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Resumo Em Portugal há poucos estudos sobre o racismo e ainda menos sobre
o modo como o racismo é percepcionado por parte daqueles que dele são mais
habitualmente vítimas. Neste artigo, que se baseia em evidência empírica
resultante de um inquérito nacional e de entrevistas em profundidade a migrantes
guineenses, analisam-se as percepções de racismo desses migrantes, tal como elas
se estruturam a partir de experiências pessoais no quotidiano. Chama-se a atenção
para a diferenciação dessas percepções conforme o perfil social dos migrantes
e relaciona-se o racismo com os contrastes sociais e as continuidades culturais que
caracterizam as minorias africanas em Portugal.
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Por tu gal é um dos pa í ses da União Eu ro pe ia onde não têm pra ti ca men te ex pres -
são so ci al ou ele i to ral par ti dos ou for ças po lí ti cas que aco lham e pro mo vam ide o -
lo gi as ra cis tas ou xe nó fo bas. Olhan do para o caso por tu guês à luz do mo de lo de
Wi e vi or ka (1991), pode di zer-se que o ra cis mo em Por tu gal será um in fra-ra cis mo 
ou um ra cis mo frag men ta do, ou seja, um ra cis mo não po lí ti co, já que ele não en -
con tra, no cam po po lí ti co e par ti dá rio, os agen tes de ins ti tu ci o na li za ção ac ti va
que tem tido nou tros pa í ses.1

Tal au sên cia, se gun do al gu mas in ter pre ta ções, é in dis so ciá vel do luso-tro pi -
ca lis mo que atra ves sa ria todo o es pec tro po lí ti co, da es quer da à di re i ta, luso-tro pi -
ca lis mo esse que, de po is de ter sido uma ide o lo gia qua se ofi ci al do Esta do Novo,
te ria con ti nu a do com a mes ma vi ta li da de após Abril de 74 (Ca bral, 1997a; Vala,
Brito e Lo pes, 1999; Ale xan dre, 1999). Dir-se-ia, à pri me i ra vis ta, ser esse um pon to
a fa vor do luso-tro pi ca lis mo. Mas a le i tu ra que al guns dos au to res ci ta dos fa zem é
di ver sa. A ide o lo gia luso-tro pi ca lis ta fa ci li ta, pelo con trá rio, “a di fu são do ra cis mo
sub til”, já que, ao as su mi rem o não ra cis mo como uma idi os sin cra sia na ci o nal, os
“gran des par ti dos em Por tu gal, à es quer da como à di re i ta” não to mam “po si ções
anti-ra cis tas ou an ti xe nó fo bas” (Vala, Bri to e Lo pes, 1999: 192-193).

Inde pen den te men te das re la ções que se pos sam es ta be le cer en tre ra cis mo e
luso-tro pi ca lis mo, pon to a que vol ta re mos adi an te, al guns ac tos de vi o lên cia ex tre -
ma con tra imi gran tes, ocor ri dos du ran te os anos 80 e 90, da au to ria de gru pos ex -
pli ci ta men te ra cis tas, es tão aí para lem brar que, em bo ra com ex pres são cer ta men te
me nor do que em al guns pa í ses eu ro pe us, mas pro va vel men te ma i or do que nou -
tros (Eu ro pe an Par li a ment, 1991: 70-71), o ra cis mo é um pro ble ma tam bém na so -
ciedade por tu gue sa.

A lis ta de ata ques con tra imi gran tes afri ca nos e mem bros da po pu la ção ci ga na
(SOS Ra cis mo, 1992: 64-65; Ba ga nha, 1996: 125-128), mes mo des con tan do aque les



ca sos em que as mo ti va ções ra cis tas não são ine quí vo cas, já é re la ti va men te lon ga,
in clu in do o as sas si na to do luso-cabo-ver di a no Alcin do Mon te i ro, em Ju nho de 1995,
em Lis boa, na se quên cia do qual um gru po alar ga do de ski nhe ads foi con de na do a
pe sa das pe nas de pri são. Os cha ma dos ski nhe ads têm sido, de res to, em Lis boa e no
Por to, os au to res re cor ren tes de gran de par te dos ac tos de vi o lên cia in ven ta ri a dos.

Son da gens de opi nião pro mo vi das pe los me dia, in qué ri tos do Eu ro ba ró me tro
e al guns es tu dos so bre va lo res e re pre sen ta ções têm, pelo seu lado, ao lon go dos úl -
ti mos dez a quin ze anos, pro du zi do um con jun to de re sul ta dos que, mes mo sen do
con tra di tó ri os en tre si e tam bém ao ní vel da com pa ra ção eu ro pe ia, não de i xam de
in di car a pre sen ça de ati tu des pre con ce i tu o sas e dis cri mi na tó ri as em sec to res sig -
ni fi ca ti vos da po pu la ção por tu gue sa.

Pou quís si mos por tu gue ses, por exem plo, se con si de ram ra cis tas, mas, ao
mes mo tem po, mais de 40% di zem que o ra cis mo é uma ati tu de “mu i to co mum”
em Por tu gal e que co nhe cem al guns ca sos de ra cis mo nos seus cír cu los de ami za de, 
e mais de 80% con si de ram que o ra cis mo au men tou na pri me i ra me ta de dos anos
90. São tam bém pou cos aque les que di zem im por tar-se que os fi lhos te nham como
ami gos ou brin quem com cri an ças de raça di fe ren te, mas, pa ra le la men te, cer ca de
70% e 40% não gos ta ri am de mo rar per to de um acam pa men to de ci ga nos ou de um 
ba ir ro de ne gros, res pec ti va men te (Ba ga nha, 1996: 104-140).

No pla no da com pa ra ção eu ro pe ia en con tram-se, igual men te, si na is de sen ti -
do con trá rio, com os por tu gue ses a te rem, con for me os tó pi cos em ques tão, ati tu -
des mais e me nos pre con ce i tu o sas e dis cri mi na tó ri as do que as de ou tros eu ro pe us. 
A per cen ta gem dos que di zem ha ver de ma si a dos não na ci o na is da UE em Por tu gal
é bem me nor do que a dos que di zem o mes mo no con jun to dos pa í ses da União, e
são tam bém me nos do que na mé dia da UE aque les que em Por tu gal di zem sen -
tir-se per tur ba dos pela pre sen ça de pes so as de ou tra na ci o na li da de, raça ou re li -
gião. Já no que toca a ati tu des fa vo rá ve is à dis cri mi na ção la bo ral dos es tran ge i ros
por par te dos em pre ga do res, bem como à re je i ção de vi zi nhos de ou tras ra ças, os
por tu gue ses re gis tam va lo res mais al tos do que a mé dia dos eu ro pe us (Ba ga nha,
idem; Fran ça, 1993: 23, 28).

Tam bém al guns es tu dos so bre va lo res e re pre sen ta ções da po pu la ção mais jo -
vem têm en con tra do ele men tos de sig ni fi ca do opos to no que toca à po si ção face a
mi no ri as ét ni cas e imi gran tes. Uma pes qui sa so bre os jo vens de um dos ma i o res
con ce lhos da área me tro po li ta na de Lis boa con clu iu que mais de 40% dos in qui ri -
dos di zi am ha ver em Por tu gal de ma si a dos afri ca nos, bra si le i ros, in di a nos e pes so -
as de ou tras mi no ri as (Pais, 1996: 184-186), en quan to uma ou tra, com pa ran do ati -
tu des de jo vens por tu gue ses e de mu i tos ou tros pa í ses eu ro pe us, mos tra que, num
con jun to de itens re la ti vos à par ti ci pa ção ele i to ral de mi gran tes, os por tu gue ses
são sis te ma ti ca men te mais to le ran tes do que a mé dia dos in qui ri dos (Pais, 1999:
137-149).

Do cam po ci en tí fi co sur gem, en tre tan to, os pri me i ros es for ços de pes qui sa
em pí ri ca sis te má ti ca so bre o tema, com des ta que para o es tu do pi o ne i ro de Vala,
Bri to e Lo pes (1999).2 Esse es tu do põe em evi dên cia in dí ci os só li dos de pre con ce i to
ra ci al ex plí ci to, con fir man do in di ca ções for ne ci das pe las fon tes an te ri or men te ci -
ta das. Como re fe rem os au to res, em bo ra o ra cis mo re vis ta hoje for mas mais sub tis e 



di fu sas, “a per cep ção dos ne gros como uma ame a ça so ci al, per cep ção que pode ser
as so ci a da ao ra cis mo mais tra di ci o nal e fla gran te, per du ra na nos sa so ci e da de”
(idem: 69).

Para con tex tu a li zar o ra cis mo no Por tu gal de hoje, dir-se-ia, se guin do Vil la -
ver de Ca bral (1997b), que se têm de ter em con ta dois pa râ me tros fun da men ta is: a
lon ga his tó ria da ex pan são e do co lo ni a lis mo, re ma ta da com uma des co lo ni za ção
tar dia e tur bu len ta, e a trans for ma ção do país num re cep tor de imi gran tes, a par tir
dos anos 80.

A ex pe riên cia co lo ni al por tu gue sa, es pe ci al men te em Áfri ca, sig ni fi ca, com
efe i to, que há um lar go cam po de es tu do por ex plo rar ou apro fun dar, não só so bre
as re la ções so ci a is e ra ci a is nas ex-co ló ni as, mas, so bre tu do, do pon to de vis ta do
que aqui está em aná li se, so bre as ima gens, es te reó ti pos e pre con ce i tos ra ci a is que,
nes sa lon ga du ra ção, os por tu gue ses fo ram cons tru in do so bre os ou tros e so bre si
pró pri os.

Num dos ra ros tra ba lhos exis ten tes so bre o tema, em que ana li sa a cons tru ção 
da ide ia de raça no con tex to do im pé rio por tu guês em Áfri ca nos sé cu los XIX e XX,
Va len tim Ale xan dre mos tra, por exem plo, que a cren ça na “es pe ci al ca pa ci da de do
povo por tu guês para li dar com as po pu la ções ‘in dí ge nas’ do ul tra mar” não é um
pro du to ape nas do pen sa men to luso-tro pi ca lis ta de Gil ber to Frey re e do seu apro -
ve i ta men to e di fu são pelo Esta do Novo, mas que já es ta va mu i to ge ne ra li za da nas
eli tes po lí ti cas por tu gue sas des de fi na is do sé cu lo XIX. Mos tra tam bém o pa pel
activo que um in te lec tu al tão des ta ca do na épo ca como Oli ve i ra Mar tins teve na di -
fu são em Por tu gal do ra ci a lis mo de base “ci en tí fi ca”, en tão em voga em mu i tos cír -
cu los do pen sa men to eu ro peu (Ale xan dre, 1999: 140, 136-138).3

A lon ga per sis tên cia his tó ri ca de pre con ce i tos e prá ti cas de dis cri mi na ção
con tra ci ga nos está aí para mos trar, con tu do, os li mi tes de qual quer as so ci a ção ex -
clu si va do ra cis mo com a ex pe riên cia co lo ni al ou a imi gra ção das duas úl ti mas dé -
ca das. Em Por tu gal, como, de res to, nou tros pa í ses, há de fac to uma “ques tão” ci ga -
na, de con tor nos com ple xos e pou co co nhe ci dos, o que não de i xa de ser sur pre en -
den te, se ti ver mos em con ta a an ti gui da de des sa po pu la ção em Por tu gal. O fac to de 
as son da gens e es tu dos que fa zem essa com pa ra ção mos tra rem qua se sem pre
maiores pre con ce i tos e ati tu des dis cri mi na tó ri as face aos ci ga nos do que em re la -
ção a to das as ou tras mi no ri as dá bem a me di da da ac tu a li da de do pro ble ma.

Do lado da imi gra ção, por sua vez, deve di zer-se que a ide ia de que ela é um
con tex to fun da men tal para a com pre en são do ra cis mo, sen do ob vi a men te ver da -
de i ra, só o é até cer to pon to. As re pre sen ta ções co muns que vêem a imi gra ção como 
uma “ame a ça”, seja eco nó mi ca, seja à se gu ran ça, não se re fe rem, de fac to, a toda a
imi gra ção, mas ape nas àque la que, por vá ri as ra zões, in clu in do os tra ços fe no tí pi -
cos dos seus pro ta go nis tas, se tor na mais vi sí vel so ci al men te. Os mi gran tes ori un -
dos da União Eu ro pe ia e de ou tros pa í ses oci den ta is, ape sar de re pre sen ta rem mais
de 40% dos es tran ge i ros em Por tu gal, e de ocu pa rem, re gra ge ral, po si ções profis -
sionais, em pre sa ri a is e so ci a is de des ta que, nem por isso têm sido ví ti mas de pre -
con ce i to ou dis cri mi na ção.

A aná li se que se fará aqui — e que vem na se quên cia de um ar ti go de na tu re za
teó ri ca de di ca do à dis cus são con cep tu al do ra cis mo (Ma cha do, 2000) — é de



âm bi to mais li mi ta do, mas tam bém di fe ren te das que aca bá mos de su ma ri ar. Tra -
ta-se não de ana li sar ide o lo gi as, pre con ce i tos ou prá ti cas de dis cri mi na ção pro ta -
go ni za das pela po pu la ção re cep to ra, mas de ana li sar o ra cis mo tal como ele é per -
cep ci o na do por aque les que, po ten ci al men te, es tão en tre as suas prin ci pa is ví ti -
mas, ou seja, os mi gran tes afri ca nos, nes te caso os ori un dos da Gu i né-Bis sau. O ma -
te ri al em pí ri co dis po ní vel é, por um lado, o que re sul ta de al guns in di ca do res do
in qué ri to fe i to a ní vel na ci o nal a 400 des ses mi gran tes, em 1995, e, por ou tro lado, o
dis cur so di rec to de vá ri os de les tal como se pôde re gis tar num con jun to alar ga do
de en tre vis tas apro fun da das em que o ra cis mo foi um dos tó pi cos de con ver sa ção.4

Contextos e percepções de racismo: o que dizem os migrantes

Ao con trá rio das son da gens de opi nião e dos in qué ri tos con du zi dos jun to da po pu -
la ção em ge ral, em que a ver ba li za ção de ati tu des ex plí ci tas de ra cis mo só exis te
como ex cep ção, mais ou me nos pro vo ca tó ria, e em que, mes mo os por ta do res de
pre con ce i tos têm uma con ten ção ver bal no sen ti do da sua ne ga ção ou sub va lo ri za -
ção, no in qué ri to aos gui ne en ses e, es pe ci al men te, nas en tre vis tas, o dis cur so sur -
giu es pon tâ neo e fá cil e qua se to dos ti nham his tó ri as para con tar.

A jul gar pe los re la tos bas tan te cir cuns tan ci a dos das en tre vis tas, que re ve lam
me mó ria fres ca mes mo de ca sos ocor ri dos vá ri os anos an tes, não é de du vi dar que
as res pos tas da das no in qué ri to te nham uma base ob jec ti va só li da. Deve de i xar-se
re gis ta do, con tu do, an tes de pas sar mos à aná li se dos da dos dis po ní ve is, que aqui lo 
que esse in qué ri to for ne ce é ape nas a ob ser va ção do ra cis mo me di a da pela sub jec -
ti vi da de dos mi gran tes. Ou seja, es ses da dos di zem res pe i to à ob ser va ção de per -
cep ções de ra cis mo, cons tru í das a par tir de ex pe riên ci as pes so a is, mas tam bém a
par tir de re la tos de fa mi li a res, ami gos ou co nhe ci dos, e não à ob ser va ção dos ac tos
que con du zi ram à for ma ção des sas per cep ções.

Como se vê no qua dro 1, a ma i o ria es ma ga do ra dos in qui ri dos con si de ra que
há ra cis mo em Por tu gal. Os que di zem não ha ver são me nos de 2% e o con jun to
des tes e dos que não sa bem ou não res pon dem à ques tão não che ga aos 5%. To dos
os ou tros afir mam ha ver, em bo ra es sas res pos tas afir ma ti vas se dis tri bu am por
dois ní ve is: o dos que acham que há mu i to (63%) e o dos que di zem que há, mas
pou co (33%). É cla ro que não se pode per ce ber, só por este in di ca dor, o que sig ni fi ca
exac ta men te para os in qui ri dos ha ver pou co ra cis mo. Den tro des ta res pos ta po -
dem ca ber di ver sas co i sas. É de as si na lar, de qual quer modo, que o fac to de 1/3 dos
mi gran tes ter res pon di do des sa ma ne i ra sig ni fi ca que fez sen ti do for mu lar a per -
gun ta de for ma gra da ti va e não di co tó mi ca.

As ava li a ções dos mi gran tes tor nam-se mais subs tan ti vas quan do se pede
àque les que res pon de ram afir ma ti va men te à ques tão an te ri or para di ze rem se há
ou não ra cis mo num con jun to de si tu a ções quo ti di a nas re fe ren tes a con tex tos de
in te rac ção mu i to va ri a dos, uns mais in for ma is e flu i dos, ou tros mais for ma is e lo -
ca li za dos. As res pos tas a esta se gun da ques tão (qua dro 2), em bo ra tam bém não



res ti tu am os com por ta men tos ou dis cur sos con cre tos que os in qui ri dos con si de -
ram ra cis tas, aju dam a per ce ber me lhor os con tor nos das suas per cep ções.

Deve di zer-se, de res to, que, para além das dez pos si bi li da des co lo ca das à
par ti da pelo in qué ri to, 21% dos in qui ri dos re fe ri ram-se ain da a ou tras si tu a ções.
Par te de las diz res pe i to ape nas a va ri an tes das si tu a ções já con tem pla das no guião,
mas vá ri as ou tras re fe rem-se efec ti va men te a con tex tos de in te rac ção adi ci o na is,
sen do al guns de les re cor ren te men te men ci o na dos. Des ta cam-se aí três ti pos de
con tex tos: a pro cu ra de casa, re fe ri da com bas tan te fre quên cia; es pa ços pú bli cos
como dis co te cas, re cin tos des por ti vos, ca bi nas te le fó ni cas, pis ci nas e pra i as; e o do -
mí nio pri va do da afec ti vi da de e da se xu a li da de.5

Nes te úl ti mo caso in clu em-se, mais es pe ci fi ca men te, re fe rên ci as re la ti va -
men te fre quen tes à di fi cul da de de es ta be le cer re la ções afec ti vas, for ma li za das
ou in for ma is, com por tu gue ses bran cos e uma ou ou tra men ção a pro ble mas de
re la ci o na men to, afec ti vo e se xu al, em ca sa is mis tos. A gran de ma i o ria des tas re -
fe rên ci as foi fe i ta por ho mens, mas tam bém hou ve al gu mas mu lhe res que as
fi ze ram.

Mes mo sem da rem a per ce ber os con te ú dos exac tos das ocor rên ci as em que os
mi gran tes di zem ter sen ti do ra cis mo, as si tu a ções apre sen ta das pelo in qué ri to, so -
ma das àque las que os in qui ri dos men ci o na ram por sua pró pria ini ci a ti va, per mi tem 

Percepção genérica de racismo Percentagem

Há muito 63,0
Há, mas pouco 32,7
Não há 1,8
Ns/Nr 2,5

Total 100,0

Fonte: Inquérito Nacional aos Guineenses Residentes em Portugal, 1995.

Quadro 1 Per cep ção ge né ri ca de ra cis mo (per cen ta gens)

Percepção de racismo em situações do quotidiano Sim Não Ns/Nr Total

Nas lojas/cafés/bancos 59,8 32,8 7,5 100,0
Nas repartições e organismos públicos 61,5 23,8 14,8 100,0
Nas escolas 40,8 25,5 33,8 100,0
No trabalho 75,5 16,8 7,8 100,0
No bairro onde mora (vizinhança) 39,3 52,8 8,1 100,0
No acesso à justiça (tribunais, advogados) 42,5 17,0 40,5 100,0
Nos hospitais/centros de saúde 37,0 43,5 19,6 100,0
Nos transportes 82,0 10,8 7,3 100,0
Quando anda à procura de trabalho 75,5 12,8 11,8 100,0
Quando anda na rua 67,8 24,0 8,3 100,0

Fonte: Inquérito Nacional aos Guineenses Residentes em Portugal, 1995.

Quadro 2 Per cep ção de ra cis mo em si tu a ções do quo ti di a no (per cen ta gens)



tra çar um ra zoá vel mapa glo bal dos pon tos sen sí ve is de re la ci o na men to inter-
racial quo ti di a no, so bre tu do nos es pa ços pú bli cos, mas tam bém na es fe ra pri va da.

Um pri me i ro as pec to a sa li en tar no qua dro 2 é o das per cen ta gens con si de rá -
ve is de não res pos tas re gis ta das em al guns itens, no me a da men te os do “aces so à
jus ti ça”, “es co las”, “hos pi ta is/ser vi ços de sa ú de” e “re par ti ções e or ga nis mos pú -
bli cos”. Mais do que re pre sen ta rem di fi cul da des de jul ga men to so bre a exis tên cia
ou não de ra cis mo nes ses con tex tos, as não res pos tas re sul ta rão do fac to de mu i tos
mi gran tes não te rem con tac to com eles ou te rem-no ape nas oca si o nal men te.

O re cur so a ad vo ga dos ou a pre sen ça em tri bu na is, o con tac to com es ta be le ci -
men tos es co la res, a ida a hos pi ta is ou a fre quên cia de re par ti ções e or ga nis mos pú -
bli cos é, com efe i to, uma ex pe riên cia que mu i tos mi gran tes não têm, ou só têm es -
po ra di ca men te, ra zão pela qual não te rão po di do for mu lar opi nião. Já nas si tu a -
ções mais co muns do quo ti di a no — tra ba lho, trans por tes, es ta be le ci men tos co mer -
ci a is e cir cu la ção na rua — as não res pos tas re gis tam sin to ma ti ca men te os seus va -
lo res mais ba i xos.

Qu an to às res pos tas ac ti vas, elas po dem ar ru mar-se em dois gru pos dis tin -
tos: o da que las em que o “sim” atin ge va lo res mu i to ele va dos, per to ou aci ma dos
70%, e um ou tro em que o des ní vel en tre res pos tas po si ti vas e ne ga ti vas é me nos
acen tu a do, ou em que o “não” che ga mes mo a re pre sen tar a ma i o ria das opi niões.
Os trans por tes, a es fe ra pro fis si o nal, con tan do aqui, quer os lo ca is con cre tos onde
se tra ba lha, quer as si tu a ções em que se pro cu ra tra ba lho, e a cir cu la ção na rua são
os con tex tos em que as ava li a ções dos mi gran tes mais apon tam para a exis tên cia de 
ra cis mo. Em sen ti do opos to so bres sa em, com al gu ma sur pre sa, os con tex tos re si -
den ci a is, em que as res pos tas ne ga ti vas su plan tam cla ra men te as po si ti vas.

O dis cur so di rec to dos mi gran tes nas en tre vis tas aju da a com pre en der me -
lhor o sen ti do des tas per cep ções. Ele ilus tra-as com exem plos con cre tos re la ti vos a
vá ri os dos con tex tos e si tu a ções men ci o na dos, exem plos que o in qué ri to só la te ral -
men te pôde cap tar. Des se dis cur so, note-se, re ti ve ram-se ape nas os re la tos de ex pe -
riên ci as vi vi das pe los pró pri os en tre vis ta dos, e não as des cri ções ou alu sões a ca sos 
pas sa dos com ter ce i ros.

Os mo to ris tas das ca mi o ne tas fa lam as sim para as pes so as, pron to, fa lam as sim com
as pes so as de cor, eu às ve zes as sis to àqui lo, fico a en ten der tam bém que são ra cis tas… 
Não só os mo to ris tas, as sim como dos pas sa ge i ros tam bém, às ve zes uma pes soa fica
as sim, o ban co é para duas pes so as, às ve zes um bran co as sim sen ta do, um pre to,
pron to, a en trar e a que rer sen tar ao lado do bran co, o bran co le van ta logo. 
E: Já acon te ceu con si go?
Já. 
[Imi gran te, 35 anos, em pre ga da do més ti ca e es tu dan te uni ver si tá ria, Lis boa]

Entrá mos e éra mos cin co, e eu era o úni co afri ca no e eram três ra pa ri gas por tu gue sas e 
um ra paz por tu guês tam bém. Fo mos jan tar fora, e não sei quê, e en tão sa í mos, e ví -
nha mos de au to car ro, en trá mos, pron to, ha via lá qua tro lu ga res, sen tá mo-nos de cara. 
Eu sen tei-me e uma ra pa ri ga sen tou aqui, um ra paz sen tou aí e ou tra ra pa ri ga sen tou,
fi cou uma em pé e sen tou-se em cima das mi nhas per nas e eu agar rei-a. Veio um



se nhor, co me çou logo: “se ca lhar era me lhor ir tra ba lhar nas obras do que an dar aqui
atrás de…”, quer di zer, co me çou a man dar umas bo cas as sim. E os co le gas to dos fi ca -
ram logo na que la de ner vo sos, a que rer… Está bem, vá lá, vo cês tam bém têm que ter
pa ciên cia, vo cês não me vão di zer que vão fa zer bes te i ras aqui! De i xa lá, vo cês não
per ce bem que aqui con ta ou tra cul tu ra? Vo cês têm que co me çar a abrir os olhos nes se
sen ti do! Por que este se nhor, se ti ves se mi ni ma men te o 12.º ano, uma cul tu ra um pou -
co mais, sa bia de ci frar as co i sas. Por isso, eu não vou mi ni ma men te li gar a isto. E con -
ti nuá mos a fa lar, até che gar mos e lá des ce mos. 
E: E o ho mem ca lou-se?
O gajo con ti nu ou lá a fa lar, se ca lhar es ta va, es ta va, um pou co de co pos tam bém, não
é, e eu acho que aqui lo a mim não me afec tou ne nhu ma por que, se ca lhar, se eu fos se
uma pes soa com me nos cul tu ra tam bém, aí po dia ha ver, per ce bes, po dia aí ha ver, co -
me çar a ha ver cho ques, mas para mim não me faz di fe ren ça ne nhu ma. 
[Imi gran te, 33 anos, la dri lha dor, Lis boa]

O pri me i ro des tes dois tes te mu nhos pode con si de rar-se o pa ra dig ma de vá ri os ou -
tros re la tos se me lhan tes re co lhi dos tan to nas en tre vis tas como aquan do da apli ca -
ção do ques ti o ná rio, em ob ser va ções adi ci o na is de al guns in qui ri dos. Por um lado,
a re cu sa da ex tre ma pro xi mi da de fí si ca — ca rac te rís ti ca jus ta men te dos trans por -
tes co lec ti vos — com ne gros; por ou tro lado, o exer cí cio dis cri mi na tó rio da pe que -
na au to ri da de de fis ca is e mo to ris tas, que, como re fe ria ou tro mi gran te, “não pe -
dem os pas ses aos bran cos, mas pe dem aos ne gros”.

No se gun do caso, es ta mos pe ran te uma ma ni fes ta ção de ra cis mo que, como
ou tras a se guir apre sen ta das, nada tem de sub til, as su min do, pelo con trá rio, uma
for ma aber ta e pri má ria. É o tipo de epi só dio que po dia ter-se pas sa do nou tro es pa -
ço pú bli co qual quer, mas que pa re ce ser po ten ci a do pe las ca rac te rís ti cas si mul tâ -
ne as de pro xi mi da de, ano ni ma to e vi si bi li da de de com por ta men tos que os trans -
por tes pú bli cos, es pe ci al men te os au to car ros, en cer ram.

Con tém, além dis so, dois in gre di en tes que apa re cem em vá ri os ou tros re -
la tos. Um é a ví ti ma de ra cis mo es tar, no mo men to, acom pa nha da por ami gos
por tu gue ses bran cos ou fa zer men ção a eles no cur so do que está a con tar; ou tro
é a atri bu i ção do ra cis mo à fal ta de in for ma ção, for ma ção ou es co la ri da de dos
seus pro ta go nis tas.

Tam bém no cam po pro fis si o nal os re la tos dos en tre vis ta dos per mi tem per ce -
ber por que ra zão ele apa re ce como um dos con tex tos re la ti va men te aos qua is as
per cep ções de ra cis mo cap ta das pelo in qué ri to são mais sa li en tes.

Uma vez hou ve um gajo que tra ba lha va lá, que era um bran co, eu para mim en ten do
que era por ques tões de ra cis mo, mas não es tou a to mar isso em con ta de que… eu não
es tou a di zer que os por tu gue ses aqui não fo ram bons para mim, sem pre tive bons
ami gos. Só foi essa ex cep ção, na que la obra onde eu es ti ve a tra ba lhar é que eu tive esse 
pro ble ma. Ha via lá um gajo que, quan do eu che guei, hou ve uma pes soa até que me
cha mou a aten ção, “olha, mu i ta ca u te la com esse gajo, por que ele anda a fa zer mu i ta
que i xa das pes so as e não sei quê”. E foi num do min go que eu fui tra ba lhar, dis se ram
que quem qui ses se ir tra ba lhar ao do min go que po dia ir, eu fui tra ba lhar a um



do min go e acon te ce que um ami go, ha via lá um ami go, em vez de cha mar-me pelo
nome, não, ele me cha ma va sem pre de pre to, pre to, pre to, pre to. Eu dis se-lhe, “eh
pá, isso… já me es tás a abor re cer…”
E: Esse ho mem?
Não. Era um ou tro, tra ba lha dor tam bém. Tra ba lha va lá a ho ras, exac ta men te. Eu
dis se-lhe, “eh pá, eu sei o teu nome, cha mas-te Quim, que é Jo a quim, Eu tam bém
cha mo-me Dja ló, cha ma-me pelo nome, por fa vor. Assim, sin to-me me lhor. Eh pá,
brin ca de i ra é brin ca de i ra, pre to para lá de um mo men to para o ou tro, pas sa as sim,
tudo bem, eu não me im por to, isso eu sei que é brin ca de i ra, mas sem pre, cons tan te -
men te, isso tam bém fere o or gu lho de uma pes soa. Eu te nho um nome e tu tam bém
tens nome, va mos tra tar as sim pelo nome, por que isso já está a fi car um bo ca do
feio. Vim para aqui, tu não me co nhe ces de lado ne nhum e eu não te co nhe ço, por -
tan to, lá por que es ta mos aqui no mes mo, isso não é su fi ci en te para nos es tar mos
as sim, a que rer en trar as sim mais a fun do e que rer go zar”. E fi cá mos as sim. O ho -
mem, ele es ta va a ou vir isso e dois dias se gui dos o en car re ga do não veio e na quar -
ta-fe i ra apa re ceu ali na obra. E ele, como eu já sa bia que eles cos tu ma vam di zer que 
o gajo era as sim, an da va a dar que i xa das pes so as, eu não sei o que é que ele foi di -
zer ao en car re ga do, e o en car re ga do che gou ao pé de mim e “des cul pe lá, mas es ta -
mos a ter pro ble mas com tra ba lha do res, já te mos mu i ta gen te e para mim tal vez
ama nhã não va lha a pena vi res”, dis se-me logo as sim o en car re ga do. Não me pas -
sou nada as sim pela ca be ça na que la al tu ra, mas fi quei a pen sar, “eh pá, mas o que é
que eu fiz? Estão a man dar pes so as em bo ra se ain da têm tra ba lho, têm ain da pi sos
para fa zer?”
[Imi gran te, 33 anos, elec tri cis ta na cons tru ção ci vil, Lis boa]

Eu pen so que há, que é um pro ble ma que nos acon te ce mu i tas ve zes, a mim e ao meu
ma ri do. Nós fo mos for ma do res em clu bes de des por to para de fi ci en tes, jo vens, defi -
cientes e não de fi ci en tes, en tão o que acon te cia mu i tas ve zes, nós sa í mos para ir mos a
al gum lo cal, so mos anun ci a dos ou pe di mos para ir lá fa zer uma vi si ta e va mos com os
for man dos, che ga mos lá, nun ca se di ri gem a nós. Vão ao bran co que es ti ver ao lado,
fa lam com eles, de po is é que eles di zem: “está aqui o pro fes sor e a pro fes so ra” (ri sos).
Isso acon te ce as sim, mu i tas ve zes!
[Luso-gui ne en se, 48 anos, pro fes so ra de edu ca ção fí si ca, Lis boa]

Mas há bran cos, for ma dos, en ge nhe i ros, dou to res, têm aque la ide ia, não gos tam dum
ne gro, não gos tam, pron to. Há um gajo, en ge nhe i ro ci vil, ele per gun tou-me se na
 Guiné há vi ven das. Eu dis se-lhe: “não, não há, só há… há ár vo res. E eu vivo à be i ra da
ár vo re onde dor me o em ba i xa dor de Por tu gal” (ri sos). Cla ro que sim, pá. Ele me re ce
essa res pos ta. Pois. E ele viu que isso é fal ta de res pe i to.
[Imi gran te, 32 anos, ar ma dor de fer ro na cons tru ção ci vil, Por to]

(Há ra cis mo) em to dos os as pec tos… se eu fos se um por tu guês já tra ba lha va na mi nha 
es pe ci a li da de. Já ten tei fa zer um con cur so e um se nhor dis se-me que aqui lo era para
um en ge nhe i ro, eu dis se “eu sou um en ge nhe i ro”, e de po is ele dis se-me para des cul -
par que aqui lo era para por tu gue ses… Se eu fos se… ao me nos, nem se não tra ba lha va



como por tu guês ar ran ja va um tra ba lho para dar au las. Eu já te nho equi va lên cia, já te -
nho tudo, mas mes mo as sim não con si go. 
[Imi gran te, 36 anos, pin tor na cons tru ção na val, Lis boa (li cen ci a do em en ge nha ria
quí mi ca na ex-União So vié ti ca)]

É evi den te que es ta mos aqui pe ran te si tu a ções de na tu re za e gra vi da de mu i to di fe -
ren te. No se gun do e ter ce i ro ca sos há, sem dú vi da, ma ni fes ta ções ver ba is de pre -
con ce i to, mas re la ti va men te inó cu as. No se gun do não é su pos to, para os interve -
nientes bran cos, que num gru po ra ci al men te mis to de pro fes so res e alu nos adul tos
se jam os ne gros os pro fes so res, mas a ex pres são des se pre con ce i to, pro va vel men te
inad ver ti da, não im pe de que a in te rac ção seja ra pi da men te cor ri gi da e siga o seu
cur so sem mais in ci den tes. No epi só dio das vi ven das na Gu i né, o pró prio hu mor
des con cer tan te da res pos ta dada tem um efe i to cor rec ti vo ins tan tâ neo, que terá fi -
ca do, de res to, na me mó ria do dito en ge nhe i ro.

Já a pri me i ra ocor rên cia tem con tor nos mu i to di fe ren tes. Por um lado, há uma 
prá ti ca de ofen sa ver bal re cor ren te — como em mu i tos ou tros tes te mu nhos, quer
nas en tre vis tas, quer no in qué ri to, o mi gran te aqui vi sa do atri bui à de sig na ção
“pre to” um sen ti do pe jo ra ti vo — e de des con si de ra ção pes so al. As for mas de tra ta -
men to e a lin gua gem de teor ra cis ta, como, por exem plo, um em pre i te i ro di zer que
“os pre tos só ser vem para pas to de cro co di los”, são, de res to, e mes mo des con tan -
do aque les ca sos em que se fala num re gis to de mera brin ca de i ra, re la ti va men te co -
muns no con tex to da cons tru ção ci vil, a jul gar pelo tes te mu nho de mu i tos gui ne en -
ses e pelo que se sabe por ou tras fon tes (Mon te i ro, 1995).

O que tor na esta si tu a ção mu i to mais gra ve do que as ou tras duas é, no en tan -
to, o fac to de se tra tar de um caso de in jus ti ça e dis cri mi na ção fla gran tes, em que se
usa o po der de modo dis cri ci o ná rio. É um caso que se co lo ca, em suma, na mes ma
li nha da que les em que se apro ve i ta o es ta tu to pre cá rio e/ou ile gal de mu i tos mi -
gran tes para se de i xar sa lá ri os por pa gar ou pa gar di fe ren te por tra ba lho igual.

O úl ti mo ex cer to, por sua vez, diz res pe i to ao pro ble ma do ra cis mo no aces so
ao em pre go, ou me lhor, no aces so a seg men tos qua li fi ca dos do em pre go. Como se
viu no qua dro 2, a per cep ção de ra cis mo “quan do se anda à pro cu ra de tra ba lho”
foi das que atin giu per cen ta gens mais ele va das nas res pos tas ao in qué ri to.

Po de mos con vir, se guin do a aná li se de Ro bert Mi les para o caso in glês, que o
re cru ta men to de as sa la ri a dos tem “uma di men são re pre sen ta ci o nal” em que o em -
pre ga dor joga sem pre com dois pa râ me tros dis tin tos e cru za dos: por um lado, as
ca pa ci da des e qua li fi ca ções re que ri das por cada pos to de tra ba lho; por ou tro, as ca -
pa ci da des e qua li fi ca ções das pes so as con cre tas que se ofe re cem para ocu par esse
pos to. Na me di da em que nes sa ava li a ção o em pre ga dor hi e rar qui ze os can di da -
tos, não em ter mos das suas ca rac te rís ti cas in di vi du a is, mas em fun ção da sua per -
ten ça a de ter mi na da ca te go ria ét ni ca ou ra ci al, atri bu in do de for ma de ter mi nis ta a
cada in di ví duo as ca rac te rís ti cas que pre con ce i tu o sa men te atri bui a essa mes ma
ca te go ria, o re cru ta men to tor na-se ra ci a li za do (Mi les, 1989: 125-126).

Embo ra a evi dên cia em pí ri ca dis po ní vel não per mi ta subs tan ti var de vi da men te
a per cep ção de ra cis mo ma ni fes ta da a este ní vel pe los mi gran tes, não é di fí cil ace i tar,
até pelo que os tes te mu nhos dos en tre vis ta dos mos tram para ou tras es fe ras da vida



so ci al, que ha ve rá em pre ga do res por tu gue ses a fun ci o nar se gun do essa ló gi ca ra ci a li -
za da, não pro pri a men te na cons tru ção ci vil e nos ser vi ços pes so a is e do més ti cos, sec -
to res em que a de pen dên cia da mão-de-obra mi gran te é es tru tu ral, mas nou tros seg -
men tos do mer ca do de tra ba lho.

Vale até a pena per gun tar o que acon te ce rá no mer ca do de tra ba lho, em ter -
mos ra ci a is, numa even tu al con jun tu ra de au men to gra ve do de sem pre go, ou en -
tão numa fase mais adi an ta da do ci clo mi gra tó rio, em que a pro cu ra de tra ba lho
por par te dos mi gran tes, es pe ci al men te dos seus des cen den tes, se pas se a fa zer
com ma i or fre quên cia fora dos cir cu i tos des qua li fi ca dos e pre cá ri os a que a gran de
ma i o ria se cin ge ac tu al men te.

Dito isto, im por ta não per der de vis ta que já hoje há seg men tos da po pu la ção
de ori gem afri ca na bem fir ma dos em lo ca li za ções pro fis si o na is pri vi le gi a das, seja
nas pro fis sões in ter mé di as, nas pro fis sões in te lec tu a is, ci en tí fi cas e ar tís ti cas, seja
mes mo no cam po em pre sa ri al. É cla ro que se tra ta de seg men tos di mi nu tos e qua se
sem pre cons ti tu í dos, não por mi gran tes la bo ra is pro pri a men te di tos, mas por
luso-afri ca nos (Ma cha do, 1994).

Mas sen do es tes luso-afri ca nos tam bém ne gros ou mes ti ços, os seus tra jec tos
e si tu a ções ser vem de con tra-exem plo àque les ca sos em que, por mo ti vos ra ci a is
ma ni fes tos ou sub tis, não se re cru tam ou tros ne gros ou mes ti ços para lu ga res qua -
li fi ca dos. No caso dos luso-gui ne en ses, em par ti cu lar, são fac to res ex tra-ra ci a is,
como a pos se de na ci o na li da de por tu gue sa, o mais lon go tem po de re si dên cia ou o
ter-se fe i to, até cer ta data, a for ma ção uni ver si tá ria em Por tu gal, a di tar os seus per -
cur sos de van ta gem so ci al so bre os mi gran tes la bo ra is seus con ter râ ne os (Ma cha -
do, 1999).

A des cri ção de al guns epi só di os pas sa dos na rua, por seu tur no, é tam bém im -
por tan te para per ce ber os con tor nos mais am plos das per cep ções de ra cis mo que
aqui es tão em aná li se e a plu ra li da de de as pec tos con ti da nes sas per cep ções.

Os meus pais já co nhe ci am isto, já ti nham vin do cá em 69. E de po is con ta ram uma co i -
sa que até ago ra te nho ain da na me mó ria. Fo ram vi si tar uma al de ia, ali para os la dos
de Gu i ma rães, e que as pes so as — eles não são as sim mu i to es cu ros, são as sim mais ou 
me nos da mi nha cor, têm mis tu ra na raça — e que as pes so as to das sa í ram “olha os
pre tos, os pre tos”, co me ça ram a pas sar a mão as sim ne les, nos bra ços da mi nha mãe e
do meu pai, para ver se não su ja vam, e tal. E di zi am, “Ah, mas não es tão su jos, não fica 
pre to”, não sei que mais. E eles con ta vam isso, nós éra mos pe que nos.
[Luso-gui ne en se, 38 anos, em pre ga da de con ta bi li da de, Por to]

Eu pen so que têm au men ta do os in dí ci os de ra cis mo, o que é pre o cu pan te. Como dis -
se há bo ca do, quan do vim para Por tu gal (em 1967) ha via cá pou cos ne gros e, no me a -
da men te, gui ne en ses ha via mu i to pou cos. As re la ções eram, pron to, ha via até da
par te da po pu la ção por tu gue sa em re la ção aos ne gros, di ga mos que as pes so as eram
tra ta das mu i tas ve zes de for ma pa ter na lis ta até, pron to… mas ha via sem pre, ha via
sem pre aque les co men tá ri os que se po dem con si de rar ra cis tas, sei lá, pre to para aqui,
pre to para aco lá…
E: Nes sa al tu ra, ha via?



Ha via, ha via, mas tal vez em me nor es ca la. Inclu si va men te, quan do es ta va em Bra ga,
quan do ía mos para a ci da de e tí nha mos de pas sar numa al de ia, por tan to, o co lé gio fi -
ca va num pla nal to, de po is des cía mos e quan do ía mos a pas sar numa pe que na al de ia
as cri an ças can ta vam “os pre tos da Gu i né la vam a cara com café”, (ri sos) “têm ver go -
nha de ir à mis sa com sa pa tos de cor ti ça” (ri sos) e en tão fa zi am uma fes ta enor me,
mas, pron to, era a tal cu ri o si da de, tal vez… 
[Luso-gui ne en se, 45 anos, ju ris ta no Mi nis té rio das Fi nan ças, Lis boa]

Foi no Ros sio, eu ia com um co le ga, ía mos co mer a um res ta u ran te e uma des sas pes -
so as que têm cão, pron to, o cão veio e su jou-me as cal ças. Então, eu dis se. “Olhe, mas
como é que é isto?”. E es ta va lá ou tro se nhor ao lado — é a tal co i sa que eu dis se, é a for -
ma ção de al gu mas pes so as aqui que às ve zes não se com pre en de — “Ah, en tão, se ca -
lhar tu és por co mu i to mais que esse cão, o cão é mais lim po!”. Aí é que eu fi quei
mes mo… Aí deu-se a bron ca. Deu-se a bron ca e as pes so as co me ça ram a en cher e apa -
re ceu lá um co le ga: “Ó pá, de i xa es tar e va mos em bo ra, não sei quê”.
[Imi gran te, 38 anos, elec tri cis ta na cons tru ção ci vil, Lis boa]

Bom, eu acho que há, há ra cis mo mes mo, por que há uma vez, eu fui aqui numa ami ga
por tu gue sa, fui onde é que ela tra ba lha, ela con vi dou para ir to mar café, e fo mos lá, e
to mei café, e sa í mos jun tos, ela acom pa nhou-me até à pa ra gem do au to car ro. Estou à
es pe ra do au to car ro para vol tar para cá, vem uma car ri nha com três pes so as, mu lhe -
res e ra pa zes, de po is pas sam ao pé de nós, “ó pre to, vai para a tua ter ra, de i xa as mu -
lhe res bran cas”, e ou tro ti nha um maço de ci gar ro, um maço de ci gar ro va zio,
man dou-me o maço de ci gar ro, deu-me aqui no pe i to. Pron to, eu não li guei, mes mo se
for li gar não pos so fa zer nada, e fi quei as sim. Mas, pron to, es ta va mes mo a rir com
aque la ra pa ri ga, mas es ta va mes mo cho ca do. 
[Imi gran te, 32 anos, pe dre i ro na cons tru ção ci vil, Lis boa]

Uma vez mais, es ta mos di an te de si tu a ções mu i to de si gua is, em ter mos de na tu re -
za e gra vi da de. As duas pri me i ras, pas sa das há mais de trin ta anos em zo nas do
país onde o con tac to com ne gros era pou co fre quen te ou raro, são, ao mes mo tem -
po, os ten si vas, na sua hi per va lo ri za ção de um tra ço fí si co di fe ren te, nes te caso a cor 
da pele, mas re la ti va men te in con se quen tes. Re ve lam mais es pan to e cu ri o si da de
— em si mes mos sur pre en den tes, es pe ci al men te no pri me i ro caso — do que in ten -
ção de ofen der.

Já as duas úl ti mas, a do cão e a do maço de ci gar ros ati ra do jun ta men te com
ofen sas ver ba is, re pre sen tam, pelo con trá rio, o ra cis mo em al gu mas das suas mo -
da li da des mais pri má ri as, ex plí ci tas e agres si vas, ou seja, para vol tar mos a qua li fi -
ca ções con cep tu a is dis cu ti das an te ri or men te, são ca sos de ra cis mo fla gran te, não
só como ati tu de mas como prá ti ca con cre ta.

O úl ti mo con jun to de tes te mu nhos, re fe ren te a con tex tos de in te rac ção va -
riados — lo jas, dis co te cas, pro cu ra de casa — ser ve tam bém para ilus trar ex pres -
sões fla gran tes de ra cis mo, tan to ao ní vel dos pre con ce i tos, como em ter mos de
dis cri mi na ção.



Às ve zes, uma pes soa en tra numa loja para com prar qual quer co i sa, per gun ta, eles di -
zem “não, não tem”, mes mo que ti ver um lá, di zem não por que, só uma pes soa ser
pre ta, eles acham que al guém não tem di nhe i ro para com prar ou es sas co i sas, co me -
çam logo a des cul par. 
[Imi gran te, 26 anos, ope rá ria in dus tri al, Por to]

Tive, tive, tive essa ex pe riên cia. Há uma pes soa que me dis se na cara, olhe, des cul pe
lá, mas eu não que ro pes so as de cor na mi nha casa. Fui ali, e es ta va a sair uma pes soa
numa casa, a pes soa dis se-me, olha, vai lá fa lar com o se nho rio. Fui lá fa lar com o se -
nho rio e o se nho rio dis se-me que ele não que ria lá pes so as de cor por que de po is a gen -
te traz dro ga para casa. Dis se, olhe, des cul pe lá, eu não que ro pes so as de cor cá, vo cês
fa zem ba ru lho, e de po is tra zem dro ga para o ba ir ro. 
[Imi gran te, 36 anos, pin tor na cons tru ção na val, Lis boa]

Eu, sin ce ra men te, não pos so di zer que não há, mas, ao mes mo tem po, tam bém não
pos so di zer que há. Nun ca tive uma ex pe riên cia pró pria que me afec tas se mu i to. Mas
hou ve oca siões… Por exem plo, uma oca sião no Ba ir ro Alto, sa í mos com esse meu co -
le ga da fa cul da de e com o na mo ra do da irmã, sa í mos sem pre nós os qua tro. Então fo -
mos ao Ba ir ro Alto, a uma sex ta-fe i ra, en trá mos num da que les ba res, en tão eles
es ta vam à fren te e eu es ta va atrás, en tão en tra ram os três e eu ia a en trar e o gajo, o ra -
paz, o por te i ro, pôs a mão no meu pe i to, dis se “não pode en trar”. Eu dis se “o quê? en -
tão eu ve nho com os meus co le gas, to dos a en trar, e eu não pos so en trar?”, “não, pá,
isto está res tri to”, não sei quê. Aqui lo, pá, sal tou-me logo à vis ta. Pen sei logo, pá, é
pro ble ma ra ci al, pro ble ma de cor. Então o meu co le ga, como não me viu, vol tou logo
atrás, e cha mou o nome do ra paz, do por te i ro, e dis se-lhe, “mas nós es ta mos jun tos”, e
ele, “ah! vo cês es tão jun tos? Então pas sa”. E eu dis se não, não vou tam bém. Então a
irmã teve de sair, ex pli quei-lhe tudo, en tão va mos em bo ra, vá. 
[Imi gran te, 36 anos, ser ven te da cons tru ção ci vil, Lis boa]

O pri me i ro ex cer to de dis cur so re por ta-se a si tu a ções em que, não ha ven do pro -
priamente dis cri mi na ção ra ci al, se tor na bas tan te trans pa ren te uma das mu i tas fa -
ces que o pre con ce i to pode as su mir — se se é ne gro é-se po bre e, logo, não se tem di -
nhe i ro para com prar de ter mi na do bem.

Os ou tros dois ex cer tos di zem res pe i to a epi só di os de ple na con ver gên cia de
pre con ce i to e dis cri mi na ção. No caso da dis co te ca, fica à vis ta que so zi nho o en tre -
vis ta do não con se gui ria en trar. A pró pria mu dan ça de ati tu de do por te i ro, quan do
se aper ce be de que, afi nal, ele está acom pa nha do por bran cos não su je i tos à ale ga da 
re ser va de ad mis são, é a me lhor pro va dos seus pre con ce i tos. O caso da ten ta ti va
go ra da de alu gar casa, fi nal men te, além de as so ci ar pre con ce i to e dis cri mi na ção
efec ti va, tem a par ti cu la ri da de de a ver ba li za ção des se pre con ce i to ser com ple ta -
men te ex plí ci ta, pou co ou nada se es con den do do que se pen sa. Tão pou ca sub ti le -
za, pode di zer-se, não será, com efe i to, mu i to co mum.

Olhan do ago ra glo bal men te para este con jun to tão di ver si fi ca do de re la tos
so bre ra cis mo, tan to do ra cis mo-pre con ce i to como do ra cis mo-dis cri mi na ção, re la -
tos que cor ro bo ram as per cep ções cap ta das ge ne ri ca men te pelo in qué ri to, vale a



pena su bli nhar e sis te ma ti zar al guns pa râ me tros de aná li se que fo ram sen do es bo -
ça dos à me di da que o dis cur so dos en tre vis ta dos era apre sen ta do.

A pri me i ra ide ia é a de que à va ri e da de ob ser vá vel de for mas do ra cis mo está
as so ci a da uma di fe ren ça de gra us de gra vi da de de que é im por tan te dar con ta ana -
li ti ca men te. Dis cu tir e qua li fi car o ra cis mo em ter mos di co tó mi cos, há ou não há, e
quan do há con si de rar que ele é ho mo gé neo e sem pre mu i to, não aju da à com pre en -
são do mes mo e aca ba por per tur bar a ca pa ci da de de dis tin guir o que é efec ti va -
men te gra ve — a dis cri mi na ção ra ci al em di fe ren tes mo da li da des e o pre con ce i to
en quis ta do e ac ti vo, mais ou me nos ide o lo gi za do, e fa cil men te trans po ní vel para a
prá ti ca — dos ca sos de mera ex pres são inad ver ti da de pre con ce i tos e ima gens ra -
ciais in con se quen tes.

Em se gun do lu gar, in te res sa di zer que, como tão bem mos tram vá ri os dos tes -
te mu nhos, o ra cis mo fla gran te está bem vivo em al guns sec to res da so ci e da de por -
tu gue sa. Tra ta-se, por tan to, de man ter em pri me i ro pla no aqui lo que os re cen tes
tra ba lhos so bre o cha ma do ra cis mo sub til têm con si de ra do se cun dá rio e em de clí -
nio. A in sis tên cia ten den ci al men te ex clu si va na te má ti ca do ra cis mo sub til, nos ter -
mos em que tem sido ve i cu la da es pe ci al men te pe los es tu dos de Tho mas Pet ti grew
(1993, 1999) e pela sua ré pli ca em Por tu gal (Vala, Bri to e Lo pes, 1999), tem fa vo re ci -
do a ge ne ra li za ção da ide ia de que, hoje, todo ou qua se todo o ra cis mo é des se tipo,
o que não de i xa de con tri bu ir para su bes ti mar e ocul tar as suas ma ni fes ta ções mais
aber tas.

Um ter ce i ro pon to a me re cer co men tá rio é o fac to de, em vá ri os dos epi só di os
re la ta dos pe los mi gran tes, in clu in do al guns em que o ra cis mo as su me for mas ex -
plí ci tas de pre con ce i to e dis cri mi na ção, eles es ta rem acom pa nha dos por ami gos ou 
co le gas por tu gue ses bran cos.

Essa pre sen ça é im por tan te por duas ra zões. Pri me i ro, em ter mos mais ime -
diatos, pela in ter ven ção mais ou me nos enér gi ca des ses ami gos ou co le gas face aos
ac tos tes te mu nha dos. Mas ela é ain da mais im por tan te por mos trar — con fir man -
do re sul ta dos ob ti dos no es tu do das so ci a bi li da des dos gui ne en ses (Ma cha do,
1999: 307-376) — que mu i tos des ses mi gran tes es tão in se ri dos em re des de re la ci o -
na men to in te rét ni cas e in ter ra ci a is, o que sig ni fi ca rá cer ta men te me nor vul ne ra bi -
li da de ao ra cis mo no cur so da vida quo ti di a na do que nos ca sos em que es sas so ci a -
bi li da des se jam té nu es ou nu las.

Fi nal men te, e esta é a úl ti ma e quar ta nota, vale a pena re ter aqui o es tu do em
que Phi lo me na Essed apre sen ta o con ce i to de ra cis mo quo ti di a no, dis cu ti do nou -
tro lu gar (Ma cha do, 2000). Há gran de pa ra le lis mo en tre al gu mas das si tu a ções
con ta das pe los mi gran tes gui ne en ses e aqui lo que Essed, com base na re co lha qua -
li ta ti va alar ga da fe i ta jun to de mu lhe res ne gras na Ho lan da e nos EUA, cha ma “ce -
ná ri os de ra cis mo”: o ce ná rio “pro cu ra de quar to para alu gar”, o ce ná rio “en tra da
numa loja” ou o ce ná rio “sair com um ho mem bran co” (1991: 293-294).

A exis tên cia de ma ni fes ta ções di fu sas de ra cis mo nes tes e nou tros con tex tos
da vida cor ren te não au to ri za, no en tan to, o ma xi ma lis mo co lo ca do na de fi ni ção de
ra cis mo quo ti di a no, con ce i to que, se gun do a au to ra, visa su pe rar a dis tin ção en tre
ra cis mo in di vi du al e ra cis mo ins ti tu ci o nal, con si de ra da en ga na do ra, e “li gar as
mi cro ex pe riên ci as do dia-a-dia ao con tex to es tru tu ral e ide o ló gi co em que elas



to mam for ma” (idem: 288). Ha ver ra cis mo no quo ti di a no não sig ni fi ca que haja ra -
cis mo quo ti di a no, nes se sen ti do de um ra cis mo que im preg na es tru tu ral men te to -
dos os con tex tos e in te rac ções. Tra ta-se de uma ma ne i ra fa la ci o sa de pen sar, que é
fá cil de usar para di zer exac ta men te o con trá rio. Ou seja, po de mos to mar as inú me -
ras si tu a ções do quo ti di a no em que não há ra cis mo e “pro var” com isso que a so ci e -
da de é ide o ló gi ca e es tru tu ral men te não ra cis ta.

Vol tan do ago ra aos re sul ta dos do in qué ri to, há, como vi mos no qua dro 2, um
dado sur pre en den te, que é o de o ba ir ro/vi zi nhan ça ter sido o tipo de con tex to so -
bre o qual os in qui ri dos me nos dis se ram ha ver ra cis mo. Foi mes mo o úni co caso em 
que as res pos tas ne ga ti vas (isto é, as dos que di zem não ha ver ra cis mo) ul tra pas sa -
ram lar ga men te as po si ti vas. Além dis so, em ne nhu ma das 21 en tre vis tas em que se 
abor dou o tema sur giu qual quer re la to de ra cis mo em con tex tos des se tipo.

Sa ben do-se que a co e xis tên cia in te rét ni ca e in ter-ra ci al em es pa ços residen -
ciais não gera, por si só, ex pe riên ci as de in te rac ção efec ti va (Mar ques e ou tros,
1999: 278) e nem sem pre é pa cí fi ca (Cra ve i ro e Me ne ses, 1993; Alves, 1994; Qu e das,
1994; Gon çal ves, 1994; Ma cha do, 1999: 317-321), e ten do tam bém em con ta, nes te
caso par ti cu lar, que a es ma ga do ra ma i o ria dos gui ne en ses tem vi zi nhos por tu gue -
ses, como in ter pre tar es tes re sul ta dos?

Um pri me i ro ele men to de res pos ta tem a ver com o tipo es pe cí fi co de re la ci o -
na men to so ci al ca rac te rís ti co dos con tex tos de vi zi nhan ça em ge ral. Mes mo quan -
do as re la ções de vi zi nhan ça, como acon te ce em mu i tas zo nas ur ba nas, não são re -
la ções de in ter co nhe ci men to no sen ti do for te da pa la vra, não de i xa de ha ver um
efe i to de pro xi mi da de que de cor re do sim ples re co nhe ci men to dos ou tros como
vi zi nhos.

Ora, no que res pe i ta es pe ci fi ca men te às zo nas de vi zi nhan ça in ter-ra ci a is,
essa pro xi mi da de, ain da que não pas se de uma fa mi li a ri da de mu i to dis tan ci a da,
ten de rá a ate nu ar ma ni fes ta ções de ra cis mo, por duas vias. Ou por que aju da a di -
luir even tu a is per cep ções que as so ci em a pre sen ça de mem bros de mi no ri as ét ni cas 
ou ra ci a is a uma “ame a ça à se gu ran ça” (Vala, Bri to e Lo pes, 1999), ou por que obri -
ga a uma au to con ten ção que es pa ços pú bli cos mais anó ni mos, como a rua ou os
trans por tes, só por si não im põem.

Mas só esse fac tor não ex pli ca rá in te i ra men te que se con si de re ha ver me -
nos ra cis mo nas zo nas de re si dên cia do que nou tros con tex tos de in te rac ção
quo ti di a na. O pa drão de dis tri bu i ção re si den ci al dos gui ne en ses, que é, em mé -
dia, mais dis per so do que con cen tra do, mais em zo nas de alo ja men to clás si co do 
que em ba ir ros de bar ra cas (Ma cha do, 1999: 211-226), não de i xa rá de con tri bu ir
tam bém nes se sen ti do.

Sem ter de ace i tar a ide ia de que exis ti ria o cha ma do “li mi ar de to le rân cia” a
par tir do qual a con cen tra ção re si den ci al de mi no ri as ét ni ca ou ra ci al men te di fe -
ren tes se ria ne ces sa ri a men te fon te de con fli to, li mi ar cu jas ten ta ti vas de quan ti fi ca -
ção se re ve la ram, de res to, al ta men te in con clu si vas (Rud der, 1991), pode, em todo o 
caso, di zer-se que o ra cis mo em zo nas re si den ci a is, e a sua con se quen te per cep ção
por par te da que les que são to ma dos como alvo, será mais pro vá vel quan do os
mem bros des sas mi no ri as for mam en cla ves ha bi ta ci o na is no meio da po pu la ção
ma i o ri tá ria do que quan do es tão dis per sos.



Mais ri go ro sa men te, dir-se-ia que essa pro ba bi li da de é ma i or quan do as po -
pu la ções re si den ci al men te con cen tra das têm, além dis so, con tras tes so ci a is e
con tras tes cul tu ra is acen tu a dos com a po pu la ção en vol ven te e há seg men tos des -
ta úl ti ma que pas sam a ver es ses vi zi nhos como uma ame a ça. Estan do a ma i o ria
dos gui ne en ses re si den ci al men te dis per sa, as suas per cep ções não re flec ti ri am,
por tan to, esse sen ti men to de hos ti li da de ra ci al mais ou me nos mar ca da que mi -
no ri as ao mes mo tem po es pa ci al men te con cen tra das, so ci al men te des fa vo re ci -
das e cul tu ral men te di fe ren ci a das, po dem ter à sua vol ta.

Vale a pena no tar, ain da, que a dis per são re si den ci al dos gui ne en ses não de i -
xa de re pre sen tar um con tra pon to às suas per cep ções de ra cis mo nas si tu a ções em
que pro cu ram ar ren dar lo ca is de ha bi ta ção. Seja por que o ra cis mo nes sas si tu a ções
não é tão ge ne ra li za do como pa re ce, seja por que em mu i tos ca sos é ape nas o mer ca -
do que ven ce o pre con ce i to, a re sul tan te é, de qual quer modo, uma dis tri bu i ção re -
si den ci al que está lon ge da se gre ga ção es pa ci al.

Variações sociais na percepção de racismo

Ou tra ques tão que im por ta co lo car quan do se ana li sa per cep ções de ra cis mo, tal
como po dem ser re co lhi das pela me to do lo gia do in qué ri to por ques ti o ná rio, é a de
sa ber se es sas per cep ções va ri am ou não de acor do com as ca rac te rís ti cas so ci a is
dos seus por ta do res. Dito de ou tra for ma, se há ou não di fe ren ci a ções so ci a is na
per cep ção de ra cis mo.

No es tu do já ci ta do so bre os gui ne en ses em Por tu gal (Ma cha do, 1999), foi
pos sí vel ve ri fi car que há fac to res de di fe ren ci a ção in ter na dos mi gran tes, como o
es ta tu to so ci o ju rí di co, a clas se, a et nia ou o gé ne ro, que ope ram em ter mos sis te má -
ti cos e trans ver sa is, co me çan do no pró prio re cru ta men to dos mi gran tes na so ci e -
da de de ori gem e nos seus pro jec tos mi gra tó ri os, pas san do pe las com po si ções so -
ciodemográficas ou so ci o pro fis si o na is e pro lon gan do-se até às so ci a bi li da des, lín -
gua ou re li gião.

Será que es ses fac to res de di fe ren ci a ção tam bém se fa zem sen tir aqui?
No qua dro 3 cru za-se o in di ca dor glo bal de per cep ção do ra cis mo usa do no

in qué ri to com cada uma da que las qua tro va riá ve is de di fe ren ci a ção in ter na. Como
se vê, ex cep tu an do o es ta tu to so ci o ju rí di co, há em to dos os ou tros ca sos va ri a ções
sen sí ve is glo ba is des se in di ca dor, per cep tí ve is pe los afas ta men tos em re la ção ao
seu va lor mé dio. As mu lhe res di zem mais do que os ho mens ha ver mu i to ra cis mo;
para os mu çul ma nos há mu i to mais ra cis mo do que para man ja cos e man ca nhas, fi -
can do pa péis e cri ou los em po si ções in ter mé di as; para os sec to res de clas se mais
des fa vo re ci dos, ou seja, ope rá ri os e em pre ga dos exe cu tan tes, há mais ra cis mo do
que para os pro fis si o na is téc ni cos e de en qua dra men to.

Não é fá cil in ter pre tar o sen ti do des tas dis tri bu i ções e para sus ten tar fir me men te
essa in ter pre ta ção se ri am ne ces sá ri os ele men tos de pes qui sa mais apro fun da dos. Pode,
em todo o caso, di zer-se, ge ne ri ca men te, que as per cep ções que os mi gran tes têm do



ra cis mo de pen de rão bas tan te das suas mo da li da des de in ser ção na so ci e da de por tu -
gue sa e do tipo de re la ci o na men tos so ci a is quo ti di a nos em que essa in ser ção se
trans cre ve.

Com pa rem-se, por exem plo, imi gran tes e luso-gui ne en ses. Se a per cep ção
glo bal de ra cis mo não di fe re nos dois sec to res, já quan do des do bra mos essa per -
cep ção por ti pos de con tex tos há di fe ren ças que se de se nham com ni ti dez: para to -
dos os con tex tos ins ti tu ci o na is — re par ti ções e or ga nis mos pú bli cos, es co las, tri bu -
na is, hos pi ta is — os luso-gui ne en ses di zem sem pre ha ver mais ra cis mo do que os
imi gran tes.

O que ex pli ca rá essa di fe ren ça não é tan to que luso-gui ne en ses e imi gran tes
te nham aí tra ta men to di fe ren ci al, mas a pró pria fre quên cia dos con tac tos de uns e
ou tros com es ses con tex tos, ma i or para os luso-gui ne en ses do que para os imi gran -
tes, o que tem a ver, so bre tu do, com o tem po de re si dên cia e a fase do ci clo mi gra tó -
rio em que se en con tram. As per cen ta gens de não res pos tas so bre a exis tên cia de ra -
cis mo em con tex tos ins ti tu ci o na is são, de res to, em con cor dân cia com o que aca bou 
de se di zer, sem pre ma i o res en tre os imi gran tes.

Di fe ren ças nos qua dros de re la ci o na men to e ex pe riên cia quo ti di a nos po de -
rão tam bém aju dar a ex pli car que a per cep ção glo bal de ra cis mo seja ma i or do lado
das mu lhe res do que do lado dos ho mens. A hi pó te se in ter pre ta ti va é a de que en -
quan to os ho mens têm um quo ti di a no mais con fi na do ao cir cu i to tra ba lho-trans -
por tes-casa, sen do, no caso do tra ba lho, os seus ho rá ri os ge ral men te bem mais lon -
gos do que os das mu lhe res, es tas par ti ci pam mais, no dia-a-dia, nou tros con tex tos
de in te rac ção e, por essa via, têm con tac to com uma ma i or di ver si da de de ocor rên -
ci as que po dem per cep ci o nar como ra cis tas.

Uma se gun da hi pó te se a não ex clu ir, mas que exi gi ria mais evi dên cia

Percepção de racismo Há muito Há, mas
pouco

Não há Ns/Nr Total

Imigrantes 63,3 31,6 2,4 2,7 100,0
Luso-guineenses 62,9 36,2 — 1,0 100,0

Homens 59,1 35,1 2,5 3,3 100,0
Mulheres 72,4 27,6 — — 100,0

Papéis 57,0 38,0 2,5 2,5 100,0
Manjacos e mancanhas 53,8 40,4 2,9 2,9 100,0
Muçulmanos 72,4 25,3 1,1 1,1 100,0
Crioulos 64,3 33,9 — 1,8 100,0

Profissionais técnicos e de enquadramento 53,4 41,4 — 5,2 100,0
Empregados executantes 68,5 31,5 — — 100,0
Operários 63,7 30,9 2,7 2,7 100,0

Total 63,0 32,7 1,8 2,5 100,0

Fonte: Inquérito Nacional aos Guineenses Residentes em Portugal, 1995.

Quadro 3 Per cep ção de ra cis mo se gun do o es ta tu to so ci o ju rí di co, o gé ne ro, a et nia e a clas se so ci al
(per cen ta gens)



em pí ri ca, é a de que, em cer tas cir cuns tân ci as, o gé ne ro e a per ten ça ra ci al pos -
sam fun ci o nar como di men sões cu mu la ti vas de pre con ce i to e dis cri mi na ção,
aqui lo que Phi lo me na Essed de sig na por “ra cis mo se xu a do” (1991: 5), o que fa -
ria com que as mu lhe res sen tis sem ra cis mo em si tu a ções em que os ho mens
não sen tem.

No que res pe i ta às di fe ren ças de per cep ção em fun ção da per ten ça ét ni ca, a
ques tão está em sa ber por que ra zão os mi gran tes mu çul ma nos di zem mu i to mais
do que qua is quer ou tros ha ver ra cis mo. Uma vez mais se pode su ge rir que a res -
pos ta se en con tra rá, pro va vel men te, na mo da li da de de in ser ção na so ci e da de por -
tu gue sa pre do mi nan te en tre es ses mi gran tes e no qua dro re la ci o nal em que eles se
mo vi men tam.

Sabe-se que os gui ne en ses de et ni as mu çul ma nas vi vem es pa ci al men te mais
con cen tra dos do que a mé dia, têm so ci a bi li da des in tra-ét ni cas for tes e in te rét ni cas
fra cas e são os mais con tras tan tes com a so ci e da de en vol ven te em ter mos lin guís ti -
cos e re li gi o sos (Ma cha do, 1999). Se so mar mos a isso o fac to de se rem tam bém os
mais vi sí ve is na sua di fe ren ça, de vi do ao uso de in du men tá ria pró pria que os dis -
tin gue de to dos os ou tros, não será er ra do pen sar que pos sam, por esse acu mu la do
de di fe ren ças, ser mais ve zes alvo de ma ni fes ta ções que to mem como ra cis tas, e
que seja jus ta men te isso que as suas per cep ções re flec tem.

A di fe ren ça de per cep ções de ra cis mo con so an te os lu ga res de clas se, com os
mi gran tes de con di ção so ci al mais fa vo re ci da a con si de ra rem ha ver me nos ra cis -
mo do que os de con di ção mais des fa vo re ci da, po de rá com pre en der-se, fi nal men -
te, se pen sar mos que a ins cri ção dos pri me i ros na so ci e da de por tu gue sa é fe i ta
mais de con ti nu i da des do que de con tras tes. Não só os seus re cur sos eco nó mi cos,
es co la res e pro fis si o na is os afas tam da si tu a ção de con tras te em que se en con tra a
gran de ma i o ria dos mi gran tes, como são tam bém os que têm so ci a bi li da des mais
in te rét ni cas e mais afi ni da des lin guís ti cas e re li gi o sas com os por tu gue ses.

Sem pre na pre sun ção, que pa re ce le gí ti ma, de que as per cep ções de ra cis mo
re flec tem um ba lan ço de ex pe riên ci as pes so a is a esse ní vel, pode di zer-se que, en -
quan to no caso dos mi gran tes mu çul ma nos o acu mu la do de con tras tes os tor na rá
al vos mais fre quen tes de ra cis mo, o acu mu la do de con ti nu i da des so ci a is e cultu -
rais tor na os mi gran tes de ma i o res re cur sos pro fis si o na is e es co la res me nos al vos
dele. Um es tu do qua li ta ti vo re cen te so bre jo vens des cen den tes de mi gran tes
cabo-ver di a nos dá con ta des ta mes ma re la ção en tre con di ção de clas se e per cep ção
de ra cis mo. Os so ci al men te mais des fa vo re ci dos são quem mais se que i xa do ra cis -
mo, ao pas so que os de clas se mé dia são os que me nos acham que ele exis te (Nó bre -
ga, 1998: 68-71).

O fac to de a per cep ção de ra cis mo ba i xar — não per den do de vis ta que é glo -
bal men te ele va da — com o au men to dos re cur sos eco nó mi cos, es co la res e re la ci o -
na is da que les que são as suas po ten ci a is ví ti mas, ou, dito de ou tra for ma, de modo
in ver sa men te pro por ci o nal aos seus ca pi ta is eco nó mi cos, es co la res (os mi gran tes
com es co la ri da de uni ver si tá ria são os que me nos di zem ha ver ra cis mo) e so ci a is,
le van ta a ques tão de sa ber o pa pel que de sem pe nha a va riá vel clas se na cons tru ção
do pre con ce i to ra cis ta, trans pos to ou não para a prá ti ca, e, con se quen te men te, no
modo com ele é per cep ci o na do.



Dir-se-ia que, tan to no pla no do pre con ce i to, como no da sua per cep ção, há
uma com bi na ção de cri té ri os ra ci a is e cri té ri os so ci a is, que não é, na ma i o ria das ve -
zes, cons ci en ci a li za da pe los ac to res en vol vi dos.

O mi gran te de con di ção des fa vo re ci da sen ti rá mais ra cis mo por que o pre con -
ce i to e/ou dis cri mi na ção de que é ví ti ma ten dem a ser am pli fi ca dos pelo fac to de
ele ser so ci al men te con tras tan te com o per fil mé dio da po pu la ção por tu gue sa, ou
seja, por ha ver um du plo con tras te, ra ci al e so ci al; o mi gran te de con di ção so ci al fa -
vo re ci da sen ti rá me nos ra cis mo por que, no seu caso, o con tras te ra ci al se com bi na
com pro xi mi da de so ci al, o que ten de a pou pá-lo a ma ni fes ta ções de hos ti li da de
que, sen do na apa rên cia ra ci al men te mo ti va das, se de vem mais a ques tões de con -
di ção so ci al.6 Essa pro xi mi da de, con tu do, não de i xa de ser, por ve zes, ma té ria para
pre con ce i tos de se gun do grau, como di zer que o mi gran te com uma pro fis são qua -
li fi ca da ou com es co la ri da de ele va da “nem pa re ce ne gro” (ou “gui ne en se” ou
“cabo-ver di a no”), jus ta men te por que ele con tra diz o es te reó ti po ra ci al mais co -
mum.7

Um úl ti mo tó pi co a re fe rir nes te pon to é o que diz res pe i to à re la ção en tre re -
des de so ci a bi li da de e per cep ções de ra cis mo. Como aca bá mos de ver, o que faz os
con tras tes dos mi gran tes mu çul ma nos, por um lado, e as con ti nu i da des dos mi -
gran tes pro fis si o na is téc ni cos e de en qua dra men to, por ou tro, não é só o per fil de
clas se de si gual, mas tam bém o fac to de os pri me i ros te rem so ci a bi li da des in te rét ni -
cas fra cas e os se gun dos as te rem for tes. Será que há uma re la ção mais ge ral en tre a
com po si ção das re des so ci a is dos mi gran tes e as suas per cep ções de ra cis mo? Será
que ter mais ou me nos ami gos ou fa mi li a res por tu gue ses mo di fi ca o sen ti do des sas 
per cep ções?

Os da dos re co lhi dos pelo in qué ri to aos mi gran tes gui ne en ses apon tam fir -
me men te para uma res pos ta po si ti va a es sas per gun tas e, mais do que isso, con ver -
gem em gran de me di da com os re sul ta dos das pes qui sas que, do lado da for ma ção
dos es te reó ti pos e pre con ce i tos, dão con ta de uma re la ção es tre i ta en tre so ci a bi li da -
de in ter-ra ci al e di mi nu i ção do ra cis mo. A re la ção en tre con tac to so ci al e re du ção
de es te reó ti pos era já iden ti fi ca da, nos anos 50 do sé cu lo XX, por Gor don Allport
para a re a li da de nor te-ame ri ca na. Em Por tu gal, o es tu do re cen te de Vala, Bri to e
Lo pes (1999: 102, 193-194) en con tra re sul ta dos mu i to se me lhan tes a es ses e pró xi -
mos, tam bém, dos do es tu do eu ro peu mais alar ga do re a li za do dois anos an tes: nas
pa la vras dos au to res “o con tac to de ami za de re ve lou-se um pre di tor con sis ten te da 
re du ção do pre con ce i to” (idem: 193).

Ora, não de i xa de ser es pe ci al men te sig ni fi ca ti vo en con trar, ago ra do lado
dos que são al vos po ten ci a is de ra cis mo, cor re la ções com o mes mo sen ti do en tre
va riá ve is da mes ma na tu re za. Assim, os mi gran tes com ami gos por tu gue ses di zem 
me nos ha ver “mu i to ra cis mo” (59%) do que aque les que não os têm (71%), o mes -
mo acon te cen do quan do se com pa ra os que têm fa mi li a res por tu gue ses com os que 
não os têm (53% con tra 66%) e ain da os que têm côn ju ges por tu gue ses com os que
têm côn ju ges gui ne en ses (50% con tra 65%).

Na in ter pre ta ção fe i ta aci ma, a pro pó si to das di fe ren ci a ções so ci a is na per cep ção 
de ra cis mo, ou seja, das va ri a ções des sa per cep ção de acor do com os per fis so ci a is dos
mi gran tes, su ge riu-se que o modo como di fe ren tes sec to res da po pu la ção mi gran te



per cep ci o nam o ra cis mo de pen de das suas mo da li da des es pe cí fi cas de in ser ção na
so ci e da de por tu gue sa e, em par ti cu lar, dos re la ci o na men tos so ci a is quo ti di a nos
as so ci a dos a essa in ser ção.

Estes ele men tos em pí ri cos adi ci o na is per mi tem ago ra com ple tar essa li nha
de in ter pre ta ção. Per ce be-se, em pri me i ro lu gar, que as ava li a ções de ra cis mo, mais 
do que ge ra das de for ma glo bal e des con tex tu a li za da, são efec ti va men te mo de la -
das pe los qua dros es pe cí fi cos em que se mo vi men tam os mi gran tes, de acor do com 
o seu per fil so ci al. Em se gun do lu gar, e no que res pe i ta par ti cu lar men te aos re la ci o -
na men tos so ci a is quo ti di a nos, per ce be-se que a pró pria com po si ção ét ni co-ra ci al
das re des de so ci a bi li da de mais pró xi mas — fa mí lia e ami gos — de sem pe nha um
pa pel fun da men tal na es tru tu ra ção des sas ava li a ções, no sen ti do em que quan to
mais in te rét ni cas e in ter-ra ci a is são es sas re des me nos ten de a con si de rar-se ha ver
ra cis mo na so ci e da de en vol ven te.

Estan do as per cep ções de ra cis mo tão ni ti da men te as so ci a das, por um lado, à
con di ção de clas se dos mi gran tes e, por ou tro lado, à com po si ção das suas re des so -
ci a is, não pode de i xar de se su bli nhar, fi nal men te, que este aca ba por ser um ele -
men to de con fir ma ção da ide ia de que as duas di men sões fun da men ta is do es pa ço
da et ni ci da de (Ma cha do, 1999: 81-150) são jus ta men te a com po si ção de clas se dos
mi gran tes, no que toca ao eixo so ci al des se es pa ço, e a ori en ta ção da sua so ci a bi li -
da de, no que se re fe re ao eixo cul tu ral.

Ve ja mos, por isso mes mo, e para ter mi nar o ar ti go, como é que os con tras tes e
as con ti nu i da des que ca rac te ri zam a lo ca li za ção dos gui ne en ses e de ou tras mi no -
ri as nes se es pa ço po dem aju dar a equa ci o nar a ques tão do ra cis mo em Por tu gal e as 
suas ten dên ci as de evo lu ção a pra zo.

Contrastes, continuidades e racismo

Sem ig no rar a im por tân cia de ou tros fac to res, ide o ló gi cos ou po lí ti cos, por exem -
plo, pode di zer-se que a ex pres são do ra cis mo de pen de, em boa me di da, da con fi -
gu ra ção que em cada mo men to tem o es pa ço da et ni ci da de, ou seja, dos con tras tes
e con ti nu i da des, so ci a is e cul tu ra is, da mi no ria ou mi no ri as em ques tão com a so -
ciedade en vol ven te. Mais con tras tes fa vo re cem o au men to do ra cis mo, mais con ti -
nu i da des fa vo re cem a sua re du ção. É mais pro vá vel os mem bros das mi no ri as du -
pla men te con tras tan tes se rem alvo de ra cis mo do que os mem bros de mi no ri as
que, do pon to de vis ta so ci al e cul tu ral, ou só de um de les, apre sen tem con ti nu i da -
des com a po pu la ção ma i o ri tá ria.

No caso por tu guês, é isso mes mo que mos tram os ele men tos de co nhe ci men -
to dis po ní ve is. O ra cis mo an ti ci ga nos é mais for te do que o an ti a fri ca nos, que é, por 
sua vez, mais for te do que o ra cis mo anti-in di a nos, re la ti va men te pou co co mum.
Ora, a mi no ria ci ga na é jus ta men te aque la que mais con tras tes so ci a is e cul tu ra is
acu mu la, as vá ri as po pu la ções afri ca nas têm con tras tes so ci a is acen tu a dos, mas
con ti nu i da des sig ni fi ca ti vas em ter mos de so ci a bi li da de, lín gua ou re li gião, ao



pas so que as mi no ri as in di a nas com bi nam con tras tes cul tu ra is com con ti nu i da des
so ci a is.

Dir-se-ia que a re la ção en tre es pa ço da et ni ci da de e ra cis mo se es ta be le ce,
gros so modo, nos mes mos ter mos em que se co lo ca o pro ble ma da in te gra ção ou da
ex clu são das mi no ri as. Embo ra tan to fac to res so ci a is como fac to res cul tu ra is in ter -
ve nham no pro ces so, os pri me i ros ten dem a so bre por-se aos se gun dos na re sul tan -
te fi nal. Se com con tras tes so ci a is for tes, no me a da men te em ter mos de si tu a ção so -
ci o e co nó mi ca, não pode fa lar-se de in te gra ção, in de pen den te men te do que se pas -
se no pla no cul tu ral, pode ha ver in te gra ção mes mo com con tras tes cul tu ra is, ain da
que ela seja mais fá cil quan do es ses con tras tes são me nos vin ca dos.

Com o ra cis mo pa re ce pas sar-se o mes mo. Se a exis tên cia de con tras tes cul tu -
ra is não é cer ta men te es tra nha a al gu mas for mas de pre con ce i to e dis cri mi na ção,
são mais os con tras tes so ci a is a cri ar con di ções para o seu sur gi men to ou in ten si fi -
ca ção. De res to, a agu di za ção dos con tras tes so ci a is para além de cer to pa ta mar não 
de i xa de se re per cu tir so bre as pró pri as di men sões cul tu ra is, es pe ci al men te no que
se re fe re à con trac ção das so ci a bi li da des in te rét ni cas e ao fe cha men to das mi no ri as
so bre si pró pri as, cri an do, por essa via, con di ções adi ci o na is para o ra cis mo.

Deve no tar-se, ain da, que, as sim como os con tras tes e as con ti nu i da des ten -
dem a fa vo re cer ou a ate nu ar o ra cis mo, tam bém este úl ti mo, con for me seja mais vi -
ru len to ou mais bran do, não de i xa de con tri bu ir para ge rar mais con tras tes ou mais
con ti nu i da des.

Ou seja, num caso po dem for mar-se cír cu los vi ci o sos, em que con tras tes ge -
ram ra cis mo, que, por sua vez, vin ca rá ain da mais es ses con tras tes; nou tro caso, po -
dem for mar-se cír cu los vir tu o sos, em que con ti nu i da des anu lam ou mi ni mi zam as
con di ções do ra cis mo, o que abri rá ca mi nho ao apro fun da men to des sas con ti nu i -
da des. Bas ta pen sar, para o pri me i ro caso, na ques tão do aces so ao mer ca do de tra -
ba lho, em que a dis cri mi na ção ra ci al de mem bros de mi no ri as so ci al men te con tras -
tan tes se re flec te ine vi ta vel men te na acen tu a ção dos con tras tes so ci a is exis ten tes e,
para o se gun do caso, na di nâ mi ca das so ci a bi li da des in te rét ni cas, que não só fa vo -
re cem a di lu i ção do ra cis mo, como são es ti mu la das quan do o ra cis mo é mais té nue.

Tor na-se tam bém as sim mais cla ra a re la ção en tre ra cis mo, ex clu são e in te gra -
ção. Sen do na sua ori gem um fe nó me no re ve la dor de dé fi ces de in te gra ção, o ra cis -
mo é-o tam bém nos seus efe i tos. Ra cis mo e ex clu são ali men tam-se re ci pro ca men te. 
Os pro ces sos que fa vo re cem a in te gra ção de mi no ri as, seja, prin ci pal men te, pela
re du ção de con tras tes so ci a is, seja, se cun da ri a men te, pelo for ta le ci men to de con ti -
nu i da des cul tu ra is, pro mo vem, por sua vez, a re du ção do ra cis mo.

Objec tos de aten ção pú bli ca e de de ba te po lí ti co e ide o ló gi co re no va do, des de 
que a imi gra ção ga nhou vi si bi li da de na so ci e da de por tu gue sa, os te mas da de lin -
quên cia ju ve nil de des cen den tes de mi gran tes, por um lado, e do luso-tro pi ca lis -
mo, por ou tro lado, per mi tem ilus trar, cada um à sua ma ne i ra, a re la ção que se es ta -
be le ce en tre es pa ço da et ni ci da de e ra cis mo, mais es pe ci fi ca men te a re la ção en tre
ra cis mo e con tras tes so ci a is, no pri me i ro caso, e a re la ção en tre ra cis mo e con ti nu i -
da des cul tu ra is, no se gun do.

A de lin quên cia pro ta go ni za da por ado les cen tes e cri an ças fi lhos de mi gran -
tes é, jun ta men te com as ta xas de in su ces so es co lar aci ma da mé dia ou com a



pre ca ri e da de pro fis si o nal de mu i tos dos que já en tra ram no mer ca do de tra ba lho,
um si nal ine quí vo co de que par te sig ni fi ca ti va des sa ge ra ção está a re pro du zir a lo -
ca li za ção de con tras te so ci al dos seus pais.

Con fi na da pra ti ca men te à área me tro po li ta na de Lis boa e mos tran do, de res -
to, que em Por tu gal só esta re gião en trou já numa se gun da fase do ci clo da imi gra -
ção, essa de lin quên cia tem as su mi do uma plu ra li da de de for mas, al gu mas de
gran de im pac te pú bli co pela vi si bi li da de que ad qui rem, ou tras só co nhe ci das à es -
ca la lo cal, por que acon te cem nas pró pri as zo nas de re si dên cia des ses jo vens ou nas
suas ime di a ções. Na ma i o ria das ve zes, tra ta-se de pe que nos de li tos, mas há tam -
bém ac tos de cri mi na li da de gra ve ou que to mam pro por ções de gra vi da de, não já
pelo tipo de de li to em si mes mo, mas pela for ma que as su me, como é o caso dos as -
sal tos, agres sões ou ac tos de van da lis mo pra ti ca dos por gran des gru pos em com -
bo i os, au to car ros, cen tros co mer ci a is ou na pra ia.

É fá cil de ver que es tes acon te ci men tos po dem ser re por ta dos a um con jun to
de con di ções e pro ces sos que co me çam no pro ble ma dos con tras tes so ci a is e po -
dem aca bar na for ma ção ou con so li da ção de pre con ce i tos e ac tos de dis cri mi na ção
ra ci al.

Sen do cul tu ral men te mu i to me nos con tras tan tes do que os seus pais, e mu i to
pró xi mos de ou tros jo vens de idên ti ca con di ção so ci al e de ori gem não mi gran te,
es ses no vos luso-afri ca nos (Ma cha do, 1994) per so ni fi cam, com efe i to, um con cen -
tra do de con tras tes so ci a is: têm uma con di ção so ci al des fa vo re ci da, vi vem re si den -
ci al men te con cen tra dos e são jo vens em zo nas ur ba nas e su bur ba nas cada vez mais 
en ve lhe ci das.

A per sis tên cia des sas prá ti cas de de lin quên cia ju ve nil, que se têm fe i to sen tir
em re gis to con tí nuo des de me a dos dos anos 90, pro duz sen ti men tos de in se gu ran -
ça na po pu la ção e é a per cep ção mais ou me nos di la ta da des sa in se gu ran ça real que 
ten de a fun ci o nar como úl ti mo elo de li ga ção na se quên cia que con duz dos con tras -
tes so ci a is ao ra cis mo. A as so ci a ção es tre i ta en tre a per cep ção da ame a ça à se gu ran -
ça e a for ma ção de pre con ce i tos ra ci a is está so li da men te com pro va da, no sen ti do
em que a acen tu a ção des se sen ti men to de ame a ça “pode exa cer bar as ati tu des ne -
ga ti vas e pode con du zir a com por ta men tos hos tis, per ce bi dos como le gí ti mos”
(Vala, Bri to e Lo pes, 1999: 67).

Nes sa se quên cia que vai dos con tras tes so ci a is ao ra cis mo não se pode ig no -
rar o modo como os me i os de co mu ni ca ção so ci al têm te ma ti za do o as sun to. Sem
par ti lhar as pers pec ti vas apri o rís ti cas e re du ci o nis tas que vêem nos me dia um mero 
ins tru men to ide o ló gi co ao ser vi ço do dito ra cis mo das eli tes ou das clas ses do mi -
nan tes (Dijk, 1993: 241-282; Bow ser, 1995: xvii-xix, 300-303), pers pec ti vas que de -
cor rem de de fi ni ções in fla ci o na das de ra cis mo, deve em todo o caso lem brar-se que 
a sua in ter ven ção não está, ob vi a men te, isen ta de efe i tos so bre os pró pri os acon te -
ci men tos que no ti ci am e ana li sam.

Nes te caso par ti cu lar, a uti li za ção da pa la vra gang para de sig nar os au to res des -
ses ac tos de lin quen tes, ini ci a da ain da na pri me i ra me ta de dos anos 90 e que se es ten -
deu ra pi da men te à lin gua gem co mum, não de i xa rá de se re per cu tir nas per cep ções
so ci a is so bre os mi gran tes e seus des cen den tes. Va le ria a pena in ves ti gar até que
pon to os sen ti men tos de in se gu ran ça se rão acen tu a dos por essa via. Mas mes mo



sem um es tu do di rec to e sis te má ti co do pro ble ma, a aná li se su má ria dos tí tu los da
im pren sa es cri ta nos úl ti mos anos, con tan do ape nas os jor na is mais im por tan tes e de
ma i or ti ra gem, re ve la o que se po de ria de sig nar por cons tru ção me diá ti ca dos gangs.

Tí tu los como “Gangs ne gros in ves ti ga dos pelo SIS ” (Inde pen den te, 3.9.1993),
“Po lí cia já não con se gue con tro lar gangs su bur ba nos”, “Gran de Lis boa cer ca da por
gue tos”, “Um anel de pól vo ra ro de ia Lis boa”, “A si tu a ção está des con tro la da”
(Expres so, 13.9.1997) ou “Gangs de afri ca nos ater ro ri zam Lis boa” (24 Ho ras, 19.12.1998) 
são ape nas uma pe que na amos tra dos que me re cem cha ma das à pri me i ra pá gi na ou
que en ci mam no tí ci as com ou tras for mas de des ta que jor na lís ti co.8

Nou tro jor nal, o Pú bli co, pode ver-se mes mo uma no tí cia so bre ac tos de pe -
que na cri mi na li da de pra ti ca dos por me no res na Pó voa do Var zim (“Ten são na Pó -
voa do Var zim”, 15.12.1998) onde se usam ape nas ex pres sões como “gru pos de
mar gi na is”, “ban dos”, “gru pos de me no res”, al ter nar com vá ri as ou tras re la ti vas à
Gran de Lis boa, em que o re la to de si tu a ções en vol ven do pro ta go nis tas em tudo
idên ti cos, ex cep to na cor da pele, não dis pen sa a no ção de gang (por exem plo, “Me -
no res de gang em li ber da de”, 15.1.1999).

Se nos re por tar mos ao sig ni fi ca do da no ção na lín gua in gle sa, e par ti cu lar -
men te na li te ra tu ra so ci o ló gi ca an glo-sa xó ni ca, ve mos que a uti li za ção que dela
têm fe i to os me i os de co mu ni ca ção so ci al com por ta uma du pla re du ção.9 De con -
jun to de in di ví du os en vol vi dos em ac ti vi da des de lin quen tes, in di ví du os es ses que
po dem ser de qual quer ida de, raça ou et nia, gang pas sa a sig ni fi car, qua se ex clu si -
va men te, gru po de jo vens ne gros de lin quen tes.

A de lin quên cia ju ve nil ur ba na fica, as sim, as so ci a da a uma cor de pele e a po -
pu la ções mi gran tes e, nas per cep ções co muns, os des cen den tes des sas po pu la ções
pas sam a co in ci dir cada vez mais com esse mes mo es te reó ti po. Sen do na sua ori -
gem um fe nó me no es tri ta men te so ci al, a te ma ti za ção fe i ta nes tes ter mos pe los me -
dia aju da a tor ná-lo ra ci al nas suas con se quên ci as, pro ces so que terá tan to mais efe i -
to quan to for real a ame a ça à se gu ran ça.

O tema do luso-tro pi ca lis mo, por seu tur no, e a sua ide ia nu cle ar de que os
por tu gue ses têm mais ca pa ci da de de re la ci o na men to e en tre cru za men to com ra ças 
e cul tu ras di ver sas do que qual quer ou tro povo eu ro peu, ca pa ci da de de que o Bra -
sil se ria o prin ci pal mas não o úni co pro du to his tó ri co, tem me re ci do uma aten ção
re no va da por par te das ciên ci as so ci a is nos úl ti mos anos.

Seja em ava li a ções do luso-tro pi ca lis mo en quan to te o ria so ci al (Mo re i ra e Ve -
nân cio, 2000), do seu im pac te so bre a ide o lo gia co lo ni al e pós-co lo ni al (Cas te lo,
1998; Ale xan dre, 1999; Alme i da, 2000), do seu pro lon ga men to no “novo mito” da
lu so fo nia (Mar ga ri do, 2000) ou na con fron ta ção com os pro ble mas da imi gra ção
(Ca bral, 1997a) e do ra cis mo (Vala, Bri to e Lo pes, 1999), o tra ba lho de Gil ber to Frey -
re, de que se des ta ca o mais cri ti ca do do que re al men te co nhe ci do Casa-Gran de e
Sen za la, de 1933, é de novo ob jec to de apre ci a ção e de ba te, não só no cam po aca dé -
mi co, mas em cír cu los in te lec tu a is mais alar ga dos.

No que toca es pe ci fi ca men te às ques tões da imi gra ção e do ra cis mo, afir ma-se,
por um lado, que a mo bi li za ção po lí ti ca do luso-tro pi ca lis mo, no pe río do pós-colo -
nial, foi o re fle xo de sen ti men tos de in se gu ran ça e in fe ri o ri da de das “nos sas eli tes,
ha bi tu a das a go ver nar au to cra ti ca men te bran cos e ne gros (…) pe ran te uma Eu ro pa



mu i to mais de sen vol vi da onde nos ar ris cá va mos a per der a iden ti da de” e que a po si -
ção das au to ri da des por tu gue sas face à imi gra ção con tra diz a men sa gem luso-tro pi -
ca lis ta (Ca bral, 1997a: 104) Por ou tro lado, diz-se que a “dis so ci a ção en tre o pla no po -
lí ti co e as ide o lo gi as ra cis tas” é con se quên cia da par ti lha por to dos os par ti dos par la -
men ta res da “ide o lo gia luso-tro pi ca lis ta, ou seja, ”to dos pa re cem ide a li zar, como
uma su pos ta idi os sin cra sia na ci o nal, o não ra cis mo", fa ci li tan do as sim a di fu são do
ra cis mo sub til (Vala e ou tros, 1999: 192-193).

Se é ver da de que a si tu a ção so ci al de mu i tos mi gran tes afri ca nos, in clu in do os 
ca sos de ra cis mo re la ta dos atrás, con tras ta com o luso-tro pi ca lis mo en quan to ide o -
lo gia, a sim ples ve ri fi ca ção des se con tras te não faz, con tu do, o equa ci o na men to
com ple to do pro ble ma em dis cus são. Ou tro pa râ me tro a ter em con ta é jus ta men te
o das con ti nu i da des cul tu ra is que apro xi mam os por tu gue ses das po pu la ções
oriundas dos PALOP, mais dos luso-afri ca nos, como se viu, mas tam bém da ma i o -
ria dos mi gran tes la bo ra is es tran ge i ros pro pri a men te di tos.

A exis tên cia de uma lín gua e de uma fi li a ção re li gi o sa co muns e, mais im por -
tan te do que isso, a dis se mi na ção de re des de so ci a bi li da de in te rét ni ca nos domí -
nios das re la ções fa mi li a res, de ami za de e de tra ba lho, dão, de fac to, um fun do de
ve ro si mi lhan ça, por par ce lar que seja, à in ter pre ta ção luso-tro pi ca lis ta.

Pri me i ro por que, in de pen den te men te do modo como fo ram cons tru í das his -
to ri ca men te, são hoje afi ni da des cul tu ra is ob jec ti vas e não me ras cons tru ções ide o -
ló gi cas. De po is, por que es sas afi ni da des po dem con tri bu ir de ci si va men te para mi -
no rar o ra cis mo e os seus efe i tos. Os mes mos ac tos de de lin quên cia pra ti ca dos por
fi lhos de mi gran tes, de que se fa la va atrás, por exem plo, te ri am cer ta men te con se -
quên ci as de ou tra gra vi da de se, em vez de con ti nu i da des cul tu ra is ou con tras tes
cul tu ra is fra cos, es ti vés se mos pe ran te po pu la ções mi gran tes que so mas sem con -
tras tes so ci a is a con tras tes cul tu ra is for tes.

De res to, pode di zer-se so bre o luso-tro pi ca lis mo no Por tu gal de hoje aqui lo
que, so bre a ques tão ho mó lo ga da de mo cra cia ra ci al no Bra sil, diz Pe ter Fry, um in -
glês aí fi xa do há lon gos anos. Ou seja, mes mo que se con si de re a de mo cra cia ra ci al
um mero mito, dado o des fa sa men to en tre a ide ia e a re a li da de, “os va lo res da de -
mo cra cia ra ci al (…) re pre sen tam um con tra pon to fun da men tal aos va lo res das
iden ti da des es tan ques. A ‘de mo cra cia ra ci al’ é uma cons tan te lem bran ça da ar bi -
tra ri e da de das ca te go ri as so ci a is, ét ni cas e ra ci a is” (Fry, 1996: 124).

Enquan to sis te mas ac ti vos de cren ças, a de mo cra cia ra ci al no Bra sil ou o
luso-tro pi ca lis mo em Por tu gal têm, por isso, um po ten ci al de anti-ra cis mo que não
se pode ne gli gen ci ar, prin ci pal men te quan do com pa ra dos com ou tros mi tos que,
en fa ti zan do a pu re za de cer tas ori gens na ci o na is, po dem tor nar-se com al gu ma fa -
ci li da de numa por ta para o ra cis mo.10

Con tras tes so ci a is, por um lado, e con ti nu i da des cul tu ra is, por ou tro, são, em
suma, dois ele men tos bá si cos para a equa ção do ra cis mo em Por tu gal a mé dio pra -
zo. A per ma nên cia dos pri me i ros aos ní ve is ac tu a is sig ni fi ca pro ba bi li da de ele va -
da de fo cos de ten são fu tu ra, em que não de i xa rão de ser pro ta go nis tas no vas “se -
gun das ge ra ções” a for ma rem-se en tre tan to. O au men to das se gun das, pro por ci o -
na do pelo pro lon ga men to do tem po de re si dên cia, aju da rá a mi ni mi zar a in ter pre -
ta ção ra ci a li za da que so ci al men te se pos sa fa zer des sas ten sões.



Notas

1 Nes te âm bi to, in te res sa, em todo o caso, man ter sob ob ser va ção o que irá acon te cer 
com o que em tem pos foi o Par ti do Re no va dor De mo crá ti co, o qual, de po is de uma 
le tar gia de vá ri os anos, foi, no iní cio de 2000, to ma do por den tro e re bap ti za do por
gru pos de ex tre ma-di re i ta, com um dis cur so de hos ti li da de face à imi gra ção e aos
imi gran tes. 

2 Ou tro tra ba lho re cen te é o de Sil va (2000), so bre o ra cis mo an ti ci ga no num con tex -
to so ci al e es pa ci al men te lo ca li za do. 

3 Alguns apon ta men tos de aná li se his tó ri ca so bre as ima gens que os por tu gue ses fo -
ram cons tru in do dos afri ca nos ao lon go de todo o pro ces so de co lo ni za ção po dem
en con trar-se em Hen ri ques (1999). Para uma abor da gem sin gu lar des sa mes ma
cons tru ção no sé cu lo XX, to man do como ma te ri al de pes qui sa ban das de se nha das,
ver Cu nha (1994). 

4 Até ao mo men to, são ra ras as fon tes de in for ma ção em pí ri ca so bre ra cis mo em
Por tu gal vis to pelo lado dos que dele são alvo. No es tu do de Fe lí cia Lu vum ba so -
bre os mi gran tes dos PALOP na ci da de do Por to, o ra cis mo apa re ce em ter ce i ro lu -
gar (men ci o na do por 34% dos in qui ri dos) numa lis ta de di fi cul da des de in te gra -
ção, a se guir ao em pre go e à ha bi ta ção (1997: 101). Algu mas en tre vis tas a mem bros 
de mi no ri as so bre ex pe riên ci as de ra cis mo po dem en con trar-se em D’Aire (1996).
Para um tes te mu nho pes so al apro fun da do, onde se re la tam vá ri os exem plos de ra -
cis mo, e onde, si mul ta ne a men te, se faz dele uma aná li se mar ca da, mu i tas ve zes,
pela in fla ção con cep tu al dis cu ti da aci ma, ver N’Ganga (1995). 

5 Ou tras si tu a ções ou con tex tos pon tu al men te men ci o na dos fo ram: con tro lo de fron -
te i ras, po lí cia, tá xis, tor ne i os des por ti vos in fan tis e ju ve nis, ski nhe ads, ra cis mo con -
tra os fi lhos, do en tes que não que rem ser tra ta dos por en fer me i ras ne gras; ra cis mo
por par te de pais de alu nos de pro fes so ras ne gras; pes so as que não gos tam de ter
ne gros bis ca te i ros a tra ba lhar em sua casa. 

6 Ao fac to de se rem pro fis si o na is téc ni cos e de en qua dra men to os mi gran tes que me -
nos di zem ha ver ra cis mo não será tam bém es tra nho que se jam jus ta men te es ses os
sec to res da po pu la ção por tu gue sa que, de acor do com o es tu do de Vala, Bri to e Lo -
pes (1999: 40, 196), têm me nos pre con ce i tos ra cis tas. Isso na pre sun ção, que pa re ce
ra zoá vel, de que os mi gran tes pro fis si o na is téc ni cos e de en qua dra men to se rela -
cionarão mais com por tu gue ses des sa mes ma con di ção de clas se. 

7 O pro ces so re pre sen ta ci o nal de fil tra gem da per cep ção das per ten ças ra ci a is atra -
vés das per ten ças so ci a is, e da per ten ça de clas se em par ti cu lar, tem sido ob ser va -
do nou tras pa ra gens. Mi chel Gi ra ud, por exem plo, cita, nes ta li nha, o di ta do an ti -
lha no se gun do o qual “todo o ne gro rico é mu la to, todo o mu la to po bre é ne gro” e
um ou tro, bra si le i ro, di zen do que “o ne gro rico é um bran co, o bran co po bre é um
ne gro” (1979: 179). Diga-se, no en tan to, que a cor re la ção in ver sa en tre fa vo re ci -
men to de clas se e ra cis mo, que pa re ce apli car-se ao caso do ra cis mo an ti ne gros
hoje em Por tu gal, não é trans po ní vel para ou tros con tex tos e mi no ri as. Bas ta pen -
sar no anti-se mi tis mo e no modo como ele toma como pre tex to, en tre ou tros, jus ta -
men te a con di ção so ci al fa vo re ci da de mu i tos ju de us. 



8 A peça jor na lís ti ca da edi ção ci ta da do jor nal Inde pen den te pode con si de rar-se pra ti -
ca men te fun da do ra do uso da no ção de gang nos mé dia por tu gue ses. Aí se no ti ci a -
va, com cha ma da de des ta que à pri me i ra pá gi na, uma ale ga da in ves ti ga ção do SIS
so bre “gangs ne gros e vi o len tos em Por tu gal”. Para a aná li se de ou tro es te reó ti po
me diá ti co, mais an ti go, que as so cia tam bém mi gran tes a vi o lên cia — o do
“cabo-ver di a no fa quis ta” — ver Fi lho (1995). 

9 Ver, por exem plo, as de fi ni ções de Gid dens (1989: 740) e de Aber crom bie e ou tros
(1994: 178). Em ri gor, fa lar-se-ia até de uma ter ce i ra re du ção do sig ni fi ca do da pa -
la vra, já que à no ção de gang não es tão as so ci a das ne ces sa ri a men te ac ções ilí ci tas,
po den do de sig nar so men te ac ti vi da des mais ou me nos re gu la res de sen vol vi das
em gru po, como na ex pres são work gang. O es tu do pi o ne i ro de F. M. Tras her, pu bli -
ca do em 1927 (The Gang: A Study of 1313 Gangs in Chi ca go, Chi ca go Uni ver sity
Press), mos tra va já que os gangs da área ur ba na de Chi ca go, nes sa épo ca, eram
cons ti tu í dos tan to por imi gran tes eu ro pe us re cém-che ga dos a ter ri tó rio nor te-ame -
ri ca no, como por ne gros fu gi dos do sul se gre ga ci o nis ta, e que mu i tos eram et ni ca -
men te mis tos. So bre este tema ver Her pin (1982: 107-152). Diga-se ain da, quan to ao 
caso por tu guês ac tu al, que os pró pri os me i os de co mu ni ca ção so ci al têm mos tra do, 
em re por ta gens alar ga das so bre os di tos gangs (pu bli ca das fora do tem po de im -
pac te pú bli co de um de ter mi na do acto de lin quen te e, por isso, sem tí tu los de pri -
me i ra pá gi na), que não pou cas ve zes eles en vol vem ne gros e bran cos e que a tese
de que es tão de li be ra da men te or ga ni za dos para o cri me é al ta men te dis cu tí vel
(ver, por exem plo, as edi ções do Pú bli co de 26.5.1995 e 14.12.1997). Ele men tos so bre 
a de lin quên cia pra ti ca da por mi gran tes no con tex to eu ro peu po dem en con trar-se
em Pou let (1990), Bas te ni er (1990) e Cos ta-Las coux (1991). Para uma aná li se da so -
brer re pre sen ta ção de mi gran tes e seus des cen den tes nas po pu la ções pri si o na is dos 
pa í ses da UE ver Wac quant (2000). 

10 So bre o ra cis mo como mito ver Wi e vi or ka (1991: 71-75).
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