer ta em ter mos de ha bi li ta ções li te rá ri as, têm um cer to grau, não é? Tal vez 
por ca u sa dis to, do meu pon to de vis ta, não é? (ME5: 57: 60)

De qual quer das for mas, o de sen vol vi men to eco nó mi co e so ci al e o efe i to de ge ra -
ção têm ate nu a do esse tipo de cons tru ção in te lec tu al, con for me se pode ava li ar
pela al te ra ção nos pa drões ma tri mo ni a is, que pas sa ram a ser me nos dis cri mi na tó -
ri os. Mas os re fle xos ain da per ma ne cem na me mó ria co lec ti va e dos in di ví du os,
como se pode ve ri fi car pela omis são ou dis si mu la ção da as cen dên cia chi ne sa de al -
guns dos en tre vis ta dos.

Hibridismo: “o bom e o mau híbrido”

A pa la vra mis tu ra é das mais re fe ri das quan do tra ta mos de per ce ber as ori gens dos
ma ca en ses. Se este ter mo não é tão car re ga do como o de hí bri do ou mu la to, por
exem plo, ele não de i xa de re flec tir a ide ia de im pu re za.27 A so ci e da de ma ca en se ali -
men tou e so freu este es tig ma nas re la ções so ci a is ra ci a li za das que se es ta be le ce ram
no ter ri tó rio en tre por tu gue ses, ma ca en ses e chi ne ses. Mas se este foi um ele men to
que de li mi tou e en for mou o re la ci o na men to so ci al pela ne ga ti va, ele é ac tu al men te
o ca pi tal de iden ti da de que en cer ra a ma i or “van ta gem” dos ma ca en ses. É pre ci sa -
men te o fac to de “se rem uma mis tu ra” que é hoje va lo ri za do nos seus dis cur sos.
Des ta for ma pos su em o que ou tros não pos su em: a vi são dos “dois la dos”, per mi -
tin do-lhes um po si ci o na men to “mais es cla re ci do” re la ti va men te à vida so ci al. Tal
fac to é ob ser vá vel nos dis cur sos dos en tre vis ta dos que de fen dem o seu ma i or cos -
mo po lit is mo por re fe rên cia, por exem plo, aos por tu gue ses do con ti nen te que não
se ri am pos su i do res des sa van ta gem de es tar em dois mun dos, do mi nar duas cul tu -
ras, fa lar vá ri as lín guas, etc.

De fac to, o hi bri dis mo é um atri bu to auto-as su mi do pela ma i o ria dos en tre -
vis ta dos, que se re flec te em pra ti ca men te to dos os mar ca do res iden ti tá ri os. A iden -
ti da de ét ni ca re cla ma da re flec te esse hi bri dis mo ao ní vel da lín gua, quer atra vés do 
seu pa tuá, quer atra vés do que de sig ná mos aci ma de cri ou lo mo der no. O hi bri dis -
mo está tam bém pre sen te na gas tro no mia ma ca en se, uma mis tu ra de vá ri os con tri -
bu tos cu li ná ri os de di ver sas pro ve niên ci as, que é a ex pres são, tor na da fí si ca, de
que a di fe ren ça re sul tan te da mis tu ra que ca rac te ri za os ma ca en ses é um pro du to
apre ci a do. A afir ma ção, em suma, de uma cul tu ra hí bri da é re cor ren te nos dis cur -
sos dos en tre vis ta dos. Uma cul tu ra pró pria que é um ca pi tal a man ter, o que re quer
es for ço, que é bem vi sí vel na ac ção as so ci a ti va, atra vés da di na mi za ção de fes tas e
con ví vi os, de ce le bra ção dos even tos his tó ri cos ou da lín gua.

A na tu re za “hí bri da” e esta re cu pe ra ção dos tra ços, ou tro ra ne ga ti va men te
ava li a dos, são hoje po si ti va e es tra te gi ca men te mo bi li za dos para es ta be le cer uma
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mais-va lia. Pas sa mos do “mau hí bri do” ao “bom hí bri do”. Mas esta pas sa gem não
se faz de uma for ma li ne ar, como re fe ri mos. A exis tên cia de uma es pé cie de “es que -
ci men to” das ori gens mis tu ra das, em par ti cu lar das chi ne sas, é ain da hoje um fac -
to. No en tan to, em cer tos sec to res, não exis te a ne ga ção da mis tu ra tout court. Esta é
en qua dra da num ou tro re fe ren ci al, o da mis tu ra com os “po vos eu ro a siá ti cos”. Ve -
ja mos a se guin te ci ta ção:

O ma ca en se é um mes ti ço bran co, é um mu la to… é um mu la to bran co — se pos so uti -
li zar a ex pres são, não é? E de via ser um ele men to en ri que ce dor do pa tri mó nio na ci o -
nal por tu guês (…) A mú si ca… a pró pria lín gua por tu gue sa se ria en ri que ci da como o
Bra si le i ro en ri que ceu… E ao con trá rio da he ran ça bra si le i ra, de ser mos… do bra si le i -
ro ser fru to… de cru za men tos Ibe ro-Afro-não sei o quê, Afro-ame ri ca nos, não é?… E
tem dado… o bra si le i ro acho que é bo ni to… é um bran co bron ze a do ou é um mu la to
es bran qui ça do, não? Então toda a sua ri que za cul tu ral… O ma ca en se se ria tam bém
um mes ti ço… está a ver? Mas com ou tras co or de na das ge o grá fi cas e cul tu ra is (…) é
cul tu ra dos tró pi cos, é a cul tu ra por tu gue sa ra te a da pela ge o gra fia, quer fí si ca quer de 
sa bo res, de sen ti res e da alma. Por tan to, a cul tu ra por tu gue sa de Goa ou do an ti go…
do an ti ga men te Ce i lão, hoje Sri-Lan ka, onde Ma cau não é a mes ma cul tu ra por tu gue -
sa ibé ri ca… Se ti ver mos em men te que sem pre foi uma cul tu ra hi bri di za da, por fac to -
res lo ca is, eu jul go que a cul tu ra ma ca en se po de rá ter con ti nu i da de. (ME8: 1428: 1431)

A re la ção en tre a prá ti ca e o dis cur so re ve la que exis te um en ca po ta men to das re fe rên -
ci as iden ti tá ri as chi ne sas que se vai, no en tan to, des va ne cen do com o pas sar do tem po, 
o que pode ser vis to como uma adap ta ção às si tu a ções de mu dan ça de iden ti da de for -
mal, que ocor rem den tro da co mu ni da de. A des cen dên cia chi ne sa já não é vis ta como
um tra ço es tig ma ti zan te; ao con trá rio, é re cu pe ra da como uma even tu al mais-va lia.

O ma ca en se pode ter a sua mais-va lia na sua com po nen te lin guís ti ca, a ní vel do tu ris -
mo… no co mér cio, pela sua com po nen te lin guís ti ca e tam bém a sua com po nen te de
mis ci ge na ção cul tu ral… oci den tal e chi ne sa… (E10: 670: 672)

O “bom sel va gem” ou o ra cis mo ci en tí fi co do sé cu lo XIX são re fle xo dos efe i tos que
pode pro du zir na so ci e da de um cer to dis cur so aca dé mi co. Actu al men te, o sen ti do
da pro du ção aca dé mi ca apon ta para a eli mi na ção das pos tu ras ra cis tas e da es tra ti -
fi ca ção da di fe ren ça (ver, por exem plo, Di mag gio, 1997; Bru ba ker, 2002; e Bru ba ker
e ou tros, 2004).

Mas, no caso de Ma cau, a re fe rên cia à “et nia chi ne sa” como ele men to cons ti -
tu ti vo da iden ti da de ma ca en se ad qui re hoje con tor nos par ti cu la res. O mul ti cul tu ra -
lis mo de sem pe nha, aqui, um pa pel fun da men tal, fun ci o nan do como res pal do ci en -
tí fi co e ins ti tu ci o nal para a emer gên cia de uma vi são mais aber ta pe ran te a di ver si da -
de, uma vi são que con fe re vir tu a li da des cen tra is aos pro ces sos de hi bri da ção.

Este pro ces so de to ma da de cons ciên cia está as so ci a do ao dis cur so po lí ti co de 
afir ma ção da es pe ci fi ci da de dos ma ca en ses no con tex to da ide ia de “um país, dois
sis te mas” — que dá sen ti do à afir ma ção e ne go ci a ção das per ten ças múl ti plas. O
es for ço de re cu pe ra ção das co mu ni da des emi gra das e a afir ma ção do seu peso
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ex ter no e in ter no é, tam bém, de su bli nhar; tra ta-se de um pro ces so no qual as as so -
ci a ções de sem pe nham um pa pel cru ci al. Tal vez mes mo a úni ca for ma de ga nhar
ex pres são, por en quan to, seja o “alar ga men to” das fron te i ras iden ti tá ri as para fora
do ter ri tó rio, por for ma a ga nhar peso ne go ci al no con tex to de uma cla ra ma i o ria
chi ne sa. A cons tru ção da et ni ci da de sur gi ria, as sim, como um ele men to de afir ma -
ção na es fe ra po lí ti ca e como for ma de ga nhar um ma i or apo io num con tex to em
que o ca pi tal de por tu ga li da de per de o seu peso ins ti tu ci o nal. Don de a “ce dên cia”
po der ser en ca ra da como uma “tro ca van ta jo sa”.

No fun do, tra ta-se de uma ori en ta ção di nâ mi ca no que con cer ne ao va lor atri -
bu í do a cada um dos mar ca do res cul tu ra is que dão sen ti do às iden ti fi ca ções sub jec -
ti vas, por um lado, e, por ou tro, de uma es tra té gia si tu a ci o nal que “alar ga” os mar -
ca do res iden ti tá ri os, que bran do ou al te ran do os pa drões que sub ja zem à sua afir -
ma ção, num pro ces so de cons tru ção e re cons tru ção so ci al, man ten do-se o fun da -
men tal — ser ma ca en se — como a re fe rên cia imu tá vel.

Pelo que de ve mos con si de rar, a par tir do caso de Ma cau, que as al te ra ções
que pos sam ad vir de gran des mu dan ças po dem, ao con trá rio de ex tin guir uma
dada es tru tu ra iden ti tá ria, con tri bu ir para a sua re de fi ni ção e/ou re no va ção à luz
das no vas ra ci o na li za ções ou ins tru men ta li za ções.

Apontamentos conclusivos

Pro ce de mos ago ra a uma sín te se dos as pec tos que con si de ra mos im por tan te su bli -
nhar. Des de logo a con fir ma ção de que as iden ti da des so ci a is não são es tá ti cas, nem 
iner tes e que a sua gé ne se não é li ne ar. Esta afir ma ção é cor res pon den te com a si tu a -
ção de Ma cau de for ma tan to mais evi den te quan to, no pre ci so mo men to em que a
iden ti da de ma ca en se pa re cia pres tes a so ço brar, re nas ce com um novo vi gor, ce le -
bran do o hi bri dis mo como for ma su pe ri or de cos mo po li tis mo.

O es tu do da iden ti da de ét ni ca ma ca en se per mi tiu-nos cons ta tar o ca rác ter de
pe re ni da de das iden ti da des, con ce di do pelo peso es tru tu ra dor da his tó ria, por um
lado, e, por ou tro, ob ser var como o pro ces so de es sen ci a li za ção das di men sões
iden ti tá ri as re le van tes se cons trói, des trói e re cons trói de for ma bas tan te plás ti ca
— e es tra té gi ca.

Foi pos sí vel cons ta tar que, se este é um pro ces so cons tru í do e por tan to não
ina to, é no en tan to a base so bre a qual os in di ví du os as sen tam as suas re fe rên ci as,
dan do sen ti do à sua po si ção no mun do

A ca pa ci da de de ne go ci ar o sta tus quo so ci al, eco nó mi co, po lí ti co, cul tu ral e
re li gi o so, mo bi li zan do o ca pi tal de iden ti da de cons tru í do e pre sen te em to das es -
sas di men sões, é de ter mi nan te para o es ta be le ci men to de fron te i ras iden ti tá ri as. É
esta ca pa ci da de de ne go ci ar a di fe ren ça e de a en qua drar na es tru tu ra so ci al que
está na base do es for ço de li mi ta ção dos con fli tos so ci a is. Os ajus ta men tos e as
even tu a is “ce dên ci as” ope ra ram-se de par te a par te, num pro ces so de re la ci o na -
men to so ci al com re fle xos va riá ve is nas es tru tu ras de po der. A ra ci o na li za ção da
di fe ren ça res pal da-se em es sen ci a li za ções di ver sas que va lo ri zam este ou aque le
tra ço de di fe ren ci a ção. O fac to de essa di fe ren ci a ção re flec tir uma ava li a ção
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po si ti va ou ne ga ti va de cor re das re la ções de po der que os ac to res en vol vi dos,
numa re la ção de al te ri da de, con se guem con sa grar.

So mos de opi nião que en quan to hou ver Ma cau ha ve rá ma ca en ses. Con si de ra -
mos que a trans fe rên cia da so be ra nia pode, ao con trá rio de ser uma ame a ça de di lu i -
ção, trans for mar-se numa opor tu ni da de para afir mar e ci men tar o ca pi tal de iden ti da -
de. Por ou tro lado, o pro ces so de cons tru ção da et ni ci da de ma ca en se, pro jec ta da na
diás po ra e na lu so fo nia, e sus ten ta da na ide ia de se gun do sis te ma, pa re ce ser o su por te 
mais evi den te do pro ces so de (re)cons tru ção da iden ti da de ma ca en se.

A ques tão é sa ber du ran te quan to tem po a nova es tru tu ra de po der em Ma cau 
se irá man ter, por um lado, e, por ou tro, du ran te quan to tem po a “mais-va lia” dos
ma ca en ses se man te rá como um ele men to ne go ci al com peso na nova con fi gu ra ção 
post-tran si ção.

Este ar ti go con tou com di ver sos con tri bu tos que que ro des de já agra de cer.
Em pri me i ro lu gar, agra de ço ao pro fes sor João de Pina Ca bral as ob ser va ções que,
na qua li da de de ar guen te da tese de dis ser ta ção de mes tra do, lhe aprou ve fa zer e
que mu i to con tri bu í ram para o me lho ra men to des te tra ba lho. Esten do os mes mos
agra de ci men tos aos ava li a do res anó ni mos, cu jas ob ser va ções per mi ti ram no vas
re fle xões que to mei em con si de ra ção. Agra de ço, tam bém, ao pro fes sor Rui Lou re i -
ro e ao dr. Jin Guo Ping o apo io e as su ges tões que me fo ram da das, em par ti cu lar no 
âm bi to da his to ri o gra fia de Ma cau. Este ar ti go con tou, tam bém, com os con tri bu -
tos ines ti má ve is dos mem bros do So ci No va/Mi gra ti on, em par ti cu lar da pro fes so -
ra Ma ria Mar ga ri da Mar ques, que per mi ti ram uma re fle xão e dis cus são dos seus
prin ci pa is pres su pos tos. Acres ce agra de cer, igual men te, a quem tor nou pos sí vel o
pre sen te tra ba lho, de sig na da men te à Fun da ção Jor ge Álva res e ao dr. Ma nu el Co e -
lho da Sil va pelo apo io, pe las ide i as e es tí mu lo que sem pre ma ni fes ta ram. Agra de -
ço, ain da, aos co la bo ra do res e en tre vis ta dos em Por tu gal e em Ma cau; este tra ba lho 
é tam bém para eles.
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Resumo/abstract/résumé/resumen

Fron te i ras da iden ti da de: o caso dos ma ca en ses em Por tu gal e em Ma cau

Glo ba li za ção, cos mo po li tis mo e iden ti da de são pa la vras-cha ve para com pre en der o
mun do con tem po râ neo. Apa ren te men te con tra di tó ri as, são, na ver da de,
com ple men ta res. Nes te ar ti go, a rees cri ta da his tó ria de Ma cau e a na tu re za con tex tu al
da iden ti da de se rão dis cu ti das. Ana li sa re mos o pro ces so de et ni ci za ção da iden ti da de
ma ca en se e a for ma como se con ju ga e ne go ce ia a sua in clu são si mul tâ nea no es pa ço
lin guís ti co da lu so fo nia e no es pa ço po lí ti co da fór mu la chi ne sa de “um país dois
sis te mas”. Os re fle xos des tas op ções na re con fi gu ra ção das re fe rên ci as iden ti tá ri as dos
ma ca en ses se rão alvo de aná li se.

Pa la vras-cha ve Pro ces sos iden ti tá ri os, hi bri dis mo, et ni ci da de e ma ca en ses.
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The frontiers of identity: the case of the Macanese in Portugal and Macao

Glo ba li za ti on, cos mo po li ta nism and iden tity are key-words to un ders tan ding the
con tem po rary world. Though ap pa rently con tra dic tory, they are, in fact, com ple men tary. 
This ar ti cle dis cus ses the re-wri ting of the his tory of Ma cau and the con tex tu al na tu re of
iden tity. We shall analy ze the eth ni ci za ti on pro cess of the Ma ca ne se iden tity and the way 
in which its in clu si on in both the Por tu gue se-spe a king lin guis tic area and the po li ti cal
area with the Chi ne se for mu la of “one country, two systems” is co-or di na ted and
ne go ti a ted. A tar get of analy sis will be the re per cus si ons of the se op ti ons on the
re cas ting of re fe ren ce po ints of Ma ca ne se iden tity.

Key-words Iden tity pro ces ses, hybri dism, eth ni city and Ma ca ne se.

Les frontières de l’identité: le cas des citoyens de Macao au Portugal et dans
leur pays

Mon di a li sa ti on, cos mo po li tis me et iden ti té sont les mots-clés qui per met tent de
com pren dre le mon de con tem po ra in. Appa rem ment con tra dic to i res, ils sont en fait
com plé men ta i res. Cet ar ti cle abor de la réé cri tu re de l’histoire de Ma cao et la na tu re
con tex tu el le de l’identité. Il analy se le pro ces sus d’ethnicisation de l’identité ma ca en se et
la ma niè re dont se con ju gue et se né go cie son in clu si on si mul ta née dans l’espace
lin guis ti que de la lu sop ho nie et dans l’espace po li ti que de la for mu le chi no i se “un pays,
deux systèmes”. L’impact de ces op ti ons sur la re con fi gu ra ti on des repè res iden ti ta i res
des ci to yens de Ma cao est éga le ment analy sé.

Mots-clés Pro ces sus iden ti ta i res, hybri dis me, eth ni ci té et ma ca en ces.

Fronteras de la identidad: el caso de los macaenses en Portugal y en Macao

Glo ba li za ción, cos mo po li tis mo e iden ti dad son pa la bras-cla ve para com pren der el
mun do con tem po rá neo. Apa ren te men te con tra dic to ri as, son, en ver dad,
com ple men ta ri as. En este ar tí cu lo, la re-es cri tu ra de la his to ria de Ma cao y la na tu ra le za
con tex tu al de la iden ti dad se rán dis cu ti das. Ana li za re mos el pro ce so de et ni za ción de la
iden ti dad ma ca en se y la for ma como se con ju ga y ne go cia su in clu sión si mul tá nea en el
es pa cio lin güís ti co de la lu so fo nía y en el es pa cio po lí ti co de la fór mu la chi na de “un
país dos sis te mas”. Los re fle jos de es tas op ci o nes en la re con fi gu ra ción de las re fe ren ci as
de iden ti dad de los ma ca en ses, se rán ob je to de aná li sis.

Pa la bras-cla ve Pro ce sos iden ti ta ri os, hi bri dis mo, et ni ci dad y ma ca en ses.

160 Francisco Lima da Costa

SOCIOLOGIA, PROBLEMAS E PRÁTICAS, n.º 46, 2004, pp. 133-160


