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Resumo Num momento histórico em que o racismo e a discriminação têm vindo a
ser cada vez mais discutidos pela opinião publicada em Portugal, sobretudo no que diz respeito à produção de estatísticas que possam ser úteis
para apreciar a extensão destes dois fenómenos e divisar estratégias para
os combater, este artigo visa contribuir para o debate demonstrando: 1)
que em ambos os casos – racismo e discriminação – o objeto de estudo são
os cultivadores de um ou os perpetradores da outra e não as suas vítimas;
2) que, por conseguinte, as estratégias de observação dos cientistas sociais
no estudo destes fenómenos devem centrar-se naqueles e não nestas últimas; 3) que existem já dados, tanto publicados como de acesso público,
que permitem identificar fatores preditivos do racismo; 4) que apontar com
precisão a discriminação a partir de dados preexistentes é menos plausível, dado o inquérito por questionário – o paradigma dominante da ciência
social quantitativa – ser uma metodologia que não se presta à aferição de
comportamentos; 5) que é possível identificar os fatores preditivos do racismo no sentido de elaborar estratégias de campanha especificamente direcionadas para os segmentos do público nos quais este aflora a superfície.
Palavras-chave Racismo; discriminação; Portugal; segmentação; direcionamento.
Abstract In a historical moment in which racism and discrimination are a growing
part of the discussion in Portuguese published opinion, chiefly in what
concerns the production of statistics that may be useful in determining
the extent of these phenomena and to devise strategies to combat them,
this paper aims at contributing to the debate by demonstrating: 1) that in
both cases – racism and discrimination – the object of study is the set of
people who cultivate one or the perpetrators of the other and not their
victims; 2) that it follows that the observation strategies deployed by social
scientists should target the former categories of people and not the latter;
3) that data already exist, both published and of public access, that allow
the identification of factors that are predictive of racism; 4) that pinpointing
discrimination from existing data is less likely, given that survey research
– the dominant paradigm of quantitative social science – is a poor indicator
of behaviour; 5) that it is possible to identify the aforesaid predictors of
racism in order to enable the specific targeting of campaigns towards the
segments of the public in which it surfaces.
Keywords Racism; discrimination; Portugal; segmentation; targeting.
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n Um retrato social do racismo para com os afrodescendentes
em Portugal

Tiago Santos
Introdução

Estando este artigo a ser publicado num número temático da revista Migrações sobre
afrodescendentes, é apropriado que comecemos por discutir a própria noção de afrodescendente. Idealmente, poderemos desse modo produzir uma definição operacional que
balize as subsequentes opções metodológicas que importa fazer. Em 2012 surgiu um
número temático similar nos Cadernos de Estudos Africanos. Teve por objetivo declarado
“recolher e publicar resultados de pesquisas sobre a situação presente de populações
naturais ou provenientes de África estabelecidas em Portugal, incluindo os respetivos
descendentes”. O organizador reconhece que se trata de um “universo muito amplo e
heterogéneo”, sendo que “a população de origem africana e afrodescendente em Portugal
é numerosa embora difícil de quantificar, uma vez que as estatísticas de imigração e relativas a estrangeiros residentes no país não dão conta da enorme parcela daqueles que
possuem nacionalidade portuguesa” (Vasconcelos, 2012). Face ao exposto, duas coisas
são desde logo percetíveis: antes de mais, que se trata de uma questão complexa, não
sendo fácil trabalhar na base da noção de afrodescendente; mas também, que o tema liga
umbilicalmente com a introdução de novas categorizações nas estatísticas oficiais, em
particular com a recolha de dados étnico-raciais que tem vindo a ser recentemente objeto
de discussão pública.
A Organização das Nações Unidas tem vindo a ser a mais notável proponente da noção de
afrodescendente, nomeadamente por via da Declaração de Durban e respetivo Programa
de Ação, adotados a 8 de setembro de 2001 naquela cidade da África do Sul, da Resolução
2002/68 da Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos, adotada a 25 de
abril de 2002, da Resolução adotada pela Assembleia Geral a 18 de dezembro de 2009 (A/
RES/64/169), e da Resolução adotada pela Assembleia Geral a 23 de dezembro de 2013
(A/RES/68/237), entre outros documentos. Ainda assim, todos estes textos eludem a tarefa de definir o termo. O Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos
Humanos (EACNUDH) refere, num folheto informativo relativo à Década Internacional de
Afrodescendentes 2015-2024, os descendentes dos escravos africanos deslocados para
as Américas, e os imigrantes intercontinentais mais recentes como parte de um grupo
heterogéneo, com diversas histórias, experiências e identidades, que é contudo unido
pela constante negação da realização plena dos seus direitos humanos (EACNUDH, s.d.).
Este texto é interessante sobretudo na medida em que reconhece que o trabalho social
de definir quem são os afrodescendentes é uma prerrogativa dos atores sociais que os
oprimem, tema ao qual voltaremos nesta introdução. Por sua vez, também o Parlamento
Europeu enfatiza a pluralidade dos afrodescendentes e a complexidade da questão, “considerando que, para além do termo «afrodescendente», também se utilizam expressões
como «afro-europeus», «africanos europeus» ou «negros europeus», «afrocaribenhos»
ou ainda «caribenhos negros», referindo-se a pessoas nascidas na Europa, com cidadania
europeia ou que vivem na Europa e que têm antepassados africanos ou são descendentes
de africanos…” (Resolução do Parlamento Europeu, de 26 de março de 2019, sobre os di-
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reitos fundamentais dos afrodescendentes na Europa [2018/2899(RSP)]). Em todos estes
documentos, o termo é empregado de forma casual mas consistentemente associada às
questões do racismo e da discriminação. Isto sugere que seja uma proxy, eufemismo, ou
equivalente com conotação positiva de termos “pesados” tais como “raça”, cor, ou fenótipo.
É certo que a própria escolha de étimos na composição da expressão “afrodescendentes”
parece apontar noutro sentido, nomeadamente no da genealogia como sendo o campo
lexical a ter em conta. Se assim fosse, a definição operacional de afrodescendente poderia
recorrer à investigação genealógica para determinar quem deveria ou não ser incluído
nesta categoria. O problema com esta via é que partindo de generalidades como as ilustradas no parágrafo precedente, sem limite temporal ou geracional preciso, virtualmente
toda a população é afrodescendente e a categoria não tem préstimo analítico nem poderia
ter implicações sociais. Por redução ao absurdo, sabendo-se que em 1551 haveria 10.000
escravos africanos em Lisboa (Oliveira, 1987); que a população estimada da cidade nessa
época era de 100.000 pessoas (Donovan, 2004); que uma geração são grosso modo 25
anos, pelo que uma criança nascida em 2019 terá 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós,…
e 524.288 ascendentes diretos em 1544; podemos concluir que os ascendentes diretos de
uma tal criança em meados do século XVI terão sido cinco vezes mais numerosos do que
a população de Lisboa nessa época, 10% da qual eram escravos africanos. Mesmo sendo
certo que esta simplificação é abusiva (porque a cidade não é um sistema fechado; nem
toda a gente se reproduz; os pares de progenitores não se formam ao acaso; etc.), resulta
inverosímil que a vasta maioria da população atual não seja afrodescendente no sentido
lato de ter, algures na sua árvore genealógica, um ascendente africano. É pois forçoso
concluir que o princípio ativo da afrodescendência enquanto princípio de categorização
social não será, ao contrário do que a expressão sugere, a genealogia.
Acresce a esta complexidade que a afrodescendência é plural e apresentar-se-á sob um
aspeto ou outro conforme o olhar que sobre ela incida. Por um lado, enquanto termo que
designa um grupo ao qual é negada a realização plena dos seus direitos humanos, é um
vocábulo polido, de uso sociologicamente muito reduzido e sem tradição ao nível das
representações coletivas, que dificilmente será utilizado ao nível de qualquer situação
concreta de racialização ou discriminação mas que podemos adotar se desejarmos estudar o fenómeno sem reproduzir uma linguagem derrogatória ou com muito lastro. Nesse
sentido, a afrodescendência será algo que se concretiza de forma contingente, interação
a interação, movendo-se a fronteira de modo a em determinada situação incluir ou excluir
indivíduos concretos, sem que isso contudo negue o efeito geral de opressão. Dito de
outro modo, na ótica racista e na prática discriminatória a afrodescendência estará ligada
não apenas ao fenótipo que serve como estímulo mas sobretudo à forma como este é processado e mobilizado ao nível de interações concretas, o que embora tenda a funcionar
de forma previsível e sistemática tem sempre o potencial de surpreender e desconcertar
(e.g., Campion, 2019).
Por outro lado, a afrodescendência é útil para os ativistas no ponto de vista de um essencialismo estratégico, permitindo-lhes desenhar uma grande coligação social (e.g., Rocha,
2010) a partir da pluralidade de identidades – etnias, nacionalidades, etc. – com as quais
as pessoas efetivamente se identificam e que utilizam para fazer sentido do seu quotidiano. Vale de Almeida faz notar que “uma vez estabelecida uma classificação dos níveis de
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identidade social, a Diferença pode ser estrategicamente mobilizada para se transformar
em factor de reivindicação, em factor de reconhecimento das desigualdades criadas pela
identificação da Diferença” (Almeida, 2007). Ou seja, as minorias racializadas ou etnicizadas poderão adotar estrategicamente o essencialismo a favor das suas agendas, à semelhança do que Spivak propôs originalmente no combate ao sexismo (Spivak e Grosz, 1985)
mas veio a renegar por constatar que degenerava em legitimação de um essencialismo
acrítico (Danius, Jonsson e Spivak, 1993). Neste sentido, afrodescendente é um termo
positivo e agregador usado como alternativa a outros que têm uma carga derrogatória
ou são divisores, uma imagem de marca que pode ser associada a um caderno de reivindicações e a um projeto de mudança social. Se o propósito deste artigo fosse investigar
o processo de construção social e política da categoria de afrodescendente – processo
esse do qual a própria edição de um número temático de uma revista científica faz parte –,
acompanhando o modo como vai paulatinamente fazendo o caminho que vai de grupo “em
si” a grupo “para si”, seria de adotar esta segunda perspetiva sobre a afrodescendência.
Porém, sendo o propósito deste artigo contribuir para a discussão do tema dos afrodescendentes em Portugal na ótica do racismo e da discriminação sofridos por esta categoria
da população, o ponto de vista a adotar deverá ser o primeiro, com ênfase na cognição e
comportamento dos protagonistas do racismo e da discriminação. Tal determinará a escolha da informação a tratar muito em função do que as pessoas que responderam aos inquéritos que nos servem de base afirmam relativamente a pessoas que lhes são descritas
como sendo de outra “raça”, etnia, ou cor, sendo seguro que o grupo de referência nestas
circunstâncias será, por excelência, mesmo quando omisso, o dos afrodescendentes, nos
quais se focam aliás os inquéritos de vitimização que têm vindo a ser realizados (e.g.,
FRA, 2010; FRA, 2017). Assim, pode-se considerar que a discussão aqui desenvolvida toca
em três dos temas enunciados no convite à apresentação de originais para o presente
número temático: os conceitos, categorias e dimensões analíticas usados para construir
social e cientificamente a problemática dos afrodescendentes em Portugal; os desafios
com categorias raciais e étnicas, e dilemas estatísticos inerentes ao desenvolvimento de
trabalho conceptual ou empírico neste domínio; e, sobretudo, o racismo e a discriminação
que efetivamente incidem sobre as pessoas racializadas.
Tal como o título indica, este artigo traça um retrato social do racismo em Portugal. O consenso na opinião publicada e na comunidade científica é que há pouca informação sobre
o racismo e a discriminação no contexto deste país, e que a produção dessa informação
é um passo necessário no combate a estes fenómenos. Esta questão tem vindo a ganhar
destaque na agenda pública ao longo dos anos, muito em resultado das recomendações
de agências internacionais tais como o Comité da ONU para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD), a Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), ou o
Grupo de Trabalho de Peritos em Pessoas de Descendência Africana do Alto Comissariado
das Nações Unidas para os Refugiados, e do cada vez maior protagonismo dos movimentos sociais, que reclamam do Estado o reconhecimento claro de que estes problemas
existem, constituem um atentado aos direitos fundamentais, e exigem a elaboração de
políticas públicas claras e específicas.
O problema social e político adquiriu as suas atuais proporções por via de um percurso
histórico que sendo específico ao país não deixa de apresentar similaridades a outros ca-
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sos, nomeadamente o francês. Neste último país, conceitos de tal forma entranhados que
constituem a matriz da própria identidade nacional tanto ou mais do que a liberdade, a
fraternidade e a igualdade têm sido utilizados instrumentalmente para justificar a recusa
do Estado em reconhecer a segmentação da população de acordo com linhas étnicas, “raciais” e religiosas. A laicidade e o republicanismo franceses têm em Portugal equivalência
funcional no lusotropicalismo, ideologia tornada hegemónica pelo Estado Novo (19261974) e segundo a qual a colonização Portuguesa seria um caso excecional na medida
em que, ao invés da segregação racial praticada pelos demais colonizadores europeus, o
português teria praticado uma benévola miscigenação sexual, social e cultural (Castelo,
1998). Tendo esta tese se tornado efetivamente hegemónica sob o Estado Novo, mesmo
a Revolução de 25 de Abril de 1974 foi incapaz de lhe pôr fim. Este é ainda hoje o ponto
de vista dominante e reproduzido pelo sistema de ensino, como o mostram os resultados
de análises de conteúdo de manuais escolares (e.g., Mendes e Valentim, 2012; Araújo
e Maeso, 2012). Ora, um corolário inescapável do lusotropicalismo é que a assimilação
bem-sucedida de pessoas racializadas depende apenas do mérito individual, uma vez que
o racismo não existe (Reiter, 2005).1 Argumentos deste tipo têm sido esgrimidos ao longo
dos anos para recusar fazer o que presentemente não se afigura mais adiável.
Outra racionalização que emerge frequentemente para a pobreza de estudos nesta área é
a ideia de que haveria entraves legais à recolha de dados para o estudo do racismo e da
discriminação que decorreriam da própria Constituição da República Portuguesa. Como o
veio mostrar o parecer do Serviço Jurídico e Contencioso do Instituto Nacional de Estatística sobre as eventuais limitações à recolha de dados étnico-raciais, datado de 25.06.2018
e anexo ao sumário do trabalho do Grupo de Trabalho Censos 2021 – Questões Étnico-Raciais, esse obstáculo sempre foi um tigre de papel. Contudo, ainda que essa hipotética
impossibilidade de categorizar estatisticamente as pessoas que poderão ser racializadas
e discriminadas impedisse a caracterização dessas pessoas, tal em nada estorvaria o
estudo do racismo e da discriminação. As categorias que interessam para o estudo destes fenómenos são as utilizadas por quem racializa e discrimina, não as que possam
resultar da autoidentificação das eventuais vítimas. Ou seja, o que tem consequências
diretas não é a categorização que resulta da autoidentificação mas sim a que resulta da
heterocategorização pela maioria sociológica. Em casos históricos infames como as leis
de Nuremberga, na Alemanha Nazi, ou a regra de uma única gota, no Sul segregacionista
dos Estados Unidos da América antes das mudanças legislativas promulgadas sob o presidente Johnson, por exemplo, essa categorização é formal e burocraticamente inscrita
no próprio aparelho do Estado. Num contexto como o Portugal do princípio do século XXI,
só pode ser encontrada nas representações sociais e nas práticas de quem racializa e
discrimina. Os dados que importa tratar neste campo do conhecimento são pois relativos
à maioria sociológica, às suas atitudes e aos seus comportamentos.
Uma caracterização das pessoas que se autoidentificam com determinada categoria pode
hipoteticamente – se ignorarmos tudo o que em termos éticos, metodológicos e políticos
se lhe opõe – descrever desigualdades persistentes. Mas tais desigualdades persistentes
são resultado de processos de reprodução social que operam nas sociedades e não prova
de racismo ou discriminação (e.g., Baganha et al., 2000, Bovenkerk, 1992): as sucessivas
gerações de uma qualquer família pobre tendem a permanecer nessa situação (e.g., Bourdieu e Passeron, 1970) mesmo quando o seu fenótipo é o maioritário. É ainda de apontar
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que sendo a nacionalidade, tal como foi já referido, efetivamente volátil e, como tal, inadequada à monitorização do que se possa passar com as pessoas de origem africana, a
autoidentificação étnico-racial o é ainda mais, variando muito as respostas conforme as
circunstâncias (e.g, Simpson e Akinwale, 2007; Saperstein e Penner, 2012). Usada na área
do racismo e da discriminação, a autocategorização dilui o fenómeno produzindo falsos
negativos (pessoas que se tomam por parte da maioria mas que não serão necessariamente vistas desse modo) e falsos positivos (pessoas que “passam” aos olhos da maioria
apesar de se autoidentificarem com uma minoria). Finalmente, é inquietante observar que
a própria busca de uma variável que seja estável e nos permita um “correto” enquadramento das pessoas nas categorias revela uma clara preferência essencialista da parte de
quem tem a intenção de analisar.
Será ainda de referir entre os constrangimentos ao desenvolvimento desta área científica
e de política pública que os financiamentos têm falhado em materializar-se, tanto a nível
nacional como comunitário. É por exemplo notório que embora o conceito-chave ao nível
da gestão da diversidade resultante dos fluxos migratórios na União Europeia seja o de
integração – definido nos Princípios Básicos Comuns para a Política de Integração dos
Imigrantes na União Europeia como “um processo dinâmico e bidirecional de adaptação
mútua de todos os imigrantes e residentes nos Estados-Membros” – os indicadores anexos à Declaração de Saragoça contemplam apenas a observação dos nacionais de países
terceiros e não também a dos próprios cidadãos dos Estados-membros, juntando desse
modo a vigilância ao rol das assimetrias preexistentes. Acresce que a redação do normativo do principal financiamento comunitário no domínio da integração, o Fundo para o Asilo,
a Imigração e a Integração, se encontra de tal forma focada nos grupos-alvo exigidos
ao nível dos indicadores comuns e de realização física2, nomeadamente os nacionais de
países terceiros, que inviabiliza a realização de estudos e iniciativas que contemplem a
metade do processo de integração que diz respeito à sociedade de acolhimento (ver em
particular o anexo IV ao regulamento do fundo, bem como a alínea c) do seu artigo 6.º).
Por conseguinte, a investigação sobre racismo e, em particular, discriminação racial em
Portugal tem permanecido algo estagnada. Machado, Azevedo e Matias incluem estes
temas numa secção da sua bibliografia temática intitulada “Coexistência e representações
interétnicas, racismo” (Machado et al., 2009). Da análise dessa rubrica constata-se que
nos nove anos cobertos pela série houve um total de 88 publicações, o que dá uma média
de dez publicações por ano, sendo o mínimo e o máximo anual registados de quatro e
dezanove publicações, respetivamente. A tendência de evolução não é muito pronunciada,
traduzindo-se num acréscimo de uma publicação por ano. Em síntese, os resultados deste
corpo de literatura refutam cabalmente a tese do lusotropicalismo e mostram que no que
toca a racismo Portugal é um país como os outros.
O presente artigo aprofunda a questão por via da identificação dos segmentos mais vocais da população maioritária e de fatores que ajudam a prever quem possa admitir,
respondendo a um inquiridor, que pensa e sente desse modo. Com esta informação em
mãos deverá ser mais fácil aos decisores políticos delinear políticas públicas remediais.
Do mesmo modo, a identificação de diferentes fatores preditivos do racismo pode ajudar
a direcionar estratégias de persuasão específicas aos diversos segmentos, potenciando a
intervenção ao nível de cada qual e ajudando a racionalizar o emprego de recursos com o

58

Afrodescendentes em Portugal

fim de mitigar o problema. Contudo, tal abordagem terá óbvios limites, apesar do esforço
que foi feito no sentido de focar mais processos do que sujeitos, por não acomodar bem o
papel do racismo estrutural na sociedade portuguesa.
Metodologia
Sendo o objetivo declarado deste artigo traçar um retrato social do racismo em Portugal
recorrendo a estatísticas preexistentes, é porém importante explicar a razão pela qual a
discriminação – que sendo um comportamento e não uma atitude é necessariamente mais
virulenta e deixa marcas mais visíveis – tem de ficar em grande parte fora do enquadramento. A verdade é que as potencialidades dos dados preexistentes em termos do estudo
do racismo são significativamente maiores do que em termos do estudo da discriminação.
Sendo o racismo, segundo as suas muitas definições, uma atitude, uma preferência, uma
ideia, uma sensibilidade, uma representação, uma maneira de ver o mundo, etc., resulta
claro que é o tipo de fenómeno subjetivo ou intersubjetivo que – embora haja outras vias,
como o teste de associação implícita (Greenwald, McGhee e Schwartz, 1998) – se presta a
ser investigado colocando perguntas a pessoas. Dito de outro modo, no caso do racismo,
sendo este por definição uma coisa subjetiva – e, como tal, inobservável – o investigador
não tem alternativa a fazer fé nesses narradores de si próprios pouco fiáveis que são os
seres humanos. Já o estudo da discriminação, sendo esta uma prática ou comportamento
observável, pode e deve utilizar métodos de mensuração mais rigorosos. O seu estudo
através de entrevistas em geral e dos inquéritos por questionário, sejam eles aplicados
por via de amostras representativas ou recenseamentos, sofrerá sempre a panóplia de
vieses que resultam de perguntar a pessoas sobre os seus comportamentos ou os comportamentos de terceiros ao invés de as observar enquanto fazem o que efetivamente
fazem. Mesmo investigadores e entidades que apoiam a sua prática sobretudo em inquéritos reconhecem que a leitura de tais dados carece de ser complementada por medições
objetivas da discriminação (e.g., Malheiros e Esteves, 2013; FRA, 2018).
Em termos internacionais essa mensuração objetiva cada vez mais assume a forma do
que, a partir dos anos sessenta do século XX, no Reino Unido se convencionou chamar
de testes situacionais (situation testing) e se desenvolveu também paralelamente nos
Estados Unidos da América sob o nome de estudos em auditoria (audit studies). O cerne
deste método consiste em criar pares equivalentes de candidatos a uma qualquer situação – mais frequentemente um emprego ou a locação de um alojamento – que diferem
significativamente apenas no fator face ao qual se pretende testar a existência ou não
de comportamento discriminatório por parte de quem faz a triagem. Submetendo à seleção dessa agência um número suficiente de tais pares é possível demonstrar de forma
estatística se opera ou não um processo discriminatório. Em 2017 mais de um quarto
dos Estados-membros da União Europeia tinham já realizado tais testes (Farkas, 2017),
sendo que na Holanda e em Malta tal se processou sob a chancela de organismos para a
igualdade (equality bodies) e noutros Estados-membros por iniciativa de outros organismos públicos (Farkas, 2017). Em vários Estados-membros, como por exemplo a Bélgica, a
República Checa, a Finlândia, a França, a Holanda, a Hungria, e a Suécia, os testes de discriminação são inclusive aceites em tribunal como meio de prova de discriminação (FRA,
2018), havendo uma clara tendência na jurisprudência para a sua aceitação como meio de
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prova em tribunal (Makkonen, 2016). Aliás, a própria qualidade da informação produzida
por esta via tem vindo a melhorar (Farkas, 2017). Dada a incipiência da aplicação dos
testes de discriminação em Portugal apesar do encorajamento das agências internacionais (e.g., EUMC, 2006; OCDE, 2008), os únicos dados sistemáticos acerca de práticas ou
comportamentos discriminatórios que existem são os das queixas, que foram 179 em
2017 e 346 em 2018, traduzindo variações anuais de 50% e 93%, respetivamente (CICDR,
2018; CICDR, 2019). Contudo o número de queixas que é registado depende não apenas
da frequência deste tipo de comportamentos na sociedade mas também da reconhecida
indisponibilidade das vítimas para as apresentar (e.g., Makkonen, 2016), para a qual não
deixará de contribui o descrédito face ao seguimento que uma eventual queixa possa ter
no sistema judicial (Santos, 2019).
Por conseguinte, o acervo estatístico preexistente em termos de discriminação não oferece as mesmas possibilidades que o filão dos inquéritos que de algum modo abordam a
questão do racismo. Como tal, no que toca ao estudo da discriminação as opções são ou
trabalhar em termos de discriminação percecionada e autorreportada pelas vítimas – o
que, como foi argumentado acima, é uma forma enviesada de chegar à questão –, ou
usá-las parcimoniosamente, como abaixo fazemos com os dados do EU-MIDIS, e aguardar
desenvolvimentos ao nível dos testes de discriminação em Portugal. As boas notícias são
que ao longo dos últimos anos se têm vindo a registar movimentos no sentido positivo
protagonizados por investigadores nacionais (nomeadamente, Dias et al., 2009; Malheiros
e Fonseca, 2011; e Góis et al., 2018). Por enquanto, todavia, a única opção possível no contexto deste artigo será minerar os dados de inquéritos relativos a racismo.
1. EU-MIDIS
Não havendo nos grandes inquéritos internacionais regulares, tal como o Eurobarómetro
ou o Inquérito Social Europeu, sobreamostragem de afrodescendentes, estes tendem a
ser representados nas diferentes amostras nacionais em função da sua efetiva proporção
na população-alvo. Isto significa que as bases amostrais que poderiam permitir conhecer
e dar voz aos afrodescendentes são reduzidas, ferindo quaisquer análises de problemas
de representatividade. Face a este estado de coisas, a Agência Europeia para os Direitos
Fundamentais (FRA) promoveu em 2008 o Inquérito sobre Minorias e Discriminação na
União Europeia (EU-MIDIS) precisamente com o objetivo de produzir informação acerca
de várias minorias através de amostras dedicadas que permitam ver nitidamente o que
as subamostras reduzidas de outras fontes podem apenas indiciar. Nessa sua primeira
edição e no que respeita ao foco deste artigo, as pessoas a entrevistar tinham de se autoidentificar como africanas subsarianas, serem residentes (de facto e não de jure) há pelo
menos um ano, terem 16 e mais anos de idade, e dominarem a língua do país o suficiente
para poderem responder. O procedimento de amostragem adotado foi de tipo aleatório,
sendo que em Portugal se realizaram 510 entrevistas.
Na segunda edição deste inquérito (EU-MIDIS II), realizada entre 2015 e 2016, o critério de
inclusão passou a ser a naturalidade do próprio e dos seus progenitores (sendo condição
suficiente, em termos de elegibilidade para o estudo, que um destes tivesse nascido na
África subsaariana). A amostra é assim de imigrantes subsarianos e seus descendentes.
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Em Portugal foram realizadas 525 entrevistas. As diferenças metodológicas entre as duas
edições, das quais a referida é apenas o melhor exemplo, são demasiado grandes para encorajarem comparação direta. No caso português em concreto, com a dissolução tardia do
império colonial e o repatriamento de populações de antigos colonos e seus descendentes, o critério adotado na mais recente vaga do inquérito poderá ser permeável à inclusão
de pessoas que não partilhem a experiência de constante negação da realização plena
dos seus direitos humanos que é referida pela ONU (EACNUDH, s.d.) como agregadora da
categoria de afrodescendente.
Embora ambas as vagas deste inquérito tenham recolhido dados de caracterização (e.g.,
sexo, idade, religião, condição perante o trabalho, emprego/desemprego, rendimento do
agregado familiar, anos de escolaridade, língua mãe, tempo de residência, cidadania, naturalidade, naturalidade dos pais, fenótipo negro na ótica do entrevistador), as respetivas
disseminações de dados, em relatórios ou exploradores online, deram pouco destaque
a esta questão, havendo grandes lacunas. É expectável que no futuro próximo estas lacunas venham a ser preenchidas pelo inquérito que o INE irá realizar em resultado das
conclusões do Grupo de Trabalho Censos 2021 – Questões Étnico-Raciais, criado pelo
Despacho n.º 7363/2018, e por melhor arquivamento das bases de dados da FRA em repositórios públicos online. Dados os referidos entraves metodológicos à comparabilidade
e o caráter lacunar da informação publicada, a opção neste artigo foi pela utilização da
informação relativa à razão percecionada para a discriminação sentida como contraponto
ao que aqui é revelado, com base noutras fontes, sobre o racismo e a discriminação na
ótica de quem os protagoniza.
2. ESS
Em Portugal é realizado regularmente um grande inquérito internacional que se presta
bem ao propósito de traçar um retrato social do racismo neste país: o Inquérito Social
Europeu (ESS). Trata-se de um inquérito académico internacional bienal, aleatório e representativo das pessoas com 15 ou mais anos de idade, independentemente da sua nacionalidade, cidadania ou língua falada. Da sua própria natureza de inquérito resulta que
os resultados serão sempre estimativas, visto que são baseados em respostas de uma
amostra da população e depois extrapolados para o total do universo. Quanto a este, é
composto de todos os residentes, independentemente da sua nacionalidade ou estatuto
migratório. É preciso também ter presente que a informação foi obtida entrevistando pessoas, o que significa que as respostas não traduzem a realidade mas sim uma combinação
da forma como as pessoas percecionam a realidade, do que estão dispostas a responder a
um inquiridor, e ainda de outros fatores interferentes. Todas as afirmações feitas ao longo
deste artigo serão pois qualificadas pelo facto de assentarem estimativas obtidas com
base no que as pessoas disseram aos entrevistadores.
Dito isto o tratamento dos dados que se segue assentou num plano modesto e pragmático. Ao nível do ESS, a análise focou-se na sétima vaga, relativa a 2014, por esta combinar
as vantagens de ser relativamente atual (a vaga mais recente é a oitava, realizada em
2016), e ter perguntas sobre racismo (Vala e Pereira, 2018; Ramos, Pereira e Vala, 2019).
Partindo desse trabalho preexistente foi então possível realizar uma série de cruzamen-
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tos bivariados com outras variáveis, prestando especial atenção – por razões práticas de
segmentação de públicos-alvo – àquelas cujas categorias são utilizadas no direcionamento (targeting) da publicidade na Internet. Após o escândalo da Cambridge Analytica,3 as
opções que surgem facilmente acessíveis aos gestores de páginas são algo mais limitadas do que foram noutros tempos (desapareceu nomeadamente do Facebook a possibilidade de direcionar publicidade com base no que aquela firma designava por multicultural
affinity), mas incluem, ainda assim, sexo, idade, ramo de negócio ou indústria, e região. A
análise limitar-se-á a estas variáveis, bastando isso para demonstrar a exequibilidade da
abordagem (proof of concept).
As análises foram conduzidas sobre a edição 2.2 dos dados da sétima vaga do ESS, recorrendo ao uso do ponderador pós-estratificação com vista à correção dos vieses decorrentes de diferentes probabilidades de seleção, de erros de amostragem, e de vieses
com origem nas não respostas (ESS, 2014). Posteriormente, os casos em análise foram
filtrados em função de corresponderem a inquéritos realizados em Portugal. Optou-se
por não filtrar os casos de modo a excluir quem não nasceu em Portugal (os alóctones),
os estrangeiros, ou até mesmo as pessoas que se dizem parte de um grupo discriminado,
visto que embora o racismo que tem respaldo histórico e implicações sistémicas ao nível
da sociedade seja o das maiorias sobre as minorias, o racismo subjetivo aparenta ser
uma constante universal decorrente de limitações estruturais dos próprios processos
cognitivos humanos (Tajfel, 1982-1983, Elias, 2000).
Trabalhando a partir das três perguntas sobre a hipotética existência de “raças” ou grupos
étnicos por natureza menos inteligentes,4 “raças” ou grupos étnicos por natureza mais
trabalhadores,5 e culturas muito melhores do que outras6 não foi possível construir uma
escala aditiva com um a de Cronbach superior a 0,7, ou seja com uma fidedignidade (noção estatística que significa que os diferentes itens de uma escala aditiva estarão a medir
a mesma coisa) aceitável. Dadas as circunstâncias, optou-se por trabalhar ao nível da
pergunta sobre a hipotética existência de “raças” ou grupos étnicos por natureza menos
inteligentes do que outros, visto ser de respaldo biológico e oferecer a mais rude e inequívoca expressão da crença em questão. Manifestar ou não esta crença será pois a questão
estruturante no desenvolvimento da análise neste artigo. Todavia esta opção tem inconvenientes que não podem deixar de ser referidos: por um lado, é das três questões aquela na
qual menos pessoas deixam entrever racismo, ou seja, corresponde a uma estimativa mais
conservadora do fenómeno; por outro, o facto de ser uma pergunta dicotómica que contempla apenas as respostas “sim” e “não” presta-se a pensar o racismo de forma também
ela dicotómica e essencialista, exorcizando-o para o leitor como algo que só pode existir
nos outros e que os caracteriza intrinsecamente. Ora, não apenas esta representação configura ela própria uma espécie de racismo social como nada poderia estar mais longe da
realidade, visto ser o racismo algo difuso, imanente, profundamente enraizado nos processo cognitivos e de sociabilidade humana (e.g., Tajfel, 1982-1983; Elias, 2000), e claramente
presente naqueles que se possam tomar por sem mácula, como o mostram os testes de
associação implícita (e.g., Greenwald, McGhee e Schwartz, 1998). Assim, há que ter em conta que não há dois grupos, mas apenas um que se distribui ao longo de um espetro e que
esse espetro não é de maior ou menor racismo mas sim de assunção explícita ou manifesta
do mesmo. Nesse sentido, houve cuidado na redação deste texto em evitar resvalar para
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um uso descuidado do rótulo “racista” e optou-se por formulações alternativas com ênfase
no caráter processual e contingente do objeto de estudo.
Em termos de análise, quando a segunda variável é também de natureza categorial, utilizámos o teste do c2 de Pearson e, no caso de haver muitas células com contagens
esperadas inferiores a cinco, o teste exato de Fisher. No caso de a segunda variável ser
ordinal, utilizámos o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. No caso de a segunda variável ser contínua, recorremos à ANOVA. Nos níveis de mensuração superiores fomos
também usando o teste do c2 de Pearson, de modo a assinalar relações não lineares. Na
análise das tabelas de contingência recorremos aos residuais padronizados como forma
de identificar onde se encontram as maiores diferenças (desvios face à hipótese nula de
não associação entre as variáveis).
Resultados
1. Voz aos afrodescendentes
No que respeita à sua impressão das experiências recentes de discriminação pelas quais
pudessem ter passado e, mais concretamente, no que diz respeito às razões (grounds) que
as vítimas imputavam aos autores da discriminação que sentiram, o EU-MIDIS de 2008 continha uma pergunta utilizada num Eurobarómetro desse mesmo ano. Desse modo é possível
comparar as estimativas pontuais da prevalência das diversas razões nas populações a
que as amostras de cada um dos inquéritos dizem respeito. Atendendo à forma como os
dados vieram a ser publicados nos respetivos relatórios, compararemos aqui apenas os
dados relativos à “origem étnica”. No relatório relativo ao Eurobarómetro 296 (TNS, 2008),
as modalidades de resposta surgem isoladas, sendo aqui considerada a que corresponde
estritamente a “origem étnica”. Contudo, no relatório referente ao EU-MIDIS (FRA, 2010) as
categorias surgem combinadas doutro modo, pelo que aqui surgem somados os resultados
para as seguintes razões: “discriminado(a) apenas devido à sua origem étnica”, e “discriminado(a) devido à sua origem étnica e também por outras razões” (traduções do autor). O
intuito dos redatores do relatório EU-MIDIS terá sido entrever a expressão da discriminação
múltipla. Constata-se a olho nu que a prevalência da discriminação com base na origem étnica nas pessoas que se autoidentificam como africanas subsarianas era, em 2008, muitíssimo
maior (34 pontos percentuais) do que a registada entre os cidadãos comunitários residentes.
Também no EU-MIDIS II, cujo trabalho de campo decorreu em 2015 e 2016, se perguntou
acerca das razões que na perceção das vítimas poderão subjazer à discriminação sentida.
Esta questão foi colocada a propósito dos diversos domínios onde a discriminação poderia
ter ocorrido. Os resultados reproduzidos abaixo são os mais exaustivos publicados (FRA,
2017) e agregam informação relativa aos seguintes domínios do quotidiano: a busca de
trabalho, o trabalho propriamente dito, a educação (enquanto progenitor ou encarregado
de educação), e a habitação. A limitação das razões apresentadas deriva de opções metodológicas da FRA, que teve em conta a pequenez das bases suprimindo os resultados
baseados em menos de vinte observações não ponderadas e qualificando de pouco fiáveis
os resultados baseados em de 20 a 49 casos, que são apresentados entre parêntesis. Os
12 países participantes nos quais foram inquiridos imigrantes subsarianos e seus descen-
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dentes são a Alemanha, Áustria, Dinamarca, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo,
Malta, Portugal, Reino Unido, e Suécia. Não sendo os dados apresentados de forma que
seja fácil produzir um teste estatístico, resulta todavia claro da observação dos resultados que em Portugal a origem étnica é menos apontada como razão para a discriminação
sofrida do que no conjunto dos países nos quais foram inquiridos imigrantes subsarianos
e seus descendentes, o que pode corresponder ao confluir de efeitos entre países, e entre
domínios. A lacuna que vai da cor da pele para a origem étnica enquanto razões para a
discriminação é em Portugal de 16 pontos percentuais, enquanto no conjunto dos 12 países é de apenas oito pontos percentuais.
Gráfico 1. Pessoas que se sentiram discriminadas ou perseguidas nos últimos 12 meses
Gráfico 1. Pessoas que se sentiram discriminadas ou perseguidas nos últimos 12 meses
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Quando confrontadas com a questão “Acha que há raças ou grupos étnicos que são por
natureza menos inteligentes do que outros?”, 38% das pessoas inquiridas em Portugal
respondem que sim, evidenciando desse modo a sua adesão a uma crença estruturante

2. Racismo
Quando confrontadas com a questão “Acha que há raças ou grupos étnicos que são por
natureza menos inteligentes do que outros?”, 38% das pessoas inquiridas em Portugal
respondem que sim, evidenciando desse modo a sua adesão a uma crença estruturante
do racismo biológico.9 Por outro lado, 62% das pessoas respondem que não. A comparação entre as pessoas que manifestam esta crença (∈ R) e as que não o fazem (∉ R)
é o fio condutor desta análise na medida em que estrutura a presente apresentação
de resultados. Note-se ainda que as percentagens referidas acima são percentagens
válidas, calculadas após a exclusão dos casos omissos referentes a esta pergunta, que
à partida totalizavam 3% do total. A questão relativa à existência de “raças” ou grupos
étnicos naturalmente mais trabalhadores, que surge imediatamente a seguir no questionário, foi respondida na positiva por 67% dos inquiridos, o que corresponde a 93% dos
que creem na existência de diferenças naturais em termos de inteligência mais 50% dos
que não admitiam tal coisa, sendo esta diferença estatisticamente significativa (valor de
r abaixo de 0,01 no c2 Pearson). Falando já não em “raças” mas sim em culturas, 55%
dos entrevistados responde que algumas são muito melhores do que outras, sendo este
valor obtido pela confluência de 78% das pessoas que acham que há “raças” ou grupos
étnicos naturalmente menos inteligentes e 42% das pessoas que negam a existência de
tais étnicos
diferenças,
sendo também
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(valordede r
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2
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O racismo surge positivamente associado a uma maior frequência de dificuldades
económicas graves pela família da pessoa entrevistada enquanto esta ou este crescia
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3. Rendimentos
O racismo surge positivamente associado a uma maior frequência de dificuldades
económicas graves pela família da pessoa entrevistada enquanto esta ou este crescia
(valor de p abaixo de 0,01 no teste de Kruskal-Wallis).
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Gráfico 4. Frequência de dificuldades económicas graves na família enquanto crescia
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O racismo surge associado (valores de p abaixo de 0,01 no teste de Kruskal-Wallis) a
ambas estas grandezas no sentido de corresponder a um menor rendimento. Enquanto
12% das pessoas que creem na existência de “raças” ou grupos étnicos naturalmente
inteligentes se situam no escalão de rendimentos mais baixo, apenas 7% das pessoas
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que não partilham dessa crença têm idêntico posicionamento. Em termos subjetivos, isto
traduz-se em 16% do primeiro grupo considerar muito difícil viver com o rendimento
atual, enquanto apenas 8% do segundo grupo avalia desse modo a sua situação.

O racismo surge associado (valores de r abaixo de 0,01 no teste de Kruskal-Wallis) a
ambas estas grandezas no sentido de corresponder a um menor rendimento. Enquanto
12% das pessoas que creem na existência de “raças” ou grupos étnicos naturalmente
inteligentes se situam no escalão de rendimentos mais baixo, apenas 7% das pessoas que
não partilham dessa crença têm idêntico posicionamento. Em termos subjetivos, isto traduz-se em 16% do primeiro grupo considerar muito difícil viver com o rendimento atual,
enquanto apenas 8% do segundo grupo avalia desse modo a sua situação.
4. Educação
A educação revela-se muito imbricada com o racismo (valor de r abaixo de 0,01 no teste
de Kruskal-Wallis), com 59% das pessoas que admitem crer na existência de “raças” ou
grupos étnicos naturalmente menos inteligentes a não terem mais do que o primeiro ciclo
do ensino básico, enquanto o valor correspondente para as pessoas que não manifestam
essa crença é de 28%. A diferença em termos de anos completos de escolaridade é estatisticamente significativa (valor de r abaixo de 0,01 na ANOVA), sendo a média de sete
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5. Idade

5. Sexo e Idade
Gráfico 7. Idade média

Idade média

Embora o sexo60não surja associado ao racismo (o valor de r relativo ao c2 Pearson en55
contra-se acima de 0,05), é particularmente de notar a associação entre racismo e idade
(valor de r abaixo
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a crer na existência de “raças” e45grupos étnicos naturalmente inferiores: a média destas
é de 55 anos de
idade, enquanto no grupo que nega a existência de tal coisa a média das
40
idades é de 45 anos. Esta diferença etária tem como impacto mais óbvio a existência de
30
20
10

Migrações_#16_dezembro 2019

67

20%
26%

10%

5%

2%
∉R

0%

∈R

Fonte: Inquérito
(ESS7,
uma maior proporção do primeiro
grupoSocial
(42%)Europeu
que tem
por2014).
principal fonte de rendimento
as pensões (o valor correspondente no segundo grupo é 24%).

5. Idade

Gráfico
média
Gráfico7.7.Idade
Idade média
60

Idade média

50

55
45

40
30
20
10
0

∉R

∈R

Fonte: Inquérito Social Europeu (ESS7, 2014).
Fonte: Inquérito Social Europeu (ESS7, 2014).

Embora o sexo não surja associado ao racismo (o valor de p relativo ao χ2 Pearson

6. Meio
encontra-se acima de 0,05), é particularmente de notar a associação entre racismo e
idade (valor de p abaixo de 0,01 na ANOVA), sendo que são as pessoas mais velhas que
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em tais ambientes.
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A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.

16
Atendendo à maior diversidade existente nas grandes cidades, não é pois de surpreender que o racismo surja também associado à diversidade racial e étnica percebida pelo
entrevistados no seu contexto residencial (valor de r abaixo de 0,05 no teste de Kruskal-Wallis) e que essa associação tenha o sentido de o racismo tender a florescer em contextos percecionados como etnicamente homogéneos. Sendo essa coexistência condição
necessária à convivência, observa-se também que a frequência de contactos esporádicos com pessoas de “raça” ou grupo étnico diferente, a avaliação que é feita desses
mesmos contactos, e a existência de efetivas relações de amizade com tais pessoas
também surge associada negativamente ao racismo (valores de r abaixo de 0,01 no teste
de Kruskal-Wallis).

Ainda ao nível das sociabilidades, constata-se que o número de pessoas com as quais se
“pode conversar sobre assuntos íntimos e pessoais” se encontra associado (valor de r
no teste de Kruskal-Wallis inferior a 0,01) ao racismo, tendendo as pessoas que creem na
existência de “raças” ou grupos étnicos naturalmente menos inteligentes a terem menores círculos de pessoas com quem podem conversar. Por sua vez, também a regularidade
da participação subjetiva em atividades sociais, em comparação com outras pessoas da
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que o racismo surja também associado à diversidade racial e étnica percebida pelo
entrevistados no seu contexto residencial (valor de p abaixo de 0,05 no teste de KruskalWallis) e que essa associação tenha o sentido de o racismo tender a florescer em
contextos percecionadospercepcionados como etnicamente homogéneos. Sendo essa
coexistência condição necessária à convivência, observa-se também que a frequência de
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biológico: 25% das pessoas que assumem achar que há “raças” ou grupos étnicos menos
inteligentes pensam “que todo o cuidado é pouco quando se lida com as pessoas”, sendo
esse o ponto extremo de uma escala com 11 posições, enquanto apenas 13% das pessoas

No que respeita à confiança e honestidade atribuídas à generalidade das pessoas, é observável uma significativa diferença em função da assunção explícita do racismo biológico: 25% das pessoas que assumem achar que há “raças” ou grupos étnicos menos
inteligentes pensam “que todo o cuidado é pouco quando se lida com as pessoas”, sendo
esse o ponto extremo de uma escala com 11 posições, enquanto apenas 13% das pessoas
que não assumem achar que há “raças” ou grupos étnicos menos inteligentes têm a
mesma posição e a média para o conjunto dos inquiridos é de 18% (esta associação é tida
por estatisticamente significativa [r abaixo de 0,05] tanto em termos do c2 de Pearson
[nominal por nominal], como do teste de Kruskal-Wallis [nominal por ordinal], como do
tau-c de Kendall [ordinal por ordinal]). No que respeita às perguntas sobre a honestidade
das pessoas e quanto a estas tentarem ou não aproveitar-se do respondente, continua a
haver picos nas modalidades de resposta que representam o extremo do pessimismo antropológico nas respetivas escalas – “tentam aproveitar-se de mim” e “as pessoas estão
preocupadas com elas próprias” – (valor de r relativo ao c2 de Pearson abaixo de 0,05
e residuais padronizados nestas células que se destacam claramente), mas essa associação
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O questionário incluía ainda 21 perguntas que permitem construir a escala de valores
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conformidade; tradição; benevolência; universalismo; estimulação; hedonismo;
realização; poder; e segurança. Deste leque de valores, o único que não se encontra de
todo em relação estatisticamente significativa com o racismo é a realização (valor de p
70 acima de 0,05 na ANOVA).
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e oPortugal
poder também não se encontram
associados ao racismo, mas cada um destes índices tem um indicador que se relaciona
de forma estatisticamente significativa com aquele fenómeno (valores de p no teste de
Kruskal-Wallis inferiores a 0,05). No caso da benevolência, o racismo surge

wartz, s.d.), foi possível apurar resultados centrados para os dez valores: conformidade;
tradição; benevolência; universalismo; estimulação; hedonismo; realização; poder; e segurança. Deste leque de valores, o único que não se encontra de todo em relação estatisticamente significativa com o racismo é a realização (valor de r acima de 0,05 na ANOVA). A
benevolência e o poder também não se encontram associados ao racismo, mas cada um
destes índices tem um indicador que se relaciona de forma estatisticamente significativa
com aquele fenómeno (valores de r no teste de Kruskal-Wallis inferiores a 0,05). No caso
da benevolência, o racismo surge paradoxalmente positivamente associado à importância atribuída pelos respondentes a ajudar os que os rodeiam e à sua preocupação com o
bem-estar daqueles outros. No caso do poder, a associação do racismo é à importância
atribuída a que os outros tenham respeito aos entrevistados, a que as pessoas façam o
que ela ou ele diz. Quanto aos três valores cujos índices surgem positivamente associados ao racismo, estes são a conformidade, a tradição e a segurança (valores de r abaixo
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8. Política e políticas
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integração política dos respondentes, são respondidas em escalas de 0 a 10 e podem ser
agregadas com sucesso num índice aditivo (α de Cronbach de 0,836). Constata-se então
que embora a integração política do conjunto dos respondentes seja de 2,8, em média,
numa escala de 0 a 10, Migrações_#16_dezembro
o valor é significativamente2019
menor (p abaixo de 0,05 na 71
ANOVA) no grupo definido pela crença na existência de “raças” ou grupos étnicos
naturalmente menos inteligentes, cifrando-se nestes a média em 2,4 enquanto no outro
grupo chega aos 3,1.

as pessoas que não partilham aquela crença é de apenas 26%. As seis perguntas que se
seguem no questionário dizem respeito a vários aspetos da integração política dos respondentes, são respondidas em escalas de 0 a 10 e podem ser agregadas com sucesso
num índice aditivo (a de Cronbach de 0,836). Constata-se então que embora a integração
política do conjunto dos respondentes seja de 2,8, em média, numa escala de 0 a 10, o valor é significativamente menor (p abaixo de 0,05 na ANOVA) no grupo definido pela crença
na existência de “raças” ou grupos étnicos naturalmente menos inteligentes, cifrando-se
nestes a média em 2,4 enquanto no outro grupo chega aos 3,1.
Atendendo aos valores apurados, é surpreendente que o racismo surja positivamente
associado ao voto nas últimas eleições legislativas (valor de r relativo ao c2 de Pearson
abaixo de 0,01). No entanto, 73% das pessoas que creem na existência de “raças” ou grupos étnicos naturalmente menos inteligentes votaram, superando não apenas o conjunto
dos entrevistados, 66% dos quais votaram, mas sobretudo as pessoas que não partilham
essa crença, das quais apenas 62% votaram. Estes valores têm em parte origem na não
elegibilidade para votar de 11% das pessoas que não creem na existência de “raças” ou
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estatisticamente significativa (valor de p relativo ao χ de Pearson acima de 0,05).
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Discussão
Discussão
Que significa tudo isto? A grande prevalência da discriminação étnica em Portugal
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ideológica do Estado Novo, sobretudo naqueles que foram alvo de socialização primária
sob aquele regime. Não tendo havido uma descolonização efetiva das mentalidades –
facto desde logo patente na lei da nacionalidade contemporânea da descolonização no

lado da população em geral, os dados do ESS mostram que cerca de duas em cada cinco
pessoas crê na existência de “raças” naturalmente menos inteligentes, o que tomámos
por indicador de racismo.
A associação do racismo à idade é consistente com a persistência de uma herança ideológica do Estado Novo, sobretudo naqueles que foram alvo de socialização primária sob
aquele regime. Não tendo havido uma descolonização efetiva das mentalidades – facto
desde logo patente na lei da nacionalidade contemporânea da descolonização no sentido
estrito (Decreto-Lei n.º 308-A/75, de 24 de junho), que excluiu deliberadamente os afrodescendentes (Almeida, S. J., e Santos, A. 2014) – e continuando a escola Portuguesa no
pós 25 de Abril a reproduzir a narrativa lusotropicalista em piloto automático, a sociedade
nunca recebeu um sinal inequívoco de rutura com o passado e a mudança que houve
surgiu gradualmente por via da formação das novas gerações no contexto dos processos
de modernização e de integração europeia.
Dito isto, o referido efeito da idade – há um acréscimo de dez anos de idade média associado à crença na existência de “raças” ou grupos étnicos naturalmente menos inteligentes
– tem ambiguidades. É difícil, no âmbito do plano de tratamento de dados que presidiu à
preparação deste artigo, perceber em que medida essa diferença é explicável em termos
de um efeito intergeracional – resultando a maior escolarização numa diminuição da expressão do racismo com a sucessão das gerações, por exemplo –, ou de uma evolução no
contexto do ciclo de vida – tornando-se as pessoas mais conservadoras à medida que vão
envelhecendo, por exemplo.
É também de notar a associação do racismo aos valores de conservação, nomeadamente
a conformidade, tradição, e segurança. Tendo sido observado que o racismo está também
associado à importância atribuída pelos respondentes a ajudar os que os rodeiam e à sua
preocupação com o bem-estar daqueles outros, é possível que este aparente paradoxo
possa ser mobilizado para o desenvolvimento de estratégias argumentativas assentes na
regra de ouro e noutras premissas éticas.
Por sua vez, o padrão de associação do racismo a rendimentos mais modestos durante o
período formativo; a menor rendimento na atualidade; e a uma educação truncada mostra
que este é em grande parte uma questão de classe. Constatá-lo tem a virtude de nos ajudar
a perceber que o racismo tal como o conhecemos é contextual e que se o queremos realmente combater não basta julgá-lo com base nos pressupostos posicionais das pessoas
que se preocupam com tais coisas, mas é necessário realizarmos um esforço para compreender (verstehen) o sentido que faz na experiência das pessoas que o protagonizam.
Vimos também que em termos de contexto social, o racismo floresce num meio menos
urbano e mais socialmente homogéneo. Está também associado à escassez de contactos
com pessoas de outros grupos, a redes de amigos mais limitadas e a menor participação
subjetiva em atividades sociais. Sendo certo que correlação não é causalidade, é possível
que preferências racistas resultem em segregação social, mas também é possível que
seja o desconhecimento prático do outro a alimentar o preconceito, sendo nesse caso a
rejeição mais de um outro imaginado do que de um outro experienciado, ou mesmo que
todos estes fenómenos sejam influenciados por fatores terceiros tais como, por exem-

Migrações_#16_dezembro 2019

73

plo, a idade. Seja como for, aumentar os contactos entre grupos, nomeadamente através
da redução da segregação residencial e social seria sempre positivo, bem como o seria
o aumento da representação das minorias racializadas nos meios de comunicação de
massas, como o recomenda o 11.º parágrafo da Resolução do Parlamento Europeu, de
26 de março de 2019, sobre os direitos fundamentais dos afrodescendentes na Europa
(2018/2899(RSP)).
Não será demais enfatizar que, atendendo à falta de experiência do outro referida, o racismo e concomitante visão do mundo sombria não são verosimilmente resultado de experiências adversas concretas. O mesmo se passa aliás com o sentimento de insegurança
que surge associado ao racismo, uma vez que este se estabelece sem que ao racismo
esteja também associada uma maior vitimização em termos de furtos e roubos efetivos.
Independentemente, mal não faria em termos de redução do racismo intervir ao nível do
pessimismo antropológico e do sentimento de insegurança generalizados, seja por via de
campanhas seja regulando a comunicação social de tipo tabloide.
Não sendo de todo o papel deste artigo tomar partido na oposição entre os valores alternativos de conservação e abertura à mudança, constatou-se contudo que o racismo é
atraído pelo primeiro polo e repelido pelo segundo. Por sua vez, a relativa ausência de
tração política do racismo em Portugal pode ser melhor compreendida em termos da sua
associação ao desinteresse pela política e à passividade. No entanto, este voltar de costas
à política é contrabalançado pelo facto de o racismo surgir associado ao voto, essencialmente devido ao facto de as pessoas que menos creem na existência de “raças” ou grupos
étnicos naturalmente menos inteligentes não terem ainda idade para votar. Reduzir a
idade mínima requerida para que uma cidadã ou cidadão seja elegível para votar teria
pois o efeito de reduzir o papel que o racismo poderá potencialmente vir a desempenhar
ao nível político.
Conclusão
Parece pertinente invocar neste remate a parábola dos cegos que tentam descrever um
elefante tocando apenas numa parte específica do seu corpo e que não conseguem chegar a um consenso. É contudo incerto se nessa alegoria o racismo seria o próprio elefante
ou apenas um dos aspetos parcelares de um fenómeno mais vasto, fosse ele os processos
de alterização em geral ou mesmo a própria organização social. A primeira perspetiva, se
nos dermos ao trabalho de procurar reconstruir o puzzle, dá-nos o almejado retrato do
racismo que em Portugal não tem a ciência ou a paciência de se camuflar: coisa vocalizada sobretudo de pessoas mais velhas, pobres, pouco educadas, isoladas nas margens
das grandes cidades, e avessas à mudança. Numa palavra, o perfil assim revelado corresponde ao das pessoas que no referendo realizado no Reino Unido a 23 de junho de 2016
votaram a favor do Brexit (Alabrese et al., 2019). Na segunda perspetiva, o racismo tal
como aqui o entrevimos é um aspeto parcelar de um todo mais abrangente, talvez mesmo
da regra segundo a qual “Um homem é um lobo, não um homem, para outro homem que
ele ainda não conheceu” (Plauto, 2003), mas o pessimismo antropológico, como vimos, vai
de par com o racismo, pelo que é melhor não irmos por aí.
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Notas
Note-se que esta racionalização da persistência de desigualdades que, ainda que permaneçam por documentar
estatisticamente, são flagrantes tem o efeito paradoxal de, partindo da negação do racismo, resultar na afirmação
dos seus pressupostos.
2
Não confundir com os anteriormente mencionados indicadores de integração. Os agora referidos são de natureza
burocrática e permitem quantificar o contributo de um dado projeto para o objetivo geral do fundo.
3
Escândalo político ocorrido em 2018, resultando da revelação de que a informação pessoal constante dos perfis
que milhões de pessoas mantêm no Facebook havia sito utilizada pela firma Cambridge Analytica para direcionar
propaganda política especificamente afinada para as persuadir a determinado comportamento político que interessava aos seus clientes.
4
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
5
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
6
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
7
Não nos foi possível encontrar online ou na documentação publicada uma versão portuguesa do questionário do
EU-MIDIS, mas no Eurobarómetro a formulação exata da pergunta encontra-se online no site do GESIS, aqui.
8
Não tendo sido possível encontrar online ou na documentação publicada uma versão portuguesa do questionário
do EU-MIDIS II, uma tradução possível das suas formulações no questionário em Inglês será “Gostaria agora de lhe
colocar algumas questões sobre a discriminação [NO CONTEXTO]. Nos últimos cinco anos em Portugal (ou desde
que se encontra em Portugal), alguma vez se sentiu discriminado(a) [NO CONTEXTO] por qualquer uma das seguintes razões? Diga-me todas as que se possam aplicar”. As respostas então disponibilizadas eram “a cor da sua
pele”, “ser imigrante subsariano ou descendente de imigrantes subsarianos”, “a sua religião ou crenças religiosas”,
“a sua idade”, “o seu sexo ou género”, “ter uma deficiência”, “a sua orientação sexual”, “outra”, e “não me senti
discriminado(a)” (traduções do autor).
9
Como foi já demonstrado noutras pesquisas, o resultado relativo a Portugal em termos de racismo biológico
afasta-se preocupantemente da generalidade dos resultados obtidos nos restantes países que participaram no
inquérito com estas mesmas perguntas (Vala e Pereira, 2018; Ramos, Pereira e Vala, 2019).
10
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
11
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
12
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
13
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
14
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
15
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
16
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
17
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
18
A formulação exata da pergunta encontra-se online no site do ESS, aqui.
1
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