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Os estereótipos também envelhecem? Uma análise descolonial das intersecções entre racismo, 

sexismo e idadismo, a partir das vivências de migrantes brasileiras em Portugal 

 

Resumo 

As migrantes brasileiras configuram, em Portugal, a tendência da feminização dos movimentos 

migratórios e fazem parte da maior comunidade estrangeira residente no país. A brasilidade (Machado, 

2003) é uma noção que significa as migrantes brasileiras em contextos estrangeiros e reúne, como 

estereótipos, os traços de alegria, submissão, simpatia e hipersexualidade. É no enfrentamento com essa 

estereotipização que procuramos perceber como as migrantes brasileiras maiores de 50 anos de idade, 

residentes há pelo menos uma década em Portugal, se subjetivaram em relação à influência, à 

disseminação e às possíveis modificações desses estereótipos ao longo de suas trajetórias migratórias. 

E, por considerarmos essas mulheres sujeitos ativos, buscamos identificar as estratégias (agência) por 

elas utilizadas no sentido de se aculturarem à sociedade portuguesa. 

Verificamos, assim, a articulação de três eixos principais, a saber: o racismo, o sexismo e o idadismo, 

aos quais se interseccionam outras pertenças relativas à classe social, à nacionalidade e ao estatuto 

migratório. As assimetrias decorrentes da superposição dessas pertenças são geradoras de 

constrangimentos e de atitudes discriminatórias direcionadas às migrantes brasileiras.  

Ao olhar feminista interseccional acrescem-se contribuições provenientes dos estudos descoloniais, que 

percepcionam a permanência da colonialidade como um fator decisivo que racializa e sexualiza as 

mulheres oriundas de países considerados periféricos. Recorremos, ainda, à Teoria da Identidade Social 

(TIS), a fim de compreender as decisões estratégicas que as migrantes brasileiras realizaram, em termos 

de aproximação e de distanciamento de determinadas pertenças grupais. 

A pesquisa empírica decorreu por meio da realização de 20 entrevistas de Histórias de Vida (HV), uma 

escolha fundamentada no cariz descolonial que perpassa essa técnica. Por intermédio da Análise 

Temática (TA), com o auxílio do software NVivo 11, chegamos a quatro grandes blocos temáticos: 

representações acerca do Brasil e de Portugal; estereótipos associados aos/as portugueses/as e meta-

estereótipos com os quais acreditam ser por eles/as percepcionadas; estratégias de aculturação para 

enfrentarem as dificuldades inerentes ao percurso transnacional; intersecções migração – gênero – idade 

e vivências do processo de envelhecimento.  

A partir de um viés interseccional, identificamos na reunião de certas características, tais como a cor da 

pele, a classe social e seu capital simbólico e o estatuto migratório, condições determinantes para que a 

inserção das brasileiras ocorra de maneira mais ou menos vulnerabilizada na sociedade de acolhida, o 
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que implica a configuração de um espaço de manobra que se alarga ou se constringe, conforme as 

marcas que essas pertenças representam. Nesse sentido, quanto mais se aproximam do imaginário 

social da “mulata”, mais as migrantes brasileiras percebem-se enredadas pelos estereótipos de 

brasilidade, experimentando em maior intensidade o racismo e outras formas de preconceitos. 

Ademais, constatamos, de maneira transversal nos discursos das entrevistadas, que a ambiguidade 

acerca da assertividade dos conteúdos dos meta-estereótipos com os quais as migrantes brasileiras são 

significadas ocasiona a baixa identificação com o grupo de pertença, estimula o preconceito intragrupal 

e direciona-as no sentido de recorrer a estratégias identitárias de mobilidade individual, o que reforça o 

padrão de poder estabelecido pela colonialidade e a permanência da condição subalternizada.  

Palavras-chave: Migração; Gênero; Interseccionalidade; Idade; Descolonialidade. 
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Do stereotypes get old too? A decolonial analysis from the intersections between racism, sexism and 

ageism through the experiences of Brazilian female migrants in Portugal 

 

Abstract 

The Brazilian female migrants set up in Portugal the trend of the feminization of migratory movements and are 

part of the biggest foreign community resident in the country. The ‘Brazilianness’ (Machado, 2003) is a notion 

that gives meaning to the Brazilian migrants in foreign contexts and reunites, as stereotypes, traces of joy, 

submission, sympathy and hipersexuality. It is on the facing of this stereotyping where we aim to understand 

how the Brazilian female migrants over the age of 50, residents for at least a decade in Portugal, subjected 

themselves in relation to the influence, spread and the possible changes of these stereotypes throughout their 

migratory trajectories. Furthermore, considering these women active subjects, we search to identify the 

strategies (agency) used by them in order to acculturate themselves to the Portuguese society. 

What this study has noticed, thus, is the articulation of three main axis: the racism, the sexism and the ageism, 

to which other belongings related to social class, nationality and the migratory status intersect. The asymmetries 

that emerged from the superposition of these belongings generate embarrassment and discriminatory 

behaviours towards the Brazilian migrants. 

To the intersectional feminist sight are added contributions brought from the decolonial studies, which percept 

the permanence of coloniality as a decisive factor that racializes and sexualizes the women native of countries 

considered peripheral.  

It was also resorted the Social Identity theory (SIT) in order to understand the strategic decisions that the 

Brazilian female migrants performed, in terms of approaching and distancing from certain group belongings.  

The empirical research ran through 20 interviews of Life Stories (LS), a choice based in the decolonial feature 

which accompanies this technique. Through the thematic analysis (TA), with the aid of the software NVivo 11, 

four great thematic blocks came across:  representations about Brazil and Portugal; stereotypes associated with 

the Portuguese people and meta-stereotypes which are believed to be perceived by them; strategies of 

acculturation to face the difficulties inherent to the transnational course; intersections migration – gender – age 

and experiences from the aging process. 

Through an intersectional approach, it was identified in the gathering of certain characteristics, such as the 

colour of the skin, social class and its symbolic capital and the migratory statute, determining conditions so that 

the Brazilian women insertion occurs in more or less vulnerable ways in the welcoming society. It implicates the 

setting of a manoeuvre space that broadens or narrows according to the marks that these belongings represent. 

This way, as they approach from the social idea of ‘mulata’, the Brazilian female migrants notice themselves 
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surrounded by the stereotypes of ‘Brazilianness’, experimenting the racism and other forms of prejudice in 

higher intensity.  

Moreover, it was verified in a transversal manner of the interviewees discourse, that the ambiguity about the 

assertiveness of the meta-stereotypes content in which the female Brazilian migrants are signified occasions 

lower identification with the belonging group, stimulates the intra-group prejudice and directs them to the path 

of resorting to identity strategies of individual mobility. This reinforces the power pattern stablished by the 

coloniality and the permanence of the subaltern condition. 

Keywords: Migration; Gender; Intersectionality; Age; Decoloniality. 
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¿Los estereotipos también envejecen? Un análisis decolonial de las intersecciones entre el racismo, el 

sexismo y el edadismo en las vivencias de migrantes brasileras en Portugal 

 

Resumen 

Las migrantes brasileiras configuran en Portugal la tendencia de la feminización de los movimientos 

migratorios y hacen parte de la mayor comunidad extranjera residente en este país. La Brasilidade 

(Machado, 2003) es una noción que significa las migrantes brasileiras en contextos extranjeros y reúne 

como estereotipos los rasgos de la alegría, sumisión, simpatía e hipersexualidad. Es en la batalla con esa 

estereotipización que buscamos percibir cómo las migrantes brasileras mayores de 50 años y residentes 

hace por lo menos una década en Portugal, se subjetivaron con relación a la influencia, a la diseminación 

y a las posibles modificaciones de esos estereotipos a lo largo de sus trayectorias migratorias. Y, 

considerando esas mujeres sujetos activos, buscamos identificar las estrategias (agencia) que fueron 

utilizadas por ellas con el fin de aculturarem a la sociedad portuguesa. 

Confirmamos la articulación de los siguientes tres ejes principales: El racismo, el sexismo  el idadismo, 

a los cuales se inmiscuyen otras pertenencias relativas a la clase social, a la nacionalidad e al estatuto 

migratorio, que nos requirieron un abordaje interseccional, puesto que las asimetrías consecuentes de 

la superposición de esas pertenencias son generadoras de constreñimientos y comportamientos 

discriminadores direccionados a las migrantes brasileras. 

A la mirada feminista interseccional se agregan contribuciones provenientes de los estudios decoloniales, 

que perciben la permanencia de la colonialidad como un factor decisivo que racializa y sexualiza las 

mujeres oriundas de países considerados periféricos.  

Recurrimos también a la Teoría de la Identidad Social (TIS), con el fin de comprender las decisiones 

estratégicas que las migrantes brasileras realizaron en términos de aproximación y distanciamiento de 

determinadas pertenencias grupales.  

La investigación empírica se desarrolló por medio de la realización de 20 entrevistas de Historias de Vida 

(HV), una elección fundamentada en el carácter decolonial que atraviesa la técnica, y los datos fueron 

codificados teniendo como soporte el software NVivo 11. Por intermedio del Análisis Temático (TA), 

llegamos a cuatro grandes bloques temáticos: representaciones de Brasil y de Portugal; estereotipos  

asociados con los/las portugueses/as y los metaestereotipos con los cuales se creen ser percibidas; 

estrategias de aculturación para afrontar las dificultades inherentes al recorrido transnacional; 

intersecciones migración - género - edad y vivencias del proceso de envejecimiento. 
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A partir del análisis interseccional percibimos, en la reunión de varias características, tales como color 

de piel, la clase social y su capital simbólico y el estatuto migratorio, condiciones determinantes para que 

la insercción de las brasileras ocurra de manera más o menos vulnerabilizada en la sociedad de acogida, 

lo que implica la configuración de un espacio de maniobra que se amplía o se reduce conforme a las 

marcas que esas pertenencias representan. En ese sentido, cuanto más se acercan al imaginario social 

de la "mulata", más las migrantes brasileras se perciben enredadas por los estereotipos de brasilidad, 

experimentando en mayor intensidad el racismo y otras formas de prejuicios. 

Además, constatamos, de manera transversal en los discursos de las entrevistadas, que la ambigüedad 

acerca de la asertividad de los contenidos de los metaestereotipos con los que las migrantes brasileñas 

son significadas ocasiona la baja identificación con el grupo de pertenencia, estimula el preconcepto 

intragrupal y las direcciona en el sentido de recurrir a estrategias identitarias de movilidad individual, lo 

que refuerza el patrón de poder establecido por la colonialidad y la permanencia de la condición 

subalternizada. 

Palabras clave: Migración; Género; interseccionalidad; Edad; Descolonialidad. 
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INTRODUÇÃO 

 

Estrangeiro: raiva estrangulada no fundo de minha garganta, anjo 

negro turvando a transparência, traço opaco, insondável. Símbolo do 

ódio e do outro, o estrangeiro não é nem a vitima romântica de nossa 

preguiça habitual, nem o intruso responsável por todos os males da 

cidade. Nem a revelação a caminho, nem o adversário imediato a 

ser eliminado para pacificar o grupo. Estranhamente, o estrangeiro 

habita em nós: ele é a face oculta da nossa identidade, o espaço que 

arruína a nossa morada, o tempo em que se afundam o 

entendimento e a simpatia. Por reconhecê-lo em nós, poupamo-nos 

de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna o “nós” 

precisamente problemático, talvez impossível, o estrangeiro começa 

quando surge a consciência de minha diferença e termina quando 

nos reconhecemos todos estrangeiros (...) (Kristeva, 1994, p.9). 

 

Para conhecer é preciso re-conhecer. Este é o paradoxo da alteridade. E seu fundamento é o de que 

há, para além das diferenças que constituem o ‘eu’ e o ‘outro’, a necessidade ética de se reconhecer no 

outro (Levinas, 1999). Não nos reconhecermos no outro tem como consequência o uso e a validação 

dos discursos hegemônicos que caracterizam/definem/circunscrevem/qualificam o ‘outro’. E, em sua 

maior parte, esses discursos colocam em circulação e reconstroem estereótipos que são essencialmente 

simplistas e generalistas, mas que também constituem instrumentos de estruturação da realidade 

(Lippmann, 1922/2008). Portanto, é oportuno mencionar que a linguagem, matéria-prima dos 

discursos, nunca é neutra, mas, antes, um campo de disputa, que enseja relações e práticas de poder.  

Ademais, o problema da prática da alteridade se acentua em “tempos mediatizados” (Butler, 2011). 

Nota-se, com certa frequência, que os média1 são responsáveis pela divulgação e, via repetição, pela 

cristalização e/ou transformação desses discursos. Entretanto, a visão desta investigação não é 

mediocêntrica, ainda que façamos uso, no decorrer do trabalho, de exemplos de discursos mediatizados 

                                                 
1 Optamos ora pela utilização de termos referenciados na língua portuguesa dos falantes de Portugal, ora por termos que são próprios dos falantes da 

mesma língua em contexto brasileiro. Assumimos, assim, nossa condição de “mestiza” (Anzaldúa, 2005), alinhando-nos com a noção de cultura como 
mistura (Fiorin, 2009). 
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como forma de ilustrar veiculações de conteúdos carregados de estereótipos capazes de ensejar 

preconceito e discriminação às migrantes brasileiras2.  

Diferentes estudos na academia, tanto em Portugal como no Brasil, alguns deles referidos ao longo 

desta investigação (e.g. Evangelista, 2014; França, 2012, Gomes, 2013; Machado, 2003, dentre outros), 

referem-se ao processo de estigmatização das migrantes brasileiras — em que os estereótipos a elas 

associados correspondem à noção de uma maior disponibilidade sexual, de simpatia, de submissão e 

de alegria — a “brasilidade” (Machado, 2013). Tais estereótipos se corporificam em atributos fenotípicos 

(curvas, cor da pele, um certo gingado ao andar...) e em um sotaque rapidamente identificável.  

Consequentemente, a brasileira é, no âmbito da sociedade portuguesa, racializada e sexualizada, o 

que faz com que certas características fenotípicas, somadas a outras que remetem ao espectro cultural, 

sejam usadas no sentido de representá-la e diferenciá-la. 

Acreditamos que estas migrantes, assim como ocorre com outras minorias sociais, sofrem com 

manifestações, sutis ou flagrantes, de preconceito, em cujo cerne encontra-se o racismo. Contudo, 

consideramos que o uso do termo “racismo cultural” — sendo este racismo o que toma por base as 

diferenças culturais para se justificar (Wieviorka, 2007) — se aplica melhor ao contexto desta pesquisa. 

Entendemos as manifestações de preconceito e discriminação como estando ligadas ao fenômeno do 

racismo cultural.  

Portanto, discutimos o racismo cultural, que se intensifica em tempos de globalização, como 

acontecimento paradoxal, que se faz perceber a partir da convivência mais acentuada (presencial ou 

virtualmente, amparada pelas Tecnologias de Informação e Comunicação) entre diferentes povos e 

grupos “étnicos”, possibilitada pela movimentação internacional, intensificada pela globalização, a qual 

envolve trocas econômicas entre mercados e, também, culturais. O paradoxo reside no fato de o racismo 

cultural estar inserido em um paradigma de pensamento pós-moderno, marcado por intercâmbios 

culturais que se dão dentro e fora das nações/fronteiras, mas em que a relação é marcada por 

assimetrias, que frequentemente reforçam as desigualdades sociais. 

Entretanto, é imprescindível analisar o contexto vivenciado atualmente pela Europa, que busca lidar 

com a entrada de milhares de refugiados/as e, ainda, superar a crise econômica mundial que se instalou 

em 2008 – componentes que são combustíveis para o ressurgimento do apoio popular a partidos 

políticos de extrema-direita. Dissemina-se, no continente europeu, uma cultura do medo, que se associa 

à desconfiança daqueles que estão em mobilidade e “(...) esse medo espalha-se, igualmente, como 

                                                 
2 Seguindo a orientação de Faria (2015) que, ao discorrer sobre a tendência da globalização dos fluxos migratórios (UN, 2014), aponta para a difícil tarefa 
de definir países de origem, de trânsito e de destino atualmente, utilizaremos o termo “migrante”, sem uso de prefixos (e-, i-). Entretanto, as palavras 
“imigrante” e “emigrante” aparecerão ao longo do texto quando provenientes de citações de outros autores. 
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elemento constitutivo pelos interstícios dos tecidos relacionais, em espaços-tempos físicos virtuais, e cria-

se e constrói-se através das imagens e conteúdos mediáticos, que circulam velozmente através de todos 

os espaços virtuais” (Araújo, Cogo e Pinto, 2015, p.10). Assim, este momento parece se desenhar na 

perspectiva de levantar muros, impor controles e restrições à entrada de outsiders e qualificar as 

diferenças (sejam elas étnicas, culturais, religiosas) como negativas ou exóticas. 

Para além da racialização das migrantes brasileiras3, a “brasilidade” abrange o estereótipo que remete 

à sensualização e concorre, muitas vezes, para associá-las à prostituição, o que pode acentuar a 

vulnerabilidade social deste grupo. 

Por conseguinte, em nossa investigação, buscamos verificar como as migrantes brasileiras com mais 

de 50 anos – e há pelo menos uma década em Portugal –  têm se subjetivado em relação aos 

estereótipos com os quais se depararam/deparam ao longo de seus percursos migratórios. E interessa-

nos, principalmente, perceber quais são suas estratégias, ou agência, como intitula Butler (2001), 

desenvolvidas no sentido de se integrarem à sociedade portuguesa. Orientamo-nos para a consecução 

do que foi proposto, por meio da perspectiva feminista descolonial.  

É devido à estratégia da desconstrução (Derrida, 1975) de estereótipos, à abordagem foucaultiana 

do discurso e da microfísica do poder (Foucault, 1985) e à problematização de categorias como as de 

raça/etnia, de gênero, de idade e de classe social que o paradigma pós-estruturalista e interseccional se 

mostrou o mais apropriado a esta investigação. Por sua vez, os estudos feministas e descoloniais nos 

são imprescindíveis, tanto pelo recorte do tema proposto — as migrantes brasileiras — quanto pelas 

análises que decorrem da desconstrução dos estereótipos a elas associados, os quais corroboram a 

vigência da colonialidade (do poder, do saber e do ser), a qual produz opressão e assimetrias sociais. 

A orientação descolonial4 situa sua inflexão na diferença colonial ontológica, remetendo 

especificamente às colonizações espanhola e portuguesa da América, na crença da permanência das 

relações coloniais de poder. Tem em seu projeto a produção e a valorização de diferentes saberes que 

escapam aos cânones eurocêntricos (Costa, 2014), o que justifica nossa opção metodológica por 

privilegiar, ao longo desta tese, sempre que possível, autoras feministas descoloniais latino-americanas. 

                                                 
3 A racialização e objetificação mencionadas não atingem, exclusivamente, migrantes de nacionalidade brasileira. 
4 É necessário salientarmos que não há consenso entre os autores e autoras latino-americanos quanto ao uso dos termos “decolonial” e “descolonial”. Em 

alguns casos, pontua-se que o descolonial pressupõe a superação do pensamento colonial, o que não ocorreria de fato e que decolonial remete à uma luta 
política de libertação de conhecimentos obscurecidos pela colonialidade (Ballestrin, 2012). Em outros casos, considera-se apenas uma questão de tradução: 
a palavra decolonial (inglesa) aparece traduzida para descolonial (Lugones, 2014). Utilizamos, portanto, neste trabalho, a perspectiva adotada por Costa 
(2014), a qual está referenciada no texto. 
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Na análise das diferenças, a perspectiva da colonialidade é um fator de relevância que incide sobre o 

o grupo estudado. Quijano (2005, p.125) afirma que a “colonialidade do poder está vinculada com a 

concentração na Europa do capital, dos assalariados, do mercado de capital, da sociedade e da cultura 

associadas a essas determinações”. Dentro dessa perspectiva eurocentrada pouco cabe em termos de 

representação dos povos do Sul, que persistem no imaginário social como “atrasados”, “culturalmente 

inferiores”, “mais próximos do estado de natureza do que de cultura/desenvolvimento”. 

Santos & Meneses (2009), ao abordarem o conceito de epistemologias do Sul, ressaltam que o Sul 

epistêmico, um campo metafórico que busca novas leituras e possibilidades às regiões afetadas pelo 

capitalismo e colonialismo, corresponde apenas parcialmente ao Sul geográfico. 

Esta concepção do Sul sobrepõe-se em parte com o Sul geográfico, o conjunto de países e regiões do 

mundo que foram submetidos ao colonialismo europeu (...) e que não atingiram níveis econômicos 

semelhantes ao do Norte global (Europa e América do Norte). A sobreposição não é total porque, por um 

lado, no interior do Norte geográfico, vastos grupos sociais estiveram e estão sujeitos à dominação 

capitalista e colonial, e, por outro lado, porque, no interior do Sul geográfico, houve sempre as “pequenas 

Europas”, pequenas elites locais que se beneficiaram da dominação capitalista e colonial e que, depois das 

independências, a exerceram e continuam a exercê-la, por suas próprias mãos, contra as classes e grupos 

sociais subordinados (Santos & Meneses, 2009, p.10-11). 

Desta forma, mesmo que o colonialismo português pareça fazer parte de um passado cada vez mais 

distante, as marcas na produção de subjetividade de brasileiros/as e portugueses/as permanecem, de 

certa maneira, atreladas à antiga relação colônia-império. 

Ainda, ao interseccionarmos categorias como as de raça/etnia – gênero – idade – classe social – 

nacionalidade – estatuto migratório, entendemos que não basta percepcioná-las como marcadores de 

diferenças que influenciam na formação de subjetividades, mas que estas categorias se constituem 

enquanto multiplicadoras de subordinações e de desigualdades sociais (Nogueira, 2011). Entretanto, 

como não percebemos como fixas e estanques as categorias de articulação, consideramos os interstícios 

destes marcadores enquanto espaços que possibilitam agência e criatividade.  

Por sua vez, a escolha do recorte específico — migrantes brasileiras com mais de 50 anos de idade e 

há pelo menos 10 anos residindo em Portugal — se deu por vários fatores, os quais estão elencados a 

seguir: 

Primeiramente, essa é uma faixa etária que pouco aparece nos estudos que tratam da migração 

brasileira em Portugal — visto que, conforme os dados apontam, a maioria dos/das migrantes situa-se 

na faixa dos 20 aos 44 anos (SEFSTAT, 2014). Portanto, acreditamos ser este um aspecto de relevância 

e originalidade para nossa pesquisa. 
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Em segundo lugar, como este grupo reside em Portugal há pelo menos uma década, isto nos levou a 

considerar que seus percursos migratórios constituem rica fonte de conteúdos a serem analisados, já 

que suas vivências de discriminações, relatadas a partir dessa amplitude temporal, mostram variações 

de forma e intensidade que muito colaboraram para nossa pesquisa. 

E, finalmente, estas mulheres estão a envelhecer em Portugal. Certamente esta fase da vida possui 

desafios e limitações específicas que são importantes discutirmos. Por exemplo, em que medida elas 

sentem a desvalorização simbólica/invisibilização de seus corpos? Os estereótipos sociais associados 

frequentemente às brasileiras jovens aplicam-se a esta faixa etária situada acima dos 50 anos? Ou elas 

sentem que houve/há mudanças nas estereotipizações? Estas mulheres experimentam o preconceito 

relacionado ao envelhecimento (ou idadismo5)? Como ele é vivenciado? Em aspectos como o do acesso 

aos direitos sociais, especialmente o da aposentadoria (reforma), elas se sentem asseguradas? Como se 

dá a inserção no mercado de trabalho para aquelas que ainda não estão em idade de se aposentar, mas 

que já não são, socialmente, consideradas jovens?  

Portanto, entendemos que a pertinência desta investigação se dá pelo fato de estudarmos a maior 

comunidade de estrangeiros a residir em Portugal, enquanto que sua atualidade advém do recorte de 

gênero, que acompanha a tendência da feminização da migração e, em especial, da faixa de idade 

selecionada, que busca suprir uma lacuna deixada pelos estudos cujo recorte são as migrantes 

brasileiras em Portugal. 

Quando mencionamos o fenômeno da feminização da migração, precisamos abordá-lo a partir de 

uma visão interseccional que tenha em conta, além das assimetrias sociais decorrentes da própria 

condição de migrante, a intersecção do fator gênero. Carneiro (in Miranda, 2009, p.11) aponta que as 

mulheres sofrem, nos contextos migratórios, de dupla vulnerabilidade. “Nos diversos estágios das suas 

experiências migratórias e laborais, as mulheres encontram-se mais expostas a violações de direitos 

fundamentais, designadamente em matéria de discriminação, exploração e sujeição a abusos humanos, 

do que os seus contrapartes masculinos”. 

Em linhas gerais, delineamos nesta parte do texto os objetivos desta pesquisa, nossa questão-

problema, bem como a justificativa para a escolha do tema e do recorte estabelecidos. Mencionamos, 

também, alguns dos conceitos operativos que são problematizados ao longo dos capítulos.  

                                                 
5 “O idadismo, como qualquer tipo de discriminação, pode, essencialmente, ser pensado a partir da atribuição a indivíduos de grupos de características 
baseadas na idade, independentemente das características individuais ”(MACNICOL, 2006, p. 6). Em nossa investigação, abordamos, especificamente, o 
idadismo direcionado às pessoas idosas. De acordo com Palmore (2004, citado por Goldani 2010a, p.386): “O idadismo é considerado o derradeiro 
preconceito, a última discriminação, a rejeição mais cruel e o terceiro grande “ismo” depois do racismo e sexismo”. 
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No que concerne à estrutura da tese, no primeiro capítulo, propomos uma contextualização acerca 

da formação do povo brasileiro. Recorremos, para tal empreitada, ao uso de autores considerados 

clássicos das Ciências Sociais no Brasil, como Ribeiro (1995), Freyre (1933/2006), DaMatta (1986), 

Holanda (1936/1995) e Fernandes (1964/2008), situando suas análises e procurando a elas 

acrescentar revisões críticas acerca de algumas passagens, sempre que pertinente. Entretanto, o/a 

leitor/a deste trabalho poderá notar um espaço maior de fala concedido a Ribeiro (1995), o que se deve 

a uma declarada afinidade teórica de nossa parte. 

A ênfase deste primeiro capítulo localiza-se na mestiçagem, que é considerada a característica 

formadora da sociedade brasileira, e também nas maneiras com que o Estado brasileiro se comportou 

e tem se comportado em relação aos racismos e preconceitos alimentados contra o seu próprio povo, 

vez que a base do preconceito se situa na relação cor/classe. Salientamos a norma discursiva “do 

preconceito de ter preconceito” e as formas com que, estrutural e institucionalmente, a discriminação 

oriunda do binômio cor/classe acarretou aos negros e às negras um lugar socialmente marginalizado.  

Discutimos, também, as temáticas da representação da mulher brasileira e das imagens sobre ela 

construídas e disseminadas ao longo da colonização, no período da independência, as quais ainda 

vigoram no Brasil. Após estas contextualizações, encerramos este capítulo com uma análise das vagas 

migratórias do Brasil com destino a Portugal, procurando capturar aquele que seria o perfil médio dos/as 

migrantes brasileiros/as em território português atualmente. Problematizamos, em seguida, a tendência 

global do fenômeno da feminização da migração para, assim, remetermos à feminização da migração 

brasileira em Portugal, perspectivando os lugares de sujeito possíveis de serem ocupados pelas 

migrantes brasileiras neste contexto específico. 

No segundo capítulo, agregamos a perspectiva interseccional. Situamos o contexto e a motivação 

política que estão na formação da análise interseccional e nos dedicamos à apreciação de alguns 

marcadores que consideramos mais pertinentes ao nosso estudo, nomeadamente: raça/etnia, gênero, 

idade, nacionalidade, estatuto social e estatuto migratório. É objetivando cumprir com uma explicação 

de aspecto didático que recorremos à análise destes marcadores em separado, cientes que estamos de 

que as assimetrias e as opressões sociais deles decorrentes não podem ser compreendidas ao tentar 

compartimentá-las em pertenças estanques e apartadas. 

O terceiro capítulo é um importante balizador teórico para a tese, posto que se propõe à análise de 

algumas dinâmicas concernentes às relações intergrupais dentro do campo da Psicologia Social. 

Abordamos, nesta parte, o fenômeno da essencialização, o qual se relaciona aos processos de 

categorização social. Para Wagner, Holtz & Kashima (2009, p.366-367), 
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(...) essencializar uma categoria é pressupor a distinção entre a aparência e a realidade, presumir a 

primazia causal da essência na determinação da aparência e dar por certo que existe uma realidade 

inalterável subjacente apesar da variabilidade das aparências dos exemplares de uma categoria. 

O fenômeno da essencialização subjaz aos eixos abordados em nossa investigação, sendo o princípio 

estruturante do racismo, do sexismo, da objetificação das mulheres e do idadismo. Por seu turno, os 

processos de categorização social, que nos permitem compreender a realidade a partir de separações, 

produtoras de diferenças, promovem uma cisão entre “nós” e os “outros”. A partir desta cisão, 

discutimos, em seguida, os conceitos de estereótipos/meta-estereótipos, preconceitos e discriminações, 

bem como a maneira com que estes se relacionam. 

É na junção entre os processos de categorização e de comparação social que se dá a construção da 

identidade social (Tajfel & Turner, 1979), que supõe a busca por uma autoimagem positiva. De caráter 

também processual, a identidade social negocia com as estruturas sociais e as relações de poder, de 

maneira que os indivíduos performam suas identidades de acordo com o contexto em que se encontram, 

lançando mão de estratégias que, ora envolvem a mobilidade individual, ora a mudança social. Estas 

estratégias relacionam-se à agência, ou seja, às possiblidades que as migrantes brasileiras possuem de 

se aproximar ou rejeitar, subverter ou mimetizar os estereótipos sociais que se associam às suas 

pertenças grupais.  

O desenho do percurso metodológico desta tese encontra-se no quarto capítulo. Nele, procuramos 

esclarecer e justificar nossas opções metodológicas. Estabelecemos, então, a escolha do método 

qualitativo como modo de apropriação do conhecimento mais oportuno à consecução dos objetivos desta 

tese. Para a realização da pesquisa qualitativa, elencamos como técnica as Histórias de Vida, o que se 

deve, primeiramente, por nosso interesse recair sobre as subjetividades das migrantes brasileiras, o que 

acreditamos alcançar em maior espectro recorrendo a esta técnica especifica. Para além deste fato, 

percebemos nas Histórias de Vida um cariz ao mesmo tempo feminista e descolonial, quando estas se 

propõem a dar voz aos sujeitos silenciados, às “pessoas comuns”, subalternizadas. Não é apenas dar 

voz, mas erigir um processo de coinvestigação no qual investigadora e narradora constituem-se aliadas 

na construção de um saber que foge aos cânones tradicionais.  

Por meio da Análise Temática, o capítulo 5 é dedicado à apresentação e à discussão dos temas 

construídos a partir das entrevistas de Histórias de Vida, agora enquadradas pelo recorte teórico que 

apresentamos ao longo da tese, divididos em quatro eixos temáticos, a saber: 1) Brasil e Portugal; 2) 

Estereótipos Sociais e Meta-estereótipos; 3) Estratégias de Aculturação e 4) Migração – Gênero – Idade. 
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Sublinhamos que esta tese se construiu tendo por pressuposto a assunção de que o conhecimento é 

parcial e situado6. Com isto, assumimos a posição de que, ainda que a objetividade seja uma meta 

constante que orientou nossa investigação, a neutralidade —  outrora exigência positivista na produção 

de conhecimento no âmbito das Ciências Sociais — esbarra em atravessamentos outros que influenciam 

nas decisões e nas lentes com que o/a investigador/a elabora suas análises. Assim, seguimos a crítica 

provocada por Grosfoguel, quando aborda a noção de “ponto zero” como um ponto de partida da 

investigação que pretendia uma observação neutra. Para o autor: 

Trata-se, então, de uma filosofia em que o sujeito epistêmico não tem sexualidade, gênero, etnia, raça, 

classe, espiritualidade, linguagem ou localização epistêmica em qualquer relação de poder e produz a 

verdade a partir de um monólogo interno consigo mesmo, sem relação com ninguém fora de si mesmo. 

Ou seja, trata-se de uma filosofia surda, sem rosto e sem força de gravidade. O sujeito sem rosto flutua 

através dos céus sem ser determinado por qualquer coisa ou por qualquer pessoa. (...). Será assumida 

pelas ciências humanas a partir do século XIX como a epistemologia da neutralidade axiológica e a 

objetividade empírica do sujeito que produz conhecimento científico (Grosfoguel, 2007, citado por 

Ballestrin, 2013, p.104)7. 

Como mulher8, migrante e brasileira, situo o ponto de partida desta investigação na perspectiva 

descolonial, feminista e na interseccionalidade das pertenças de raça/etnia, gênero, classe social, 

nacionalidade e estatuto migratório, em uma episteme que evidencia a critica à colonialidade, a qual 

viabilizou a modernidade por meio do racismo, do sexismo, do imperialismo, do silenciamento dos 

sujeitos subalternos9 e da violência. 

No texto “Por um mundo escutador”, Mia Couto fala sobre a globalização a partir de sua capacidade 

de acentuar a disseminação de estereótipos e sobre como isto é sensivelmente grave às pessoas 

oriundas de países periféricos, pois o que se dá a conhecer acerca delas é apenas uma máscara, uma 

deformação. 

O problema parece ser o de que nós próprios — os do Terceiro Mundo — nos conhecemos mal. Mais grave 

ainda: muitos de nós nos olhamos com os olhos dos outros. Um velho ditado africano avisa: “Não 

necessitamos de espelho para olhar o que trazemos no pulso”. A visão que temos da nossa História e das 

nossas dinâmicas não foi por nós construída. Não é nossa. Pedimos emprestada aos outros a lógica que 

levou à nossa própria exclusão e à mistificação do nosso mundo periférico. Temos de aprender a pensar e 

                                                 
6 Trata-se de uma postura epistemológica que objetiva demarcar de qual ponto de vista a investigação decorre, justificando as motivações da escolha. Esta 
concepção foi inicialmente postulada por Rich (1986) como sendo uma “política de localização” e desenvolvida por Haraway (1995) como “saberes situados”. 
7 As citações referenciadas em língua estrangeira, ao longo da tese, foram traduzidas pela autora, que buscou ao máximo preservar-lhes o sentido original 
8 A escrita do texto decorre na primeira pessoa do plural devido à nossa crença de que a construção desta investigação fez-se a partir dos contributos dos/as 
autores/as referenciados/as. Todavia, em duas seções distintas do trabalho, nomeadamente, em trechos da Introdução e das Considerações Finais, utilizo 
a primeira pessoa verbal no singular por remeter diretamente às minhas características/experiências próprias.  
9 Aquele/a que está fora (retirado) do discurso, sem inteligibilidade, fora de todas as possibilidades de mobilidade social (Spivak, 2010). 
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a sentir de acordo com uma racionalidade que seja nossa e que exprima a nossa individualidade (Couto, 

2005, p.156). 

Se, como afirma o ditado, “não necessitamos de espelho para olhar o que trazemos no pulso”, talvez 

seja hora — e, aqui, incluo-me como mulher, migrante e brasileira — de olharmos mais para o pulso e, 

voltando ao que foi postulado no início desta Introdução, nos re-conhecermos sabedoras/es dos 

estereótipos sociais imputados e de que eles são nada mais do que construções e, como tais, passíveis 

de desconstrução. 
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CAPÍTULO 1 – Brasil e Portugal: do achamento às trocas migratórias 

 

Foi por meio do olhar do estrangeiro, do viajante “de fora”, que inicialmente se criou e se divulgou 

uma imagem acerca do Brasil colonial e do povo brasileiro. Muito desta imagem ainda reverbera no 

imaginário social, tanto de estrangeiros quanto dos próprios brasileiros. Isto se deveu, em parte, à falta 

de interesse de Portugal, que pretendia manter em sigilo a colônia recém-achada, bem como à sua 

pequena produção editorial, uma vez que não dispunha de uma estrutura de produção literária que 

pudesse se ocupar da confecção e distribuição de relatos, cartas, diários e livros que descrevessem em 

pormenores o Mundo Novo (Senado Federal & Fontoura, 2012). Somado a estes fatores, pesou o fato 

de que os/as indígenas oriundos/as de diversas etnias que se encontravam no território “descoberto” 

não comungavam de um sistema cultural e linguístico que lhes permitissem serem autores/as destas 

imagens (Ribeiro, 1995).  

Destacamos a relevância desta proposição, pois, foi a partir de tais imagens, e por causa delas, que 

os brasileiros e as brasileiras foram significados/as enquanto povo. Como veremos, apesar da 

decorrência de um longo intervalo temporal, algumas destas imagens se cristalizaram em estereótipos 

que permanecem presentes, especialmente aqueles que se referem às mulheres brasileiras. 

Propomos, para este capítulo, um breve retorno às relações coloniais que envolveram Brasil e 

Portugal, a fim de discutirmos a formação do povo brasileiro, destacando pontos que são importantes 

para a compreensão da sociedade brasileira, como a miscigenação — base para a configuração do povo 

brasileiro — e a pretensa democracia racial a ela relacionada, bem como as estratégias de 

branqueamento decorrentes deste fenômeno.  

Após esta breve contextualização da sociedade brasileira, focalizamos os discursos disseminados, 

principalmente, nas cartas e relatos de viajantes que passaram pelo Brasil nos séculos XVII e XVIII, que 

relacionaram a brasileira, e particularmente a “mulata”, a um comportamento sexual marcado pela 

disponibilidade, atributo que reside no imaginário social aquando das representações deste grupo. 

A seguir, partimos para a análise das trocas migratórias realizadas entre Brasil e Portugal, levantando 

dados sociodemográficos acerca da comunidade migrante brasileira que reside em Portugal. Por meio 

das diretrizes da União Europeia (UE), definimos o que seriam os migrantes desejáveis, em contraponto 

aos migrantes indesejáveis, bem como as estratégias de atração e de retenção dos mesmos e as políticas 

de proteção e de exclusão daqueles que não se enquadram no perfil que interessa à UE. Nesta senda, 

apontamos que, apesar de os dados demográficos relativos a Portugal demonstrarem a necessidade da 
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imigração devido, especialmente, ao envelhecimento desta população, desenham-se e aplicam-se 

atualmente políticas que dificultam a permanência de migrantes considerados “indesejáveis” neste país. 

Por fim, problematizamos o fenômeno da feminização da migração, o qual olhamos pelo viés da 

feminização da sobrevivência (Sassen, 2003), que desloca mulheres de países considerados periféricos 

para os circuitos migratórios em busca de trabalho e de melhores condições de vida.  

A questão do mercado laboral e da inserção das migrantes brasileiras em Portugal é perspectivada a 

partir de uma análise macrossociológica, a qual teoriza acerca da segmentação do mercado de trabalho 

e aponta a precarização como consequência direta deste fenômeno. A qualidade de migrante brasileira 

parece limitar o acesso aos postos de trabalho, que oferecem alguma inserção em áreas relacionadas 

ao próprio estereótipo de “brasilidade”, nomeadamente na limpeza, no cuidado a crianças e idosos, no 

comércio, no atendimento ao público (Peixoto, Padilla, Marques & Góis, 2015) e, por vezes, no mercado 

do sexo (Meihy, 2012; SOS Racismo, 2008). 

 

1.1 A terra “descoberta” 

 

(...) E, portanto, se os degredados, que aqui hão de ficar aprenderem bem a sua fala e os 

entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e 

crer em nossa santa fé, à qual praza a Nosso Senhor que os traga, porque, certo, esta gente é boa e 

de boa simplicidade. 

Águas são muitas, infindas. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á nela 

tudo, por bem das águas que tem. Porém o melhor fruto, que nela se pode fazer, me parece que será 

salvar esta gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. 

(Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei D. Manuel sobre o achamento do Brasil) 

 

A Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento histórico que revela importantes significados 

oriundos do primeiro contato português com os/as indígenas. A partir do trecho selecionado, 

primeiramente podemos notar a dinâmica que se processou para o povoamento português da terra 

conquistada. Tendo esta terra sido “descoberta”, haveriam de nela permanecer os degredados, 

criminosos que tinham suas penas comutadas pelo exílio no exterior e que foram elementos importantes 

nas colonizações portuguesas. De acordo com Ribeiro (1995, p.84): “Os povoadores que aqui vieram ter 
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eram uns poucos náufragos e degredados, deixados pelas naus da descoberta, ou marinheiros fugidos 

para aventurar vida nova entre os índios10”.  

Pelo relato de Caminha, percebe-se que os degredados, neste primeiro momento (seguiu-se, 

posteriormente, o envio de crianças órfãs e de prostitutas), tinham por tarefas aprender a linguagem 

dos/as indígenas, integrar-se aos seus costumes, a fim de que, mais tarde, caso o rei assim ordenasse, 

estes/estas pudessem ser salvos/as por meio da fé cristã, uma vez que aparentavam ser “gente boa e 

de simplicidade”. Fato em parte contrariado posteriormente quando do relato de rituais canibais "tão 

cruéis, que ainda não acabavam de matar um homem quando o despedaçavam e comiam", praticados 

contra portugueses, como atesta Costa (1998, p.77), ao citar Sousa (1938). As representações feitas 

acerca dos/as indígenas são, portanto, dicotômicas, e mostram como eles/as ora despertaram a 

simpatia e o deslumbramento (Fafe, 2010), ora despertaram o terror.  

Entretanto, o que se estabelece como fato importante quando do descobrimento do Novo Mundo é a 

salvação como recurso usado no sentido de encobrir a motivação por trás dos descobrimentos e das 

colonizações (Ribeiro, 1995), uma vez que Portugal assume para si a missão de difundir a fé católica 

entre os povos conquistados. Porém, trata-se muito mais de uma justificativa revestida de boa intenção, 

que mascara os interesses mercantis que moveram homens, naus, caravelas e posteriormente a própria 

monarquia. Os gestores da expansão, de acordo com Ribeiro (1995, p.39) “se davam ao luxo de propor-

se motivações mais nobres que as mercantis, definindo-se como os expansores da cristandade católica 

sobre os povos existentes e por existir no além-mar”. Dessa maneira, a metrópole disfarçava aquele que 

era seu objetivo final, o lucro, ao mesmo tempo em que justificava, com o argumento religioso, os 

embates e a violência empregada contra os habitantes que se encontravam na terra achada. 

 

1.1.2 Da miscigenação de um povo 

 

Trinta anos se passaram até que Portugal optasse por colonizar o Brasil, motivado pelas ameaças de 

invasão por parte de outros países. A colonização brasileira ficou marcada por ciclos referentes à 

                                                 
10 Não há, no Brasil, consenso quanto ao uso dos termos “índio” ou “indígena”. Em obra publicada pela UNESCO, intitulada O Índio Brasileiro: o que você 
precisa saber sobre os povos indígenas no Brasil de hoje (dos Santos, 2006), discorre-se sobre esta questão apontando que a denominação índio ou indígena 
deveu-se, primeiramente, a um erro geográfico, quando Colombo aportou em terras da América acreditando ter chegado às Índias. Entretanto, ressalta-se o 
uso pejorativo que o termo índio carregou durante anos, por ter sido ora utilizado como sinônimo para povos considerados “preguiçosos, selvagens, sem 
cultura...” ora, por um viés romanceado, sendo vistos como seres míticos, protetores da natureza. “Com o surgimento do movimento indígena organizado a 
partir da década de 1970, os povos indígenas do Brasil chegaram à conclusão de que era importante manter, aceitar e promover a denominação genérica 
de índio ou indígena, como uma identidade que une, articula, visibiliza e fortalece todos os povos originários do atual território brasileiro e, principalmente, 
para demarcar a fronteira étnica e identitária entre eles, enquanto habitantes nativos e originários dessas terras, e aqueles com procedência de outros 
continentes, como os europeus, os africanos e os asiáticos. A partir disso, o sentido pejorativo de índio foi sendo mudado para outro positivo de identidade 
multiétnica de todos os povos nativos do continente. De pejorativo passou a uma marca identitária capaz de unir povos historicamente distintos e rivais na 
luta por direitos e interesses comuns”. (dos Santos, 2006, p.30-31) 
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exploração de diferentes produtos, como o pau-brasil, o açúcar, o café e o ouro (Ribeiro, 1995; Fafe, 

2010), utilizando-se, primeiramente, a mão-de-obra indígena — ela mesma convertida em produto de 

exportação para a metrópole (Ribeiro, 1995). Contudo, os/as indígenas não se mostraram a mão-de-

obra ideal à quantidade de trabalho exigida, ao sedentarismo da agricultura e à violência aplicada pelos 

portugueses (Ribeiro, 1995; Fafe, 2010).  

Ribeiro (1995) fala na morte de milhares de indígenas vitimados/as por epidemias disseminadas 

pelos europeus, nas duras jornadas de trabalho impostas e em guerras contra outras tribos ou invasores 

estrangeiros. Números referidos por Fafe (2010) dão conta da presença de 2 milhões de indígenas 

quando do início do século XVI, tendo sido reduzidos a aproximadamente 200 mil na atualidade. 

Acerca da formação do povo brasileiro, Ribeiro (1995) ressalta que os degredados que ficaram no 

Brasil e os colonos que iniciaram o povoamento tomaram para si várias indígenas e com elas procriaram, 

dando origem aos “mamelucos”. Uma prática cultural própria aos indígenas era a chamada 

“cunhadismo” — que este autor define como os laços que ligavam o indivíduo aos membros do grupo ao 

tomar para si uma índia como esposa e que transformava todos os membros em parentes —, à qual 

atribui papel fundamental na formação do povo brasileiro. 

Posteriormente, com a entrada dos escravos/as negros/as africanos/as, a mestiçagem entre 

portugueses/as, negros/as e indígenas foi o “caldeirão” onde se deu a constituição de uma “etnia” 

brasileira. É interessante notar a posição de Ribeiro (1995) acerca da participação dos negros e das 

negras na “gestação étnica” do povo brasileiro. Para este autor, a importância dos negros e das negras 

foi secundária, se comparada à dos/as indígenas — argumento que, para Giarola (2012), se assentava 

sob duas estratégias: 1) o fato de terem sido levados como escravos/as para o Brasil negros/as de 

diferentes tribos de África, algumas rivais entre si, e 2) as circunstâncias das quais os senhores de 

escravos lançavam mão ao evitar a aquisição de negros/as oriundos de uma mesma tribo, de forma a 

dificultar a comunicação entre eles e, consequentemente, a partilha de laços culturais que 

potencializariam riscos de fuga e motins.  

No choque entre culturas distintas, Ribeiro (1995) atua a partir de dois processos vivenciados por 

indígenas, negros/as e europeus/europeias no Brasil colonial, a deculturação e a aculturação. Para 

Giarola (2012), a deculturação é o fenômeno que inviabiliza a manifestação e impossibilita a transmissão 

da cultura própria. Nas palavras deste autor: “a deculturação é uma primeira instância do processo mais 
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geral, a aculturação, que opera tanto pelo desenraizamento como pela criatividade cultural11, pelos quais 

as etnias se conformam e se transfiguram” (p.131).  

Seja na desindianização dos/das indígenas — realizada principalmente nas missões jesuíticas e no 

trabalho escravo —, seja na desafricanização dos escravos negros e negras, nas fazendas de engenhos 

e na própria flexibilidade do branco, cujo mérito maior, conforme disseminado pelo mito luso-

tropicalista12, teria sido sua capacidade adaptativa no que tange à comunicação com os/as indígenas e 

a disposição à mestiçagem, a deculturação e a aculturação foram processos-chave para a formação de 

uma nova sociedade que, nas palavras de Ribeiro (1995, p.205), “resultou numa população de cultura 

arcaica, mas muito integrada, em que um saber operativo se transmitia de pais a filhos e em que todos 

viviam um calendário civil regido pela Igreja, dentro de padrões morais bem prescritos”. 

Entretanto, devemos ressaltar que este processo não foi de longe pacífico, como discursos 

provenientes de documentos históricos oficiais, que transmitiam a versão do colonizador, quiseram 

mostrar. As relações foram sempre conflituosas, nos mais diversos níveis de interação, tal como refere 

Ribeiro (1995, p.31): 

Esse conflito se dá em todos os níveis, predominantemente no biótico, como uma guerra  bacteriológica 

travada pelas pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para as  populações indenes. No 

ecológico, pela disputa do território, de suas matas e riquezas para outros usos. No econômico e social, 

pela escravização do índio, pela mercantilização das relações de produção, que articulou os novos mundos 

ao velho mundo europeu como provedores de gêneros exóticos, cativos e ouros. No plano étnico‐

cultural, essa transfiguração se dá pela gestação de uma etnia nova, que foi unificando, na língua e nos 

costumes, os índios desengajados de seu viver gentílico, os negros trazidos de África, e os europeus aqui 

querenciados. 

Foi a partir da mestiçagem que Ribeiro (1995) buscou significar o que seria a identidade do povo 

brasileiro, a qual intitula de “identidade étnica” (Giarola, 2012). Ao mostrar como o mameluco e o mulato 

não eram reconhecidos e, ao mesmo tempo, não se reconheciam nos seus antecedentes, Ribeiro (1995) 

fala da eclosão de um sentimento de estranhamento, de uma exclusão/rejeição, que denomina 

“ninguendade”, o qual viria a ser combatido a partir do nascimento de uma identidade protobrasileira: 

“O brasilíndio como o afro‐brasileiro existiam numa terra de ninguém, etnicamente falando, e é a partir 

dessa carência essencial, para livrar‐se da ninguendade de não‐índios, não‐europeus e não‐negros, que 

eles se veem forçados a criar a sua própria identidade étnica” (Ribeiro, 1995, p.131). 

                                                 
11 Conforme o conceito de criatividade social (Tajfel, 1982), descrito no capítulo seguinte, que se refere a uma estratégia grupal em que “os membros do 
grupo dominado podem procurar  uma distintividade positiva para o grupo de pertença redefinindo ou alterando os elementos da situação de comparação”. 
(Cabecinhas, 2002a, p.151). 
12 Após a Segunda Guerra Mundial, num contexto político e social europeu onde o princípio da ‘assimilação’ fora substituído por uma cada vez maior 
autonomia e mesmo independência, o luso-tropicalismo de Gilberto Freyre (1933/1992) – segundo o qual os portugueses teriam uma especial aptidão para 
lidar com os povos dos trópicos e para a ‘miscibilidade’ – transformou-se num instrumento de justificação para a afirmação da especificidade do colonialismo 
português. (Cabecinhas, 2010, p.13) 
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Salientamos que, com a independência do Brasil, em 1822, e a posterior proclamação da República, 

no ano de 1889, decorreu-se um fortalecimento do sentimento de identidade nacional entre o povo 

brasileiro (Rowland, 2001). A construção desta identidade, em certos momentos, se afirmou em oposição 

à identidade portuguesa, rechaçando características que pertenceriam ao antigo colonizador. De acordo 

com Rowland (2001), nesta época, corriam discursos carregados de estereótipos relacionados aos 

portugueses na sociedade brasileira, que eram descritos como as figuras caricatas de “Manuel e 

Joaquim”, protagonistas das mais diversas piadas, normalmente ingênuos, passados para trás por 

estarem deslocados do universo da esperteza e do jogo de cintura, marcas do comportamento brasileiro, 

sendo que alguns destes estereótipos ainda se fazem presentes no imaginário social dos/as 

brasileiros/as. O autor sintetiza algumas das representações acerca dos portugueses, frequentes no 

período pós-independência brasileira: 

Ao longo do século XIX, os ‘portugueses’ foram também, no contexto dos discursos sobre a identidade 

nacional, os colonizadores, aqueles contra quem se afirmou, política e simbolicamente, a identidade do 

novo país. Eram, também, os comerciantes ricos e banqueiros, e os caixeiros que estes empregavam. Eram 

aqueles que correspondiam à figura do “Manuel Trinta Botões”, imortalizada por Bordalo Pinheiro, durante 

a sua estadia no Rio de Janeiro, nas páginas de O Mosquito. E eram os imigrantes pobres, que iam 

substituindo os escravos na economia urbana e provocando o ressentimento dos brasileiros livres que 

resistiam à nova lógica do trabalho assalariado. (Rowland, 2001, p.169-170) 

A sociedade brasileira, que começava a se pensar em termos de uma identidade nacional própria, 

recorreu à utilização da estratégia de atribuir ao antigo colonizador traços negativos, de chacota e de 

escárnio, ainda que, paradoxalmente, guardasse muito daquele que procurava se diferenciar. 

 

1.2 A Democracia Racial: um mito transmutado em ideologia e o branqueamento como seu reverso 

 

A mestiçagem que originou o povo brasileiro precisa ser analisada sem nos descurar dos processos 

de violência física e simbólica que aculturaram indígenas e negros/as. Caso contrário, espreita-nos o 

risco de reproduzirmos discursos que propagaram a ideia do mito da democracia racial e da ideologia 

luso-tropicalista a ele correspondente. 

Para Freyre (1933/2006), a propensão à mestiçagem era um traço do colonizador português, o qual 

seria dotado de uma flexibilidade natural que o diferenciava dos demais colonizadores. Esta flexibilidade 

natural é reforçada pelo autor como uma disposição portuguesa de se misturar sexualmente com outros 

povos, quando ele relaciona o fascínio dos portugueses pelas indígenas encontradas no Brasil à figura 
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da moura encantada, que permaneceu no inconsciente português. Como algumas regiões do território 

português teriam vivido sob o domínio mouro, a imagem da moura, descrita como fornida, morena, de 

olhos negros, ainda permanecem em contos tradicionais e no imaginário português. As características 

das mouras em muito se aproximam das que teriam sido encontradas nas indígenas brasileiras. Para 

Fafe (2010, p. 16), “o arquétipo das mouras encantadas acordou nos portugueses e lançou-os para as 

índias, que estavam encantadas com eles e eles achavam encantadoras”. 

A respeito da propensão natural do português a se misturar com outros povos, Bastide (citado por 

Fafe, 2010) afirma que Portugal conquistou muito mais pelo sexo do que pela Cruz e pela Espada, 

enquanto que Holanda (1936/1995) refere a capacidade adaptativa portuguesa ao conceito de 

“plasticidade social”, característica que os portugueses traziam há muito e que os tornava propensos à 

mestiçagem, uma vez que seriam destituídos de sentimentos de “orgulho racial”. Esta plasticidade, para 

Holanda (1936/1995), teria sido fundamental ao sucesso das bandeiras — movimento de interiorização 

da colonização portuguesa no Brasil —, tanto pela comunicação que portugueses estabeleceram com 

os/as indígenas, quanto pela mestiçagem ocorrida através do contato sexual. 

Entretanto, Ribeiro (1995) diverge das análises de Freyre (1933/2006) e de Holanda (1936/1995), 

ao afirmar que o europeu, onde tenha encontrado “povos de cor” e havendo ausência de mulheres 

brancas, se misturou “inter-racialmente”. A particularidade do caso português, para Ribeiro (1995), seria 

apenas uma escassez de mulheres brancas no início do processo colonizador — fato que não teve a 

mesma dimensão na colonização espanhola, uma vez que os espanhóis levaram mais mulheres para a 

América (Fafe, 2010). 

A consequência da mestiçagem no Brasil teria sido a criação de uma sociedade destituída de 

sentimentos e atitudes de diferença frente aos povos que lhe deram origem, sendo este o argumento da 

democracia racial (Freyre 1933/2006), disseminada no contexto brasileiro do governo Vargas, pós-

revolução de 1930 — momento em que se anunciava uma ideologia desenvolvimentista amparada em 

forte nacionalismo, o qual prezou pela valorização do Brasil e das suas peculiaridades.  

No campo das artes, a dinâmica parecia seguir a mesma direção: o movimento modernista de 1922, 

nomeadamente a Semana de Arte Moderna, antecipara algumas tendências, ao rechaçar a cultura 

vigente, marcada pela imposição dos modelos importados, enquanto se propunha à busca de uma arte 

essencialmente brasileira, que valorizasse os regionalismos do país. Um tema que foi trabalhado 

posteriormente e que direcionou parte das criações artísticas era a antropofagia, a qual remetia aos 

rituais indígenas da época da colonização brasileira e metaforizava o recurso para se chegar à identidade 
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do país: o deglutir de diferentes culturas, de diferentes povos, do primitivo e do moderno (MAC-USP, 

2016). 

Assim, tanto o governo quanto os movimentos artísticos expressavam, naquele contexto brasileiro, o 

desejo pela exaltação de uma identidade própria, de um modo de ser e de estar no mundo que pudesse 

representar o sentimento de ser brasileiro/a. À altura, não havia como negar que o Brasil se constituíra 

de uma junção de povos diferentes e que a miscigenação racial era a base da formação do povo 

brasileiro, por isso, tornava-se fundamental valorizar a mestiçagem. 

Portanto, para Lima & Vala (2005, p.235), foi no sentido de valorizar a mestiçagem que envolve a 

constituição do povo brasileiro que Freyre (1933/2006) cunhou o termo “democracia racial”, aludindo 

ao período entre 1900 e 1940, e que este se refere “à ênfase no caráter flexível e no pendor para a 

integração cultural do colonizador português e sobre a miscigenação racial no Brasil”. Seu corolário se 

assenta, então, na suposta presença de oportunidades iguais (econômicas e sociais) para brancos/as e 

negros/as no contexto do referido período. Portanto, ao mito da democracia racial se conecta a ilusão 

de o Brasil ser um país livre de preconceito racial — noção reforçada externamente pela visão do 

estrangeiro, que não encontrou no país nada que se comparasse ao Apartheid13 sul-africano ou às leis 

de Jim Crow14, dos Estados Unidos. 

Uma leitura comparativa entre o racismo norte-americano e o brasileiro é feita por Fafe (2010) a partir 

da oposição entre sociedades igualitário-individualistas e hierárquico-holistas, de Louis Dumont (1985). 

Fundamentada nesta divisão, a sociedade norte-americana seria de cariz igualitário-individualista, ou 

seja, a estrutura social dos Estados Unidos havia propiciado que seus cidadãos partissem da premissa 

de gozarem de oportunidades iguais, enquanto que, no Brasil, a estrutura hierárquica colocaria “cada 

um no seu lugar”. Da Matta (1986), em análises acerca do papel do Carnaval como um dos rituais mais 

importantes que se tem lugar na sociedade brasileira, confirma a organização social hierárquica do Brasil, 

ao postular que a lógica do Carnaval é a da inversão. Os dias de festa são experiências marcadas pela 

subversão de papéis, especialmente daqueles hierárquicos, que fixam brasileiros/as em estruturas de 

classe que permitem pouca ou nenhuma mobilidade social. Em suas palavras, o Carnaval  

(...) é movimento numa sociedade que tem horror à mobilidade, sobretudo à mobilidade que permite trocar 

efetivamente de posição social. É exibição numa ordem social marcada pelo falso recato de “quem conhece 

                                                 
13 “Na África do Sul, a situação foi semelhante, tendo-se o apartheid desenvolvido ao longo de meio século (entre 1940 e 1991). Os Afrikaners, dominados 
pelos Ingleses e pela inelutável ascensão dos negros (cada vez mais numerosos e qualificados), protegeram-se impondo a segregação dos negros nas 
townships. O temor de que os brancos iriam ser afogados pela inundação dos negros conduziu ao apartheid positivo, de maneira análoga ao princípio 
americano: "iguais, mas separados" (Miranda, 2001, p.88). 
14“As normas que impediam o exercício de inúmeros direitos pelos negros ficaram conhecidas inicialmente como Leis Jim Crow, e, posteriormente, tal 
nomenclatura passou a designar todo o sistema de segregação e de ódio racial institucionalizado em solo norte-americano. Por conseguinte, a segregação 
dos afroamericanos alcançava praticamente qualquer esfera da vida social” (Iensue, 2014, p.244) 
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o seu lugar” — algo sempre usado para o mais forte controlar o mais fraco em todas as situações (DaMatta, 

1986, p.53) 

No Brasil, a mobilidade social seria experimentada via inversão de papéis apenas no período de uma 

semana em que decorrem as festas carnavalescas, ou seja, trata-se de um estado de exceção ao que é 

a norma social — o que por si só é suficiente para contradizer a noção de diferentes povos vivendo em 

uma democracia racial, visto que negros/as foram subalternizados ao ocuparem as mais baixas posições 

na hierarquia social. Como mostraremos a seguir, raça é uma categoria negociada no Brasil (Schwarcz, 

em entrevista a Haag, 2007), e a maneira com que este país se organizou socialmente fez com que 

raça/cor e classe se interseccionassem, imiscuindo-se preconceitos de cor e de classe. 

Retomando a proposta de análise social de Dumont (1985), o paradoxo desta divisão reside no fato 

de que os Estados Unidos, uma nação igualitária, teriam experimentado, no período pós-abolição, 

maiores dificuldades com a inserção social dos/as negros/as, fazendo valer a máxima “iguais, mas 

separados”, enquanto que, inversamente, no Brasil pós-abolição, por se tratar de uma sociedade 

hierárquica, o lema que guiou a coletividade foi o do “diferentes, mas unidos”. Por esta razão, o Brasil 

não apresentava a mesma propensão segregacionista que vigorou (e que guarda resquícios) nos Estados 

Unidos e na África do Sul, por exemplo. 

Entretanto, o mito da democracia racial no Brasil só pode ser inteiramente compreendido ao ser 

conjugado a outro mito criado sobre a escravidão no país, o da “escravidão benevolente” (Andrews, 

1998). Este mito se refere à publicização de que os escravos no Brasil seriam tratados de maneira 

melhor do que em outros países. Haveria, no Brasil, demonstrações de afeto na relação senhor-escravo, 

especialmente nas relações que envolviam o senhor e suas escravas. Com esse argumento, ao mesmo 

tempo em que se defendia a escravidão no Brasil, aliviava-se a consciência dos senhores de escravos 

(Lima & Vala, 2005). Aparentemente, a demarcação antagônica que envolvia a casa-grande e a senzala 

seria mais flexível, ao proporcionar, inclusive, aproximações afetivas. 

Assim, as demonstrações de afeto reiteram a visão de um colonizador “pacífico”, “amoroso”, guiado 

por fortes convicções religiosas e preocupado em desenvolver a terra conquistada, que oportunizou o 

convívio harmonioso entre diferentes “raças”. Nas palavras de Freyre: 

Formou-se na América tropical uma sociedade agrária na estrutura, escravocrata na técnica de exploração 

econômica, híbrida de índio - e mais tarde de negro - na composição. Sociedade que se desenvolveria 

defendida menos pela consciência de raça, quase nenhuma no português cosmopolita e plástico, do que 

pelo exclusivismo religioso desdobrado em sistema de profilaxia social e política (Freyre, 1933/2006, p.32). 
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As alegadas particularidades do português foram aproveitadas, enquanto ideologia, em um conceito 

denominado luso-tropicalismo, quando no Estado Novo o governo português procurou justificar a 

colonização em África, usando o exemplo do Brasil como sendo o de uma “colonização que deu certo”. 

Dessa maneira, tratava-se de “uma suposta predisposição singular do português para a colonização 

híbrida e escravocrata dos trópicos, do seu pendor para a miscigenação, para a assimilação e 

acomodação de valores e costumes diferentes, da própria conformação étnica e cultural do povo 

português” (Lima & Vala, 2005, p.236). 

No imaginário português, há, ainda, muito desta representação. Peixe et al. (2008, p.09), em um 

estudo sobre o racismo em Portugal, destacam que “infelizmente o luso-tropicalismo é um mito que que 

persiste nos dias de hoje, arrastando consigo a imagem de colonizadores benignos, tendo sobrevivido à 

Revolução de Abril, agora sobre outros disfarces, mas com o mesmo paternalismo, como no caso da 

lusofonia15”. 

Ao desviar o foco do colonizador para o povo brasileiro, Holanda (1936/1995) atribui o mito da 

democracia racial à cordialidade, característica entendida como o “horror às distâncias, que parece 

constituir, ao menos até agora, o traço mais específico do espírito brasileiro” (p.149). O horror às 

distâncias não significa que elas não existam, mas revela uma predileção por ocultá-las, de maneira a 

evitar-se, muitas vezes, o conflito. Volta-se ao lema do “diferentes, mas unidos”; por esta razão, mesmo 

as relações de cunho profissional no Brasil se desenrolam envoltas em signos de amizade e da aparência 

de uma horizontalidade que equaliza as distâncias hierárquicas. 

A desconstrução do mito da democracia racial tem início na década de 1950, a partir da solicitação 

da Unesco para um estudo acerca das condições do negro no Brasil, visto que o país parecia ser um 

caso de sucesso de integração racial. De acordo com vários autores (e.g. Guimarães, 2004; LevyCruz, 

2006; Lima & Vala, 2005; Mayer, 2010), o estudo, que ficou a cargo de Florestan Fernandes e de Roger 

Bastide, acabou por derrubar a tese de que o Brasil vivia sob uma democracia racial.  

O argumento principal defendido em pesquisas posteriores executadas por Fernandes foi de que a 

miscigenação só pode significar integração e igualdade raciais caso não esteja acompanhada de 

estratificação social (Fernandes, 1964/2008). Ocorre que, no Brasil, país regido pela máxima “cada 

                                                 
15 Para Martins (2004, p.02), a lusofonia consiste na “afirmação de uma área cultural de influência, baseada numa língua comum, mas que transcende 
largamente a questão linguística, mobilizando mesmo povos inteiros, os seus governos, as organizações não governamentais, a sociedade civil”. Entretanto, 
para além de ser um espaço que comunga de falantes de uma mesma língua, no caso, o português, o autor refere a importância de se considerar os 
equívocos que perpassam o conceito, são eles: “1. Os equívocos de uma centralidade portuguesa; 2. Os equívocos da reconstituição, em contexto pós-
colonial, de narrativas do antigo império, hoje com propósitos neocoloniais, sejam eles conscientes ou inconscientes ;3. Os equívocos do luso-tropicalismo, 
renascente e redivivo, de uma “colonização doce”, que hoje tanto pode glorificar o antigo país colonial como exaltar os atuais países independentes; 4. E 
ainda, os equívocos de algum discurso pós-colonial, que propõe a narrativa de uma história de ressentimento, um discurso que exige uma vindicta histórica, 
uma revanche serôdia, a pretexto de resgatar a memória de um passado colonial”. (Martins, 2015, p.10). 
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macaco no seu galho”, de estrutura social hierárquico-holista (Dumont,1985), a abolição da escravidão 

teve efeitos perversos na população negra, que foi marginalizada, privada de alfabetização, enfavelada, 

sendo este o lugar social que lhe foi designado e no qual era mantida (Fernandes & Bastide, 1955). 

 

1.2.1 O preconceito de ter preconceito  

 

Por meio de constatações empíricas acerca das condições sociais dos/as negros/as, Fernandes & 

Bastide (1955) mostraram como no Brasil erigiu, muito cedo, uma norma antirracista regida pelo 

“preconceito de ter preconceito”. Para Fernandes (citado por Mayer, 2010), a relação negro-escravo — 

uma condição racial — se transmuta em negro-pobre — uma condição social —, propagando-se, assim, a 

ideia de um preconceito de classe, mas nunca de cor/raça. 

Portanto, raça e classe são categorias que se misturam no Brasil e que sustentam um racismo sutil 

e uma discriminação que não é tão velada. Há, ainda hoje, demarcações de locais que são apropriados 

aos negros-pobres, como, por exemplo, a existência de elevadores de serviço — um costume que 

permanece nos edifícios brasileiros — que devem ser utilizados por funcionários/as, em sua maioria 

domésticas e babás. Em alguns condomínios horizontais, refúgio da classe média alta, estas funcionárias 

têm seus pertences revistados ao deixarem o local ao fim de cada dia de trabalho. Há, também, a 

exigência que muitas famílias fazem para que as babás usem uniforme branco, o que seria uma forma 

de marcar aquela que é serviçal e, inclusive, de conferir certo estatuto social à família que a emprega. 

Quando atualizamos alguns dados sobre a condição dos negros e negras no Brasil, percebemos como 

esta parcela da população sofre as consequências da discriminação racial e da estratificação social 

vigentes no país. Um estudo acerca do perfil social, racial e de gênero nas empresas brasileiras, realizado 

em parceria entre o Instituto Ethos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), cujos resultados 

foram divulgados no primeiro semestre de 2016, aponta o seguinte: 

(...) no quadro funcional, categoria superior apenas à de estagiários e trainees, o número de brancos é 

quase o dobro (62,8% de brancos e 35,7% de afrodescendentes). Em cargos de supervisão, os brancos são 

72,2% contra 25,9% de afrodescendentes. Em cargos de gerência, os negros são apenas 6,3% ante com 

90,1% de brancos; no quadro executivo, são 4,7%, comparados com 94,2% de brancos; e, nos conselhos 

de administração, são 4,9%, contra 95,1% de brancos (INSPIR, 2016). 

Por sua vez, a emissora BBC Brasil patrocinou, em 2014, uma pesquisa que objetivou traçar o perfil 

do grupo pertencente ao 1% dos indivíduos mais ricos do Brasil. Ao analisar os resultados acerca da 

presença de negros/as na composição deste grupo, chegou-se ao índice de 17,4%, segundo dados do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), um valor muito aquém em relação aos 53,6% que 

os negros/as (pretos/as e pardos/as) representam na sociedade (Geledes, 2016).   

Inversamente, acerca da composição da população dos 10% mais pobres do Brasil, a divulgação do 

relatório do IBGE, de 2014, atesta que, “em 2004, 73,2% dos mais pobres eram negros/as, patamar 

que aumentou para 76% em 2014. Esse número indica que três em cada quatro pessoas que estão na 

parcela dos 10% mais pobres do país são negras” (UOL Economia, 2015). 

Em relação à violência, a Anistia Internacional no Brasil denuncia o descaso com que são tratadas as 

mortes de jovens negros/as, que representaram 77% dos homicídios cometidos contra jovens, no ano 

de 2012, no Brasil. Atila Roque, diretor executivo da base brasileira da Anistia Internacional, fala em um 

“genocídio silenciado”, quando lembra que, no Brasil, o índice de homicídios que originam um processo 

criminal gira em torno de 5% a 8% (Anistia Internacional, 2016).  

O jovem negro/a é quem mais morre vitimado/a pela violência no Brasil e o que se tem feito em 

termos de políticas públicas é ainda insuficiente para reverter este quadro. Contudo, esta situação parece 

originar-se da naturalização da violência praticada contra negros/as, que, aparentemente, vem de longa 

data no Brasil, como atesta Domingues (2002, p.578), em referência ao artigo publicado ainda no ano 

de 1929 pelo jornal O Clarim d’Alvorada, considerado um exemplar da imprensa negra paulista. O artigo, 

intitulado “Sentimentalismo Brasileiro”, é revelador do quanto o povo brasileiro se tem em alta estima, 

propagando ser bom e amável, embora o tratamento destinado à população negra não repercuta estas 

qualidades: 

Nós brasileiros costumamos orgulhar-nos da nossa bondade de coração, da nossa piedade e 

sentimentalismo generosos. Convictamente affirmamos em dose mais elevada que os outros povos. 

Pretendendo ser mais humanos que os americanos, nós não lynchamos os negros, mas fizemos a 

extinguirmos completamente a raça negra, abandonando-a á ignorância, á degradação ao analphabetismo, 

á promiscuidade, á cachaça, á syphillis, a ociosidade. Qual é o preferível — é sentimentalismo brasileiro ou 

a brutalidade americana? O nosso sentimentalismo não é homicida? Daqui a trinta ou cincoenta annos a 

raça negra está extinta no Brasil graças ao nosso sentimentalismo. Os americanos lyncham cincoenta 

negros por anno. Nós matamos a raça negra inteira no Brasil (O Clarim D'Alvorada, São Paulo, 28/9/1929, 

p.4). 

Mais uma vez, fica evidente que o sentimentalismo brasileiro, ou a cordialidade da qual falou Holanda 

(1936/1995), serviu mais como estratégia para mascarar o racismo, ao ocultar as exclusões e as 

violências cometidas contra negros/as, evitando que este tema fosse realmente discutido. Ao mesmo 

tempo, o interesse em não reconhecer a penetração do racismo em sua própria sociedade, ironicamente, 
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proporcionava ao Brasil a condição de criticar a maneira com que os Estados Unidos abertamente 

segregavam, por meios legais, os negros e as negras naquela nação. 

Por fim, ao abordar a democracia racial brasileira, Munanga (1996) aponta que havia mais negros/as 

na universidade na África do Sul durante o Apartheid do que no Brasil, no mesmo intervalo temporal. 

Dados mais recentes permitem estabelecer o crescimento do percentual de negros/as no ensino superior 

brasileiro, que era de apenas 10,2%, em 2001, e alcançou os 35,8%, em 2011 (Terra Educação, 2012) 

— aumento motivado em grande parte pela implementação de políticas afirmativas (especialmente as 

cotas) por parte do governo de Fernando Henrique Cardoso, continuadas e ampliadas durante a gestão 

petista no Brasil.  

Por trás do mito de que no Brasil as relações raciais decorrem de maneira apartada de qualquer 

preconceito, criou-se uma ambiguidade, que abriu espaço para a reprodução de discursos meritocráticos, 

os quais “explicavam” os índices ruins obtidos por negros/as, se comparados aos brancos/as. Assim, 

se não havia preconceito e discriminação, se o Brasil oferecia igualdade de condições e de acessos, o 

fato de “não brancos” viverem nas periferias da cidade, sofrerem com a violência, não ascenderem 

socialmente, se dava por uma questão de culpa inerente à “raça”, que teria características como as da 

“vadiagem” e da “inadequação” (Lima & Vala, 2005, p.242).  

Atualmente, não são poucos os indivíduos pertencentes à classe social alta que sustentam seus 

argumentos sob a lógica meritocrática, especialmente quando percepcionam as políticas afirmativas — 

um exemplo é o caso das cotas — como uma ameaça aos privilégios e aos benefícios sociais dos quais 

gozam no Brasil. A pesquisa realizada pela Hello Research, no ano de 2015, aponta que a maior taxa de 

rejeição às cotas de qualquer tipo vem da população pertencente à classe alta, “sendo 58% contrários às 

cotas raciais e 50% contrários às cotas sociais” (UOL Educação, 2015). 

As análises dos índices trazidos são reveladoras de uma estratificação social que decorre da 

intersecção entre as categorias de cor/raça e classe no Brasil e que contradizem o mito da democracia 

racial. Outra estratégia implantada no início do século XX no Brasil, e cujo vigor, em certos aspectos, 

ainda a faz atual, é a política de branqueamento da população. 

 

1.2.2 O branqueamento: a tentativa de eugenia de uma população mestiça 

 

Lima & Vala (2005, p.244) apresentam a definição de Piza (2000) para o branqueamento como 

sendo a “adoção de normas e de valores associados aos brancos, com a finalidade de a eles se 

assemelhar”. A consequência da introjeção destas normas e valores seria a rejeição da identidade negra 
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pelos próprios negros e negras. Domingues (2002, p.592), ao citar Bento & Carone (2002), amplia o 

conceito da ideologia do branqueamento, relacionando-o à possibilidade de ascensão social. Assim, o 

branqueamento se configuraria enquanto uma “pressão cultural exercida pela hegemonia branca (...) 

para que o negro negasse a si mesmo, no seu corpo e na sua mente, como uma espécie de condição 

para se integrar — ser aceito e ter mobilidade social — na nova ordem social”. 

O branqueamento seria alcançado via mestiçagem, que era incentivada, e as estimativas temporais 

para a “arianização” da população brasileira rondavam entre os 50 e os 100 anos (Domingues, 2002). 

Entretanto, o Brasil enfrentou um paradoxo ao abordar a mestiçagem como solução para a questão da 

raça, solução esta que careceu do “jeitinho brasileiro”16 para funcionar, como salienta Schwarcz, em 

entrevista concedida a Haag (2007). Esta autora explicita que o Brasil apresentou uma diacronia com 

relação às teorias raciais: o período em que as teorias raciais vigoram no Brasil coincide com o desuso 

das mesmas na Europa e, quando da afirmação da democracia racial e da valorização da mestiçagem 

no país, entre os anos de 1930 e 1940, as mesmas teorias raciais voltaram a ganhar força externamente 

no contexto do nazismo. 

O que se deu no Brasil, para Schwarcz (em entrevista à Haag, 2007), foi uma tradução entre as 

teorias do determinismo racial e a do evolucionismo, visto que foi concebido um projeto de eugenia que 

se adequasse a uma população que teve a mistura entre diferentes povos no âmago de sua formação. 

Para as teorias deterministas, a mistura de raças era sempre prejudicial, e a nação que se compusesse 

sob esta base estaria fadada ao declínio. Comungando desta linha de pensamento, Nina Rodrigues, 

médico baiano, considerava o Brasil um país sem futuro, e suas pesquisas ocorriam no sentido de 

demonstrar as marcas da degeneração presentes entre a população que contaminariam o corpo da 

nação: “Ele mostrava, a partir da ideia de que a esquizofrenia, a bebida, a loucura, inclusive as tatuagens, 

eram demonstrações de que os indivíduos eram degenerados” (Schwarcz, em entrevista a Haag, 2007, 

p.13). 

Assim, para que a mestiçagem surgisse como solução ao branqueamento do Brasil foi preciso buscar 

suporte na perspectiva evolucionista, considerando que a mistura entre raças faria sobreviver aquela que 

é mais evoluída — no caso a branca. Por esta razão, contava-se sempre que a mestiçagem contribuía 

para o “clareamento” e nunca para o “enegrecimento” da população (Domingues, 2002). E o projeto de 

imigração europeia, situado como o branqueamento ao nível das políticas públicas (Lima & Vala, 2005), 

era de fundamental importância para que o país lograsse êxito. 

                                                 
16 O jeitinho brasileiro, conforme DaMatta (1986) refere é a capacidade que o brasileiro tem de conjugar interesses aparentemente opostos, de maneira que 
todos os lados saiam satisfeitos. Trata-se de uma competência em driblar certos <não pode!> considerados autoritários, ainda que legais.  
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Neste sentido, Lima & Vala (2005) elencam os três níveis de difusão da ideologia de branqueamento 

no Brasil: o branqueamento ao nível das políticas públicas, das estatísticas oficias e da percepção do 

estatuto social. O branqueamento a nível das políticas públicas teria se dado por meio da substituição 

da mão de obra negra pós-abolição pela mão de obra branca, com a imigração de mais de 1 milhão e 

meio de europeus, com a maioria das passagens pagas pelo Estado de São Paulo (Fafe, 2010). Para se 

ter um exemplo, a condição demográfica da cidade de São Paulo, em 1897, apontava para a existência 

de dois italianos para cada brasileiro (Domingues, 2002). 

Ainda ao nível das políticas públicas, foi a ausência de projetos que buscassem a integração dos/as 

negros/as na sociedade pós-abolicionista que ocasionou o extermínio físico e direto da população não-

branca (Lima & Vala, 2005), relegada à condição de miséria absoluta, ao enfavelamento, ao desemprego 

e às doenças infectocontagiosas, o que fez com que o número de negros/as passasse a diminuir em 

relação ao de brancos/as. Domingues (2002) ilustra esta diminuição através da contagem da 

participação dos/as negros/as na composição demográfica brasileira, por meio das estimativas dos 

censos: em 1872, negros/as correspondiam a 37,2% da população da cidade de São Paulo; em 1893, 

o percentual era de 11,1%; e, nas estimativas de 1934, esse percentual atingia apenas 8,5% da 

população paulistana.  

Ao nível das estatísticas oficiais, o branqueamento era referido e sustentado, ainda, nas estimativas 

oficiais do Censo do Brasil, que repercutiam, desde 1872, o aumento do número de brancos/as em 

relação ao de negros/as (Domingues, 2002; Lima & Vala, 2005) — de maneira que se as estatísticas 

não refletiam o tamanho real da população negra, mais fácil seria tornar desnecessária a criação de 

políticas sociais afirmativas a ela destinadas. 

Por fim, o branqueamento ao nível da percepção de estatuto social se sustentava na valorização da 

cor branca e na desvalorização do negro, o que faz com que o estatuto social se ligue à cor da pele, uma 

vez que “o preconceito no Brasil seria um preconceito misto de classe e de raça” (Lima & Vala, 2005, 

p.246). A intersecção classe e raça no Brasil se deve, em grande parte, à associação do negro à pobreza, 

visto que, após a abolição, a grande maioria desta população permaneceu analfabeta e desempregada. 

Ademais, Domingues (2002), em sua pesquisa acerca da difusão da ideologia de branqueamento na 

cidade de São Paulo, aborda outras três classificações: o branqueamento moral/social, o estético e o 

biológico. O branqueamento moral/social erige da valorização das normas de conduta associadas aos 

brancos e às brancas e da desvalorização de tudo o que remete à identidade negra, tais como a capoeira, 

o samba, as danças sensuais — o que fez nascer, impulsionado pela imprensa negra, o puritanismo 

negro. Este rejeita tudo o que é próprio ao ethos da cultura africana e busca por refletir os dizeres: “ser 
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um preto de alma branca”. Ainda que a cor da pele fosse escura, a alma, aquilo que é sua essência, era 

branca, automaticamente aquele/a negro/a era bom, tal como se explica na seguinte citação: 

Para se afirmar nos valores considerados nobres pela sociedade inclusiva, o negro não devia ingerir bebida 

alcóolica, assim como não devia jogar, drogar-se, frequentar o ambiente da malandragem. Pelo contrário, 

devia defender, sem tréguas, a moral e os bons costumes da classe dominante, ser religiosamente católico, 

honrado, regrado e cumpridor de seus deveres. Condenava-se a boêmia, a prostituição, as religiões de 

matriz africana, a prática da capoeira, o samba; enfim, o negro devia possuir um comportamento puritano 

(Domingues, 2002, p.567-577). 

O antagonismo preto-branco pode ser observado em ditados repetidos frequentemente na sociedade 

brasileira, tais como: “a coisa tá preta”, para remeter a quando algo vai mal; ou “serviço de preto”, 

atribuído a um desempenho ruim em determinada tarefa; e o “dia preto na folhinha”, que sugere um dia 

de muito trabalho. O uso destes ditados expressa, ainda hoje, como a associação que relaciona o preto 

ao que é ruim, ou não desejável, é feita desprovida de qualquer reflexão crítica. 

O branqueamento estético tinha no padrão branco o ideal de beleza, e alguns dos produtos destinados 

ao público negro prometiam um cabelo liso e comprido, passando, inclusive, pela promessa do 

clareamento da tez. Para além dos produtos, havia recomendações de se evitar a exposição ao sol, ingerir 

leite, tomar banho com alvejante. Dessa maneira, as características físicas atribuídas aos brancos/as 

eram perseguidas, ao mesmo tempo em que se promovia uma diminuição da autoestima acrescida pelo 

autodesprezo do negro, que passa a representar aquilo que é feio. A esse respeito, Freyre afirma: 

A mais superficial observação demonstra a verdade do que acabamos de afirmar. Não tem mesmo outra 

origem o esforço desesperado que fazem os mulatos por parecerem, a todo custo, brancos, e os pretos 

para disfarçarem, tanto quanto possível, as características da sua raça. Exemplo: a mania que se apoderou 

da maioria dos pretos de combater a carapinha, tornando, por meios mecânicos, lisos os seus cabelos. 

Isto pelo menos em São Paulo, [...] onde tendem a viver em grupo e em oposição aos brancos (Freyre, 

1954/2004, p.595). 

No último caso, o branqueamento biológico refere-se à premissa de melhoramento da raça negra ao 

se misturar com a branca. Aqui, os discursos eram disseminados mais ao nível das relações 

intrafamiliares, ambientes onde os pais aconselhavam seus filhos e suas filhas a se casarem e a 

procriarem com pessoas de tez mais clara. Não há como analisar o branqueamento biológico 

desvencilhado da questão do estatuto social, uma vez que o que se esperava era que filhos e netos 

originados deste processo de branqueamento tivessem maiores possibilidades de mobilidade social17 e 

                                                 
17 É importante referir, na situação mencionada, que a mobilidade social pretendida corresponde somente à mudança de classe, ao aumento do poder de 
compra, ao compartilhar dos signos pertencentes à classe média-alta, e não vem acompanhada de nenhuma mudança social, que dependeria da coletividade 
para, de fato, se realizar. 
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não sofressem as exclusões e assimetrias sociais vivenciadas pelos negros e pelas negras (Domingues, 

2002). 

Portanto, ainda que os discursos disseminados sobre a “questão da raça” no Brasil remetessem para 

uma democracia racial, sedimentada pela ideologia luso-tropicalista, a análise de indicadores sociais era 

comprobatória da enorme distância que separava os negros/as e brancos/as na sociedade brasileira. 

  

1.3 Discursos sobre o Brasil e as brasileiras: estereótipos que circulam há alguns séculos 

 

Como o nosso interesse reside na compreensão dos discursos que definem o que seria a “brasilidade” 

e, mais especificamente, em como esta se manifesta nas representações que repercutem acerca da 

mulher brasileira, buscamos, nos primeiros discursos relatados sobre o Brasil, a formação da imagem 

que, posteriormente, viria qualificar o país e seus habitantes. 

É relevante percebermos que as imagens sobre o Brasil foram inicialmente construídas e 

disseminadas, sobretudo, por meio de viajantes europeus que participaram de expedições cuja função 

era conhecer a região e/ou saqueá-la (especialmente, o pau-brasil e o ouro), e, em algumas ocasiões, 

tomar de assalto as povoações que se formavam na costa litorânea para estabelecer ali o domínio de 

outra nação, que não a coroa portuguesa (Alves, 2013). 

Estes viajantes, franceses, ingleses e holandeses, em sua maioria, ao retornarem ao continente 

europeu, publicavam cartas, relatos, diários daquilo que haviam visto e experimentado nas terras do Sul. 

Artistas que trabalhavam com ilustrações, sem nunca terem pisado no Brasil, foram os primeiros a 

ilustrar o que eles achavam que seriam os/as indígenas, como seriam os seus costumes (com grande 

enfoque nos rituais canibais), a fauna e a flora brasileiras, a partir de suas referências somadas às 

descrições dos viajantes, de acordo com Andrade Alvim (Alves, 2013).  

As ilustrações durante o século XVI remetiam à construção de cenas edênicas, com indígenas nus e 

nuas, em florestas de rica vegetação e com abundância de água. Del Priore (2011), ao reportar 

especificamente como as indígenas eram retratadas, comenta: “Não à toa, nossas indígenas eram 

consideradas, pelos cronistas seiscentistas, criaturas inocentes. Sua nudez e despudor eram lidos numa 

chave de desconhecimento do mal, portanto a ‘formosura’ à ideia de pureza” (2011, p.11). 

Houve alguns longos intervalos entre a publicação das cartas, que tornam a ganhar vigor a partir da 

fuga da Corte Real Portuguesa para o Brasil, no início do século XIX (Senado Federal & Fontoura, 2012). 

É também neste contexto do estabelecimento da Corte Real Portuguesa no Brasil que se dá a entrada 

de maior número de mulheres brancas na composição do povo brasileiro. Até então, a solução 
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encontrada pelos jesuítas para o povoamento da colônia consistia no envio de prostitutas portuguesas, 

as consideradas “erradas”, além de mulheres e crianças em situações de vulnerabilidade social (órfãs, 

pobres). Nóbrega, em carta ao Rei, afirma que os jesuítas “queriam mulheres de toda a qualidade, até 

meretrizes, porque há aqui várias qualidades de homens [...] e, deste modo, se evitarão pecados

 e aumentará a população no serviço de Deus" (Nóbrega, 1955, in Ribeiro, 1995, p.90). 

A mudança da família real para o Brasil despertou diferentes emoções no povo português. Em um 

panfleto escrito por Manuel Fernandes Thomaz, em 1820, e que circulou no Rio de Janeiro, o autor 

questiona a escolha de D. João: “Que lugar dom João deveria escolher para morar — a terra dos macacos, 

dos pretos e das serpentes, ou o país de gente branca, dos povos civilizados, e amantes do seu 

soberano?”. E encerra a conclamar: “Voltemos agora os olhos daquele país selvagem e inculto, cá para 

esta terra de gente, para Portugal!” (Gomes, 2007, p.292). 

A terra “dos macacos, dos pretos e das serpentes” logo ficou conhecida, também, pela moralidade 

flexível de suas mulheres e pela prática da prostituição, que apareceu como um relato comum entre os 

viajantes do século XIX, ao retratarem cidades como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo. 

 

1.3.1 A “mulata” como ícone do Brasil e a reputação das brasileiras 

 

Ao analisar a representação disseminada acerca das brasileiras na época colonial, França (2003) faz 

um apanhado das publicações que contribuíram para consolidar a imagem pouco abonadora destas 

mulheres e ressalta que se tratavam de impressões ligeiras de autores que, muitas vezes, estavam 

proibidos de desembarcar no Brasil ou que o poderiam fazê-lo em poucas ocasiões, sempre 

acompanhados de oficiais portugueses.  

Atribuindo a Pyrard de Laval o início de tais descrições, França (2003) cita o relato, do século XVII, 

intitulado Viagem de François Pyrard de Laval, que seria o primeiro na literatura de viagem onde as 

brasileiras são descritas como muito inclinadas a “prestar favores” aos europeus. No fim deste mesmo 

século, em 1695, outro francês, François Froger, prevê para o Rio de Janeiro o “mesmo destino de 

Sodoma”. Em 1699, foi a vez de o navegador britânico William Dampier insinuar, na obra A Voyage to 

New Holland, que as “baianas tinham um especial apreço pelos estrangeiros”. Em 1713, Amédée 

Frézier, ao passar pela Bahia, reforçou a “má fama” das baianas, que considerou libertinas, além de 

citar que havia casos em que as próprias mães acobertavam e incentivavam a imoralidade das filhas. Le 

Gentil La Barbinais, também na Bahia, salientou o comportamento devasso das mulheres brancas e o 

atribuiu ao fato de que os colonos as trocavam pelas “negras da Guiné ou pelas muitíssimo apreciadas 
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mulatas”. Por fim, o livro que França (2003) considera ser o responsável pela disseminação e 

consolidação destas imagens acerca da brasileira é de autoria de James Cook, capitão da Marinha 

britânica, Cook’s Voyage (1769-1711): 

Creio que todos estarão de acordo em admitir que as mulheres das colônias espanholas e portuguesas da 

América meridional concedem seus favores mais facilmente do que aquelas dos países civilizados. No que 

se refere ao Rio de Janeiro, algumas pessoas chegam a afirmar que, na cidade, não há uma única mulher 

honesta. Essa condenação é seguramente muito generalizante. O dr. Solander, todavia, durante sua 

permanência na cidade, não foi capaz de elogiar a castidade dessas senhoras. Disse-me ele que, ao cair 

da noite, elas apareciam nas janelas, só ou acompanhadas, e jogavam buquês de flores sobre os seus 

eleitos quando esses passavam pela rua. Ainda segundo o doutor, ele e mais dois ingleses que o 

acompanhavam receberam um número tal de distinções que, ao final de um curto passeio, os seus chapéus 

estavam cobertos de flores (citado por França, 2003, p.3). 

Foi por meio destas impressões de estrangeiros, que alcançaram outras sociedades, que se deu a 

elaboração de uma imagem comum acerca do Brasil e das mulheres que o habitavam. Como se pode 

perceber a partir da observação do arquivista real de nome Marrocos, em troca de correspondências 

com seu pai, a fama das brasileiras já havia alcançado Lisboa: “Sentia-se ameaçado, inseguro quanto 

às suas capacidades para resistir às tentações que o Rio de Janeiro lançava aos seus pés. Muitas 

mulheres portuguesas do Rio, confidenciava ao pai, já mereciam a má reputação que as brasileiras 

tinham ganho em Lisboa” (Wilken, 2004, p.175). Mais especificamente, as associações diretas entre a 

brasileira e a prostituição são descritas nos relatos seguintes: 

Uma peculiaridade chamou a atenção de quase todos os viajantes estrangeiros que passaram por São 

Paulo nessa época: a grande quantidade de prostitutas que saía às ruas ao anoitecer à cata de tropeiros. 

Usavam amplos capotes de lã para cobrir os ombros e parte do rosto. Chamados de “baetas”, esses 

mantos haviam sido proibidos várias vezes pelos governadores da capitania, numa vã tentativa de conter a 

prostituição (Gomes, 2007, p.113). 

Continua Boxer (citado por Gomes, 2007) que a prostituição de escravas e o padrão de castidade que 

se aplicava apenas às esposas tinham, por consequências, a miscigenação entre homens brancos e 

mulheres negras, bem como o nascimento de crianças indesejadas — o que o autor considerava como 

uma barreira para o estabelecimento do padrão de vida familiar completa. Causava-lhe espanto, ainda, 

o fato de que senhoras brancas encorajavam suas escravas à prática da prostituição, a fim de auferirem 

lucros a partir dos serviços “imorais” delas.  

Freyre faz uso, na obra Casa Grande & Senzala (1933/2006, p.36), de um ditado corrente da época 

sobre as mulheres no Brasil — “Branca para casar, mulata para f... e negra para trabalhar”. A divisão 
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racial que vigorava na época ilustra o pensamento e o comportamento masculino em relação à função 

delegada aos corpos das mulheres: a branca era a reprodutora ideal, porque os filhos dariam 

continuidade ao fenótipo do colonizador. Assim, para se casar, os colonos deveriam priorizar a cor da 

pele na escolha, o que referenciamos se tratar de uma estratégia de branqueamento biológico 

(Domingues, 2002).  

Todavia, os corpos das mulheres brancas sofriam rígido controle por parte da Igreja, que tentava, a 

todo custo, organizar e moralizar a vida na terra tropical. A ordenação “de valores, como castidade e 

virgindade, só passou a ser imposta através da influência da Igreja Católica, que tinha como objetivo 

conter as relações interétnicas, e impor costumes para uma europeização e a formação de uma base 

familiar Cristã” (Baseggio & Silva, 2015, p.27). 

 Portanto, havia uma série de normativas - as quais não se restringem a esse contexto ou ao período 

específico que abordamos - que buscavam, em última instância, confinar a mulher apenas ao exercício 

da maternidade, afastando-lhe a possibilidade do prazer e do erotismo. Sabe-se que, muitas, vezes o 

corpo da esposa sequer era visto pelo marido e que a interação sexual era pautada por um descompasso 

entre a castidade requerida à esposa e o amplo conhecimento adquirido pelo marido entre as mulheres 

negras e as prostitutas (del Priore, 2011). 

Já o corpo da “mulata” representava um objeto de desejo, uma possibilidade de prazer sexual para 

os homens, que não era (e não deveria ser) obtido entre marido e esposa. A “mulata” erige como um 

produto da mestiçagem, um meio-termo no caminho que leva ao branqueamento, uma redução e 

apagamento de traços das pretas africanas; portanto, valorizada no contexto da democracia racial e 

consagrada na literatura brasileira. Diversos autores, como Gregório de Matos, Guimarães Rosa e Jorge 

Amado (Corrêa, 1996), dentre outros, contribuíram para posicionar a “mulata” no espaço simbólico do 

desejo. As suas representações frequentemente reproduzem o estereótipo da mulher de seios fartos, 

cintura fina, ancas largas, boca carnuda. Nas mais diversas obras literárias, a figura da “mulata” é 

reduzida aos seus atributos físicos e ao apetite que desperta. A literatura dos séculos XVIII e XIX está, de 

acordo com del Priore (2011, p.21), repleta de exemplos do apetite masculino pela “mulata”: “o riso de 

pérolas e corais, os olhos de jabuticaba, as negras franjas e a cor do buriti são os signos sedutores dessa 

fêmea que convida ao paladar, à deglutição, ao tato”. Apetite que apela aos sentidos, como complementa 

Corrêa: 

Seria preciso o talento de Lévi-Strauss para fazer o inventário da rica coleção de ervas e de especiarias 

utilizadas nas metáforas dos cheiros, gostos e cores evocados nas frases nas quais a mulata é sujeito: 

manjericão, cravo e baunilha nas de Aluísio Azevedo (O cortiço, 1890); cravo, canela e alecrim nas de Jorge 
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Amado (Gabriela, cravo e canela, 1958; e Tenda dos milagres, 1969); mandioca doce nas de João Felicio 

dos Santos (João Abade, 1958) (Corrêa, 1996, p.39). 

À “mulata”, representante alçada ao posto de síntese da identidade brasileira, com louros de ser o 

que de melhor se obteve da mestiçagem, o espaço social é delimitado — ela cabe nas representações 

que desencadeiam o desejo; seu lócus de enunciação é o da sexualidade, onde ela se rende facilmente 

ao ato sexual.  

O imaginário social não se desprendeu de tais representações. Ainda hoje, a aparição e a valorização 

da “mulata” nos média brasileiros ocorre basicamente em dois momentos: no período do Carnaval, onde 

ela surge glorificada como representante genuína da beleza brasileira, geralmente despida e sambando; 

e nas propagandas que visam divulgar interna e externamente o turismo no Brasil, em que as “mulatas”, 

que correspondem aos padrões normativos de beleza, figuram em trajes de banho, nas belas praias que 

remetem à simbologia do paraíso edênico. São estas representações grandemente responsáveis por 

posicionar o Brasil como um dos principais destinos de turismo sexual (ver Lopes & Malerba, 2015). Por 

outro lado, fora dos contextos da publicidade e do Carnaval, a “mulata” é invisibilizada pelos média e 

volta a ocupar o espaço subalterno (e de objeto) que sempre lhe foi conferido na sociedade brasileira, 

não alcançado o estatuto de sujeito, mesmo nos poucos contextos onde é protagonista. 

Por último, o corpo da escrava africana era considerado instrumento de trabalho, de força, usado 

para carregar e para suportar pesadas tarefas. De acordo com Lugones (2008), associando-se ao 

trabalho duro, a negra era categorizada como não humana, por meio da dicotomia que marca a diferença 

colonial ontológica. Portanto, os atributos de feminilidade e de beleza não faziam parte de seu universo. 

Esta significação foi a razão pela qual a autora afirmou que, no contexto de início das relações coloniais 

na América Latina, apenas as brancas e as burguesas eram generificadas18 como mulheres, enquanto 

que às fêmeas não-brancas não restava outro atributo além da sexualidade: 

(...) As fêmeas excluídas por esta descrição não eram somente suas subordinadas, como também eram 

vistas e tratadas como animais, em um sentido mais profundo que o da identificação das mulheres brancas 

com a natureza, com as crianças e com os pequenos animais. As fêmeas não brancas eram consideradas 

animais no sentido profundo de serem seres “sem gênero”, marcadas sexualmente como fêmeas, mas 

sem as características da feminilidade (Lugones, 2008, p.23). 

                                                 
18 “Históricamente, la caracterización de las mujeres Europeas blancas como sexualmente passivas y física y mentalmente frágiles las coloco em oposición 
a las mujeres colonizadas, no-blancas, incluídas las mujeres esclavas, quienes, em cambio, fueron caracterizadas a lo largo de uma gama de pervesión y 
agresión sexuales y, también, consideradas lo suficientemente fuertes como para acarrear cualquier tipo de trabajo” (Lugones, 2008, p.94). 
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As brancas e burguesas se encaixavam na dicotomia masculino/feminino, repercutindo signos 

oriundos das construções socioculturais que permeiam as relações de gênero, mas as não brancas eram 

reduzidas ao biológico, ao sexo, sendo apenas fêmeas19.  

Portanto, são evidentes a presença do racismo no Brasil desde os tempos coloniais e o fato de que o 

preconceito que o acompanha foi ainda mais incisivo e persecutório quando aplicado ao corpo feminino, 

justamente por interseccionar categorias como as de raça/etnia/cor, gênero e classe: 

Degradadas e desejadas ao mesmo tempo, as negras seriam o mesmo que prostitutas, no imaginário de 

nossos colonos: mulheres “aptas à fornicação”, em troca de algum pagamento. E, na falta de mulheres 

brancas, fossem para casar ou fornicar, caberia mesmo às mulheres de cor o papel de meretrizes de ofício 

ou amantes solteiras, em toda a história da colonização. Nos séculos seguintes, à degradação das índias 

como objetos sexuais dos lusos somou-se a das mulatas, das africanas, das ladinas e das caboclas — todas 

inferiorizadas por sua condição feminina, racial e servil no imaginário colonial. Mais desonradas que as 

“solteiras do Reino”, nome que se dava às prostitutas portuguesas, pois aquelas mulheres, além de 

“putas”, eram negras (del Priore, 2011, p.33). 

Assim sendo, das representações coloniais que se fizeram das brasileiras, dois pontos se destacam: 

em primeiro lugar, a prostituição feminina, que aparece ligada à história da formação da sociedade 

brasileira. Em segundo, o exotismo, resultado da fusão de diferentes povos em contexto tropical, o qual 

dá origem à “mulata”. Ambas as representações se encontram sustentadas e expressas a partir de uma 

mentalidade racista, que vigorou paralela à mestiçagem, e que se fez presente desde o início da formação 

do povo brasileiro. 

Tais representações explicam, em parte, a permanência na forma de significar a brasileira a partir de 

alguns estereótipos sociais que perduram e que são objetos de nossa pesquisa. Como observado 

anteriormente, a imagem do Brasil e dos seus habitantes foi criada e divulgada por estrangeiros e talvez 

seja esta a razão pela qual o tema da identidade frequentemente suscita e permeia debates e textos no 

espaço acadêmico brasileiro (Ribeiro, 1995; Da Mata, 1986; Freyre, 1933/2006; Holanda, 1936/1995): 

há, na recorrência desta temática, um desejo subjacente de definir, a partir de um olhar e de uma 

vivência própria, quem, de fato, são o brasileiro e a brasileira para além dos estereótipos sociais que lhes 

foram há muito imputados. 

                                                 
19 Em entrevista concedida à revista Cult (09/05/2017), Sueli Carneiro, militante feminista e antirracista no Brasil, afirma: “Somos mulheres que lutam, 
mulheres guerreiras, mulheres que nos trouxeram até aqui, mas a um custo incomensurável. Há tanto a coragem e força com que fomos revestidas, mas 
também a opressão que existe nisso. Eu costumo falar para as jovens negras, quando tenho a oportunidade: nós temos que lutar pelo direito à fragilidade. 
Está na hora de as mulheres negras reivindicarem isso. Eu falo para a minha filha: esse negócio de mulher negra pronta para a guerra, que aguenta tudo, 
acaba aqui (gesticula, batendo no peito). Aqui. Chega. Estamos trabalhando para que vocês reivindiquem outro tipo de coisa, de terem inclusive o direito à 
fragilidade e ao cuidado”. 
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A análise decorrida acerca da formação do povo brasileiro, a desconstrução do mito da democracia 

racial frente à condição social dos/as negros/as, bem como os discursos produzidos pelo olhar do “de 

fora” —  muitos deles se tornando hegemônicos, na medida em que eram introjetados e reproduzidos 

pela própria população —  dão conta de uma nação que foi desde o seu início racializada, hierarquizada 

e generificada. 

 

1.4 Trocas migratórias e modelos de integração 

 

Desde a sua “descoberta”, o Brasil foi considerado um país eminentemente imigratório, tendo 

recebido, em seu território, italianos, portugueses, japoneses, alemães, dentre outras nacionalidades. A 

partir dos anos de 1980, contudo, devido à crise econômica e ao contexto gerado posteriormente pela 

globalização (a flexibilização das relações de trabalho e o próprio processo de produção), criaram-se as 

bases para que o país se tornasse exportador de mão-de-obra para a América do Norte, a Europa e o 

Japão (Bógus, in Malheiros, 2007). Todavia, antes de pormenorizar a imigração brasileira com destino a 

Portugal, consideramos importante apresentar a definição de migrante, sob a ótica da Organização 

Internacional para as Migrações (IOM), e discorrer, ainda, acerca de modelos teóricos de integração.  

A Organização Internacional para as Migrações define um migrante como qualquer pessoa que se move ou 

que se moveu através de uma fronteira internacional ou dentro de um Estado fora do seu local habitual de 

residência, independentemente de (1) o estatuto jurídico da pessoa; (2) se o movimento é voluntário ou 

involuntário; (3) quais são as causas do movimento; ou (4) qual é a duração da estadia. (IOM, 2011). 

Nota-se, portanto, que a definição tem em conta muito mais o deslocamento, o mover-se de um local 

para outro, do que as causas, os propósitos ou as projeções cronológicas da migração. É a partir do 

momento em que este deslocar-se ganha contornos mais amplos e se pode perceber a formação de 

fluxos populacionais que os mesmos se tornam alvos de estudos de diferentes áreas, tais como: a 

Sociologia, a Demografia, a Economia e a Psicologia. 

Os estudos desenvolvidos na área da Sociologia das Migrações se classificam segundo uma divisão 

em dois grandes blocos teóricos, em perspectivas macro e microssociológicas, sendo que a primeira 

abarca teorias “que privilegiam as ações estruturantes que determinam as decisões migratórias, 

enquanto que as teorias microssociológicas trabalham a perspectiva de análise que tem no papel do 

agente individual o foco de decisão racional sobre a migração, retomando a linha weberiana” (Craveiro 

& Rovery, 2014, p.42). Entretanto, trata-se de um esforço de caráter mais didático, já que há intersecções 

entre os estudos destas duas dimensões citadas. 
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Há uma obra, entretanto, que é considerada fundamental no âmbito dos estudos migratórios, cujo 

objeto de estudo foi a migração de mais de 2 milhões de poloneses para os Estados Unidos da América, 

no fim do século XIX e no início do século XX. Com o objetivo de entender as dinâmicas que 

acompanharam o deslocamento destes poloneses, Thomas & Znaniecki (1918-1920) escreveram The 

Peasant Polish in Europe and America, que serviu de referência aos estudos empíricos iniciados pela 

Escola de Chicago. A obra apresenta uma inovação metodológica, ao fazer uso das histórias de vida (HV), 

a fim de mapear, por meio de registros autobiográficos, documentos pessoais e cartas trocadas entre os 

migrantes poloneses e seus conhecidos que permaneceram na Polônia, os percursos migratórios dos 

migrantes poloneses, bem como as maneiras com que eles foram afetados em seus processos de 

integração à sociedade norte-americana.  

Assim, os estudos de Thomas & Znaniecki (1984) introduziram os registros escritos como instrumentos 

historiográficos de pesquisa que possibilitaram adentrar na trama social da migração internacional, 

capturando testemunhos e provas da necessidade de comunicação a distância ou mesmo da tentativa de 

abolir, tanto quanto possível, o sentimento da separação física dos migrantes e seus familiares (Lisboa, 

2013, p.3). 

Uma relevante contribuição dos referidos autores foi a introdução do conceito de atitude, explicada 

como sendo a internalização individual de um valor, que é socialmente compartilhado (Thomas & 

Znaniecki, 1918-20). Este conceito, mais tarde, se mostraria de grande relevância aos estudos no campo 

da Psicologia Social.  

De acordo com Portes (1999), neste período, as pesquisas sobre migrações desenvolvidas partiam 

do olhar do país receptor e se preocupavam com a integração dos migrantes à sociedade norte-

americana a partir de termos como aculturação e assimilação. Berry (2001, 2011) elabora um modelo 

de aculturação, categorizando quatro possíveis estratégias dos imigrantes em relação à sociedade de 

entrada, e afirma que a estratégia mais desejada em sociedades plurais, que pretendem valorizar a 

diversidade, é a da integração. Cabecinhas (2002) explica: 

Segundo Berry (1984, 1992), as estratégias dos imigrantes face à sociedade de acolhimento podem 

assumir quatro modalidades: a assimilação caracteriza-se pela interiorização da cultura da sociedade de 

acolhimento e pela perda da identidade cultural de origem; a separação corresponde ao fechamento do 

grupo imigrante, isto é, ao evitamento do contacto com os outros grupos, no sentido da preservação da 

identidade cultural de origem; a integração compreende a defesa da integridade da cultura do grupo de 

pertença e, simultaneamente, o respeito pela cultura da sociedade de acolhimento; e a marginalização 

caracteriza-se pela não participação na sociedade de acolhimento e, simultaneamente, pela perda da 

cultura de origem, o que se traduz num estado de alienação psicológica (p.348). 
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Ao se referir aos migrantes, Berry (2011) evita o uso do termo “minorias20”, substituindo-o por 

“grupos etnoculturais não dominantes”, no contexto amplo de sociedade e instituições. Entretanto, ainda 

que não haja consenso quanto ao uso do termo “minorias”, quando a análise recai, especificamente, 

sobre os migrantes, Cabecinhas (2008, p.173-174) afirma que “estamos, na grande maioria dos casos, 

perante grupos duplamente minoritários (em termos quantitativos e qualitativos), o que os coloca numa 

situação de acentuada fragilidade”. 

 

1.4.1 Brasileiras em Portugal: alguns apontamentos sociodemográficos 

 

Em finais do século XX, registra-se um movimento onde brasileiros/as passaram a buscar o 

colonizador como destino, com fins de estudo, trabalho e diferentes condições de vida (Machado, 2006). 

Outra mudança que decorre acerca dos fluxos migratórios é o fenômeno da feminização da migração, 

percebido nos dados oficiais relativos à presença feminina na comunidade brasileira em Portugal 

(SEFSTAT, 2016). 

Por sua vez, Portugal foi, até os anos de 1960, um país majoritariamente emigratório (Moreira, 2014). 

Com a revolução de 1974 e a independência das antigas colônias africanas, o país passou a receber um 

fluxo de cidadãos que a ele “retornaram” oriundos dos então denominados PALOP (Países Africanos de 

Língua Oficial Portuguesa). 

Já na transição dos anos 90 para 2000, assistiu-se a um significativo boom emigratório para Portugal, 

sobretudo nítido entre 2000 e 2002, que reforçou a imagem dominante da imigração laboral e acentuou o 

processo de diversificação das origens. Com um crescimento muito significativo dos estrangeiros 

proveniente da Europa de Leste, com destaque para os ucranianos, os romenos e os russos (Bógus, in 

Malheiros, 2007, p.48). 

É ainda neste período que a comunidade brasileira começa a se destacar quantitativamente dentre 

as outras estrangeiras. Até os anos de 1980, o Brasil era considerado um país eminentemente 

imigratório, tendo recebido em seu território italianos, portugueses, japoneses, alemães, dentre outras 

nacionalidades. Contudo, a crise econômica e o contexto gerado, posteriormente, pela flexibilização das 

relações de trabalho e do próprio processo de produção criaram as bases para que o Brasil se tornasse 

exportador de mão-de-obra para a América do Norte, a Europa e o Japão (Bógus, in Malheiros, 2007). 

                                                 
20 Cabecinhas (2010) salienta que não há consenso quanto à definição do termo “minorias”, o qual não pode ser analisado pelo viés quantitativo apenas, 
pois em casos como o do apartheid, na África do Sul, os negros — apesar de constituírem o grupo com maior número de pessoas — se encontravam em 
uma posição destituída de poder e em um lócus de menor estatuto social. “Este termo tanto pode designar simplesmente uma minoria quantitativa (isto é, 
em estatuto numérico) como uma minoria qualitativa (isto é, em termos de estatuto social ou poder)” (p.7). 
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Em relação ao perfil dos migrantes brasileiros e brasileiras que escolheram Portugal como destino, 

houve mudanças significativas desde que o período de maior fluxo, notadamente a partir dos anos de 

1990, se estabeleceu. De acordo com Cunha (2005), em um primeiro momento, a globalização 

proporcionou o envio de aproximadamente 20 mil migrantes brasileiros/as de status econômico e 

qualificação elevados. As pesquisas falam da migração, no fim dos anos de 1980 até 1990, de 

profissionais das áreas de marketing, decoração de interiores e cirurgiões-dentistas, que teriam sido 

rapidamente absorvidos pelo mercado de trabalho português, devido à escassez de profissionais com 

estas formações (Malheiros, 2007). 

Depois dessa primeira onda (chamada por alguns investigadores de “primeira vaga”) de migrantes, 

considerada uma contracorrente migratória21, a que se seguiu, a partir do início dos anos 2000 (a 

denominada segunda vaga), foi de pessoas de perfil diversificado, mas com menor nível de instrução, 

mais jovens e que ocuparam postos de trabalho menos qualificados, nomeadamente nos setores de 

serviços e da construção civil, contabilizando aproximadamente 100 mil migrantes brasileiros/as (Cunha, 

2005; Malheiros, 2007). 

Foi no ano de 2007 que os registros oficiais portugueses22 deram conta da comunidade brasileira 

como sendo a mais representativa numericamente em Portugal (SEFSTAT, 2007), contando com 66.354 

indivíduos, dos quais 34.520 são mulheres; sendo esta comunidade, na época, a única a apresentar 

número superior de mulheres ao de homens. E esta é uma tendência que se mostra cada vez mais forte 

nos dados migratórios: a da feminização da migração. Em 2012, Portugal já contava com mais migrantes 

mulheres do que homens na população estrangeira, em uma porcentagem de 50,5% (Carrilho & Craveiro, 

2015, p.89). 

A feminização do fenômeno migratório é explicada por Santos (2007, p.72) como sendo oriunda das 

“mudanças no papel das mulheres nas sociedades industrializadas, nomeadamente o aumento do 

trabalho, a queda da taxa de natalidade e o aumento dos divórcios”. Carrilho & Craveiro (2015) justificam, 

ainda, que o índice de feminilidade pode estar a subir em Portugal devido à entrada de novas migrantes 

ou pelo reagrupamento familiar, quando os homens migram sem a companheira, e ela, posteriormente, 

vai a ele se juntar. 

O Censo brasileiro de 2010 apontava os Estados Unidos como principal destino emigratório de 

brasileiros, seguido diretamente por Portugal (IBGE, 2010). Já em terras portuguesas, os números em 

                                                 
21 Bógus (in Malheiros, 2007) cita que, entre 1836 e 1968, os portugueses e os italianos constituíram o maior fluxo de migrantes para o Brasil, com 
aproximadamente 1,38 milhão de indivíduos. Por essa razão, fala-se em contracorrente migratória. 
22 Cabe frisarmos que os dados trazidos, de autoria do SEF, são relativos aos migrantes em situação legal no país, ou seja, este número deve aumentar 
consideravelmente, se somados/as os/as migrantes em condição irregular. 
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relação ao Brasil apresentaram, até 2007 (SEFSTAT), um aumento no contingente total de brasileiros, 

mas começa a sugerir uma tendência de diminuição desta comunidade. 

O Relatório de Imigração Fronteiras e Asilo (SEFSTAT), referente a 2015, trazia os seguintes números: 

82.590 migrantes brasileiros/as em Portugal, sendo 50.890 do sexo feminino. Apesar de o Brasil ser o 

país com maior número de residentes em Portugal (21% da população imigrante total; seguido de Cabo 

Verde, com 10%; e a Ucrânia, com 9%), houve uma diminuição da ordem de 4.903 residentes brasileiros 

e brasileiras em relação a 2014 (SEFSTAT, 2015), enquanto que no ano de 2014, em comparação a 

2013, a queda apresentada foi de 5,0% no total da comunidade brasileira, o que confirma a tendência 

da diminuição do número de brasileiros e de brasileiras residentes em Portugal (SEFSTAT, 2014). Tais 

oscilações são próprias aos fluxos internacionais, onde mudanças sociais e econômicas nos países de 

origem e de destino influenciam as decisões de saída e de retorno dos migrantes. 

Uma pesquisa realizada conjuntamente pelo Centro de Investigação e Estudos de Sociologia (do 

ISCTE-IUL), o Centro de Investigação em Sociologia Econômica e das Organizações (do ISEG) e o Centro 

de Estudos Sociais de Coimbra, entre 2007 e 2011, intitulada “Vagas Atlânticas: Brasileiros em 

Portugal”, apresentou os seguintes dados, a partir da aplicação de 1398 inquéritos a uma amostra de 

migrantes brasileiros e brasileiras, maiores de 16 anos, residentes em Portugal (Iorio, 2010): 

- 84% dos migrantes brasileiros e brasileiras entrevistados/as que vivem em Portugal têm entre 20 e 

44 anos, e 57% são do sexo feminino. Mais de 50% deles disseram possuir o segundo grau, e mais de 

20% o nível universitário; a maioria destes migrantes encontra-se no setor do comércio, alojamento, 

alimentação, transportes e similares e os grandes empregadores em Portugal são as pequenas 

empresas; as brasileiras entrevistadas, apesar de terem mais qualificações, obtém rendimentos 

inferiores aos dos homens, possuem uma taxa de desemprego superior, estão há mais tempo à procura 

de emprego, sofrem com mais situações de discriminação e, ainda assim, são as que mais enviam 

dinheiro para o Brasil.  

A feminização da migração entre a comunidade brasileira em Portugal é percebida desde o ano de 

2003 — pequena diferença no índice de feminilidade: 13.070 homens e 13.491 mulheres (SEFSTAT, 

2003) —, a primeira vez em que o número de mulheres é superior ao de homens, em uma tendência 

que tem aumentado ano após ano.  
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1.4.2 União Europeia – diretrizes 

 

Após séculos de colonialismo, a povoar boa parte do mundo por meio de suas colônias, a Europa 

sente a inversão dos fluxos migratórios. Contudo, apesar da intensificação e da aceleração deste fluxo — 

somente na Alemanha, chegaram mais de 1 milhão de refugiados em 2015 (Rachman, 2016) —, parece 

não haver consenso entre líderes políticos e cidadãos europeus sobre como lidar com refugiados e 

migrantes econômicos que deixam países do continente africano e de parte da Ásia, em busca de 

chances de sobrevivência no antigo colonizador. 

A posição da União Europeia tem sido de combate à imigração ilegal. Em sua página eletrônica oficial, 

o Portal de Imigração da União Europeia (2016), a Política de Imigração para a União Europeia relaciona 

os tipos de migrantes que são considerados legais e sob os quais há uma diretiva comum de admissão 

e de permanência entre os países-membro: são eles os trabalhadores altamente qualificados (regime 

Cartão Azul UE), estudantes, estagiários não remunerados, trabalhadores voluntários e investigadores. 

Ainda em discussão estão as políticas que envolvem cidadãos de países terceiros que migram como 

trabalhadores sazonais e funcionários em empresas multinacionais que são realocados em escritórios 

localizados em países da União Europeia. 

Como abordagem global à migração, o Portal define que esta “constitui a dimensão externa da política 

de migração da União Europeia e representa um quadro de diálogo e de cooperação com países terceiros 

em matérias de migração”. Também pontua seus objetivos: 

Promover a mobilidade e a migração legal para a UE, ao mesmo tempo em que se fomenta o 

desenvolvimento de medidas nos países de origem dos migrantes, com o intuito de melhorar o nível de 

vida, e se reduz ao máximo a “fuga de cérebros”. 

Garantir a aplicação de políticas coerentes na UE, de modo a que a abordagem global à migração esteja 

integralmente refletida nas iniciativas da UE fora do seu território, incluindo nas ações de ajuda ao 

desenvolvimento e nas relações externas. 

Promover a migração legal, prevenindo, concomitantemente, a migração irregular (Portal da Imigração da 

União Europeia, 2016). 

É notório o tipo de migração que interessa à União Europeia e as pessoas que não se enquadram no 

perfil estudante – trabalhador altamente qualificado – investigador – estagiário – voluntário, por ora, 

serão aceitas e integradas apenas na condição de asiladas ou refugiadas. Entretanto, mesmo nestes 

casos, dada a quantidade de indivíduos que têm requerido este estatuto, a certeza de admissão e de 

integração não é garantida.  

http://ec.europa.eu/immigration/quem-faz-o-que/normas-da-uniao-europeia/deseja-vir-para-a-ue_pt#anchor1
http://ec.europa.eu/immigration/quem-faz-o-que/normas-da-uniao-europeia/deseja-vir-para-a-ue_pt#anchor1
http://ec.europa.eu/immigration/quem-faz-o-que/normas-da-uniao-europeia/deseja-vir-para-a-ue_pt#anchor3
http://ec.europa.eu/immigration/quem-faz-o-que/normas-da-uniao-europeia/deseja-vir-para-a-ue_pt#anchor4
http://ec.europa.eu/immigration/quem-faz-o-que/normas-da-uniao-europeia/deseja-vir-para-a-ue_pt#anchor2
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A não aceitação de migrantes parece se dar — para além das questões de competição laboral, de 

proteção à reserva de mercado, ou de ameaça na qualidade dos serviços sociais prestados — devido, 

também, às diferenças culturais. Isso porque, para se integrarem, os migrantes deveriam aceitar os 

valores europeus e abandonar aqueles que não são condizentes com os do contexto de acolhida. Trata-

se de uma expectativa, por parte do grupo dominante, de que as minorias sociais sejam assimiladas 

(Berry, 2001; 2011), abandonado suas identidades culturais em favor dos valores da sociedade para a 

qual decidiram migrar. 

 

1.4.3 Portugal e a crise demográfica 

 

Portugal, como país integrante da União Europeia, começa a dar sinais de maior controle à imigração, 

ainda que, como outros países europeus, experimente uma crise demográfica, quando analisadas as 

suas taxas de crescimento populacional. “A dinâmica do crescimento da população residente em 

Portugal, no período de 2001-2013, caracteriza-se pela redução tanto do saldo natural quanto do saldo 

migratório, que se tornaram negativos” (Carrilho & Craveiro, 2015, p.96). Há um fluxo emigratório que 

afeta, sobretudo, a parcela jovem da população portuguesa. O movimento migratório tem apresentado 

diminuições desde 2010 (Cordeiro, 2016), e a natalidade tem acompanhado este mesmo desempenho. 

Delgado, Amorim, Dias & Paulino (2014) analisaram os resultados do censo de 2011 referentes às 

características das populações estrangeiras a residir em Portugal e concluíram que “a população 

estrangeira residente em Portugal, em 2011, apresentava uma estrutura etária mais jovem do que a 

portuguesa” (p.40), concentrando-se na faixa etária dos 15 aos 44 anos e apresentando, “nestas idades, 

porcentagens mais significativas do que a população portuguesa” (p.40). Os níveis de escolaridade da 

população em idade ativa eram comparativamente mais elevados do que na composição da população 

portuguesa. E havia apenas 5,0% do total desta população com idade igual ou superior aos 65 anos. 

De acordo com Moreira (2014, p.94), “conforme os resultados dos dois últimos censos (2001 e 

2011), a imigração constituiu o principal suporte do crescimento populacional observado no país. 

Durante este período, verificou-se um declínio generalizado do saldo natural e a chegar, inclusive, a 

valores negativos”. Entretanto, apesar de se saber devedor e dependente dos fluxos migratórios para o 

seu crescimento populacional, o governo português tem legislado no sentido de dificultar cada vez mais 

a imigração de cidadãos provenientes de países terceiros.  

Desde março de 2016, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) não tem aceitado legalizar a 

situação de migrantes que entraram em Portugal com visto de turista. Com tal decisão, muitos dos/as 
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migrantes que haviam conseguido trabalho não conseguem ter seus contratos regularizados, por 

dependerem do número de contribuinte da Segurança Social — o qual também não tem sido emitido 

para os/as que possuem visto de turista, criando um ciclo onde empregadores/as e empregados/as 

ficam em situação de ilegalidade. 

A tendência de fechamento do sistema de legalização de estrangeiros em Portugal tem acompanhado 

a crise econômica que se instalou no país desde 2008. Em tempos de falta de trabalho, o estrangeiro é 

visto como o concorrente não desejado, ainda que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras “de fora” 

atuem em áreas que não estão a ser ocupadas totalmente pelos locais, como na limpeza, na restauração, 

no comércio e no cuidado de crianças e idosos (Delgado et al., 2014).  

Quando a mensagem que se envia é, na maior parte das vezes, a de que não há espaço para 

migrantes, há que se ter em mente a preocupação com o acirramento de conflitos sociais que envolvem 

estes grupos e os cidadãos nacionais, ao desencadearem atitudes discriminatórias e a disseminação de 

preconceitos, como nos alerta Malheiros (2007, p.36): 

Adicionalmente, a continuação do processo de reconhecimento dos direitos de cidadania aos cidadãos 

estrangeiros residentes em Portugal, não apenas do ponto de vista formal, mas, sobretudo, em termos 

substantivos, implica em, necessariamente, uma maior responsabilização dos autóctones e dos imigrantes. 

Este processo requer reciprocidade, respeito pelos deveres sociais e, sobretudo, a aquisição da consciência 

de pertença a uma sociedade etnicamente diversa, cuja coesão depende do modo como “olhamos para o 

outro” — o não reconhecimento e a promoção do distanciamento entre grupos, seja por via da segregação, 

seja pela prática de um multiculturalismo estrito que reifica as diferenças, conduzirão, inevitavelmente, ao 

agravamento das fraturas sociais. 

Não se pode conceber uma sociedade cidadã dissociada da prática da alteridade. A capacidade de 

se re-conhecer no outro apesar das diferenças, que sempre existirão, se faz cada dia mais premente em 

um mundo de maior mobilidade e de mudanças velozes. Por conseguinte, é na ausência desta prática 

que se localiza a raiz de preconceitos diversos, de racismos e de outras práticas discriminatórias, como 

problematizamos nos capítulos seguintes. 

 

1.4.4 “Liberdade de migrar, sim, mas não de fazer migrar”: migrações voluntárias e migrações forçadas 

 

A feminização da migração, apesar de ser estudada como um fenômeno recente, já havia sido 

apontada em uma obra considerada como marco teórico aos estudos de migrações, intitulada As leis da 

migração, de Ravenstein (1885/1980), autor inglês do início do século XX. Peixoto (2004, citado por 
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Craveiro & Rovery, 2014, p.42-43) aponta a importância das leis propostas por Ravenstein (1885/1980), 

sintetizando-as do seguinte modo: 

1) A maioria dos migrantes percorre uma curta distância, e as correntes dirigem-se para os centros 

de comércio e de indústria; 

2) O processo de atração para uma cidade em desenvolvimento começa nas zonas que a 

circundam e estende-se a locais mais remotos; 

3) O processo de dispersão é o inverso do de atração; 

4) Cada corrente principal de migração produz uma contracorrente compensatória; 

5) Os migrantes provenientes de locais mais distantes preferem os grandes centros de comércio e 

indústria; 

6) Os nativos das cidades migram menos que os da zona rural; 

7) Nas migrações de curta distância, as mulheres são mais migratórias do que os homens  

No item 7, Ravenstein ressalta a presença das mulheres como sendo mais migratórias do que os 

homens, quando em deslocamentos de curtas distâncias: 

A mulher é mais migrante do que o homem. Isso pode surpreender aqueles que associam mulheres à vida 

doméstica, mas os números do censo claramente o provam. Não apenas as mulheres migram dos distritos 

rurais para as cidades, em busca de serviço doméstico, como também migram, com a mesma frequência, 

para certos distritos industriais, tornando a oficina uma rival formidável da cozinha e copa (Ravenstein, 

1885/1980, p.196). 

Entretanto, apesar dos apontamentos feitos por Ravenstein (1885/1980), e que dão conta de um 

deslocamento de mulheres em busca de trabalho, a feminização da migração é um fenômeno que só 

ganhou visibilidade quando os estudos sobre migrações passaram a ter em conta o gênero como 

categoria de análise — o que ocorreu quase um século mais tarde, em meados dos anos de 1970 (Peres 

& Baeninger, 2012; Sant’ana, 2008).  

Até então, as mulheres não eram consideradas nas pesquisas sobre fluxos migratórios, por duas 

razões apontadas por Sant’ana (2008): a primeira é que estas pesquisas tinham em conta a 

predominância do aspecto econômico nas migrações, e como não se considerava o contributo feminino 

nesta área, não havia espaço para as mulheres. Os estudos se beneficiavam de um olhar mais 

estruturalista e teorizavam acerca dos fatores de expulsão-atração (push and pull) de certas regiões. A 

segunda razão pela qual o gênero era desconsiderado é que a mulher não era vista como protagonista 

nas decisões de migrar, restando-lhe desempenhar papéis coadjuvantes, como os de esposa ou de filha 

de migrante. 
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Com efeito, a grande maioria dos estudos levados a cabo, quer nacional, quer internacionalmente, tende, 

ainda, a desvalorizar ou a minorar a influência das pertenças de género, assim como de outras pertenças 

identitárias (e.g. etnia, orientação sexual, nacionalidade) nos processos e nas dinâmicas migratórias. Como 

resultado, são produzidas generalizações abusivas, as quais concorrem para a construção de 

considerações enviesadas sobre a realidade das mulheres e dos homens migrantes (Neves & Miranda, 

2011, p.9). 

A partir do momento em que se tem em conta a participação feminina nos estudos migratórios, 

evidenciam-se as diferenças nas experiências de homens e de mulheres nas diferentes etapas dos 

percursos migratórios, considerando, contudo, que a análise dos fluxos migratórios precisa ter em conta 

o gênero, além de outros fatores, como as questões econômicas, étnicas, geracionais (Peres & 

Baeninger, 2012), o que demonstra a necessidade de estudo de vários eixos que se interseccionam e 

contribuem para o aumento da complexidade do fenômeno. 

Ao menos duas consequências podem ser provenientes da inclusão do gênero na abordagem dos 

fluxos migratórios: uma delas é o que Harzig (2003) aponta como “a desconstrução da figura do homem 

provedor (‘male breadwinner’) em contextos em que homens e mulheres se arriscam paralelamente em 

projetos migratórios” (Peres & Baeninger, 2012) e a outra se relaciona à decisão de migrar, que já não 

pode ser justificada apenas sob o mecanismo de push and pull. As migrações voluntárias, por exemplo, 

pouco se beneficiam de análises macroestruturais, já que muitas decisões não são racionalizadas pelo 

viés econômico, mas definidas a partir de motivações individuais. 

A desconstrução da figura do homem provedor relaciona-se, na análise de Sassen (2003), ao que a 

autora denomina de feminização da sobrevivência. Este fenômeno seria resultado de um processo de 

endividamento e de empobrecimento de países periféricos que, pressionados por políticas econômicas 

internacionais de credores, como o Banco Mundial e o FMI, retiraram benefícios e políticas sociais de 

suas populações, as quais convivem com inflação alta, desemprego, falta de recursos e de perspectivas 

— o que explica a presença cada vez maior de mulheres em trânsitos transfronteiriços, em migrações 

que dificilmente poderiam ser qualificadas como voluntárias. Dessa maneira, a feminização da 

sobrevivência ocasiona o deslocamento de mulheres indocumentadas para trabalhos no mercado formal 

e informal, no mercado do sexo e nas redes de tráficos de pessoas. Por outro lado, os governos dos 

países de saída não deixam de incentivar tais fluxos, uma vez que as remessas de divisas lhes constituem 

importante fonte de renda.  

Quando mencionamos o fato de haver postos de trabalho formais e não formais, estamos, na verdade, 

a abordar a perspectiva do mercado segmentado ou dual, que se alimenta do fenômeno outrora 
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mencionado da feminização da sobrevivência, da mão de obra barata de autóctones e migrantes, e que 

concorre para a precarização do trabalho. Desde os anos 1970, estudiosos (Barron & Norris, 1976; 

Piore, 1975; 1980;) dos temas que envolvem trabalho e economia indicaram o surgimento desta 

tendência de segmentação do trabalho. As razões para tal movimento residem em novas formas de 

regulação e na necessidade de mão de obra flexível para setores considerados precários. O mercado de 

trabalho, então, passa a operar em duas dinâmicas distintas: o mercado primário e o secundário 

(também intitulado mercado dual). Larrañaga (2000, p.16) explica: 

Esta ideia de que não existe um mercado de trabalho único que abarca mais ou menos a todos e a todas 

e é homogêneo, mas que existem mercados múltiplos e diferenciados é o núcleo da teoria da segmentação 

do mercado de trabalho. A idéia de mercados segmentados surgiu a partir de estudos sobre a pobreza, o 

desemprego e as condições de trabalho das pessoas que trabalham fora dos canais de carreira normais 

dos homens brancos da classe média americana e foi desenvolvido principalmente nos Estados Unidos. 

O mercado primário é aquele que exige a qualificação do trabalhador e que, por outro lado, oferece 

estabilidade no emprego, ganhos mais altos e proteções legais, e conta com a participação de sindicatos 

fortes. Quando migrantes qualificados, oriundos de países menos desenvolvidos, se dirigem a países 

considerados mais desenvolvidos, fala-se no movimento de brain drain (para revisão crítica, ver 

Carvalhais, 2012). Por sua vez, o mercado secundário compreende atividades que afastam a maioria 

dos cidadãos nacionais e acaba por atrair migrantes de países menos desenvolvidos que, mesmo numa 

situação de trabalho temporário ou ilegal, com instabilidade, baixos salários e a fraca presença de 

sindicatos, ainda conseguem enviar divisas para o país de origem. Por essa razão, alguns governos 

investem e contribuem para que esse fluxo de mão de obra seja mantido. Piscitelli (2009) menciona 

Hirata (2006): 

Os estudos feministas sobre relações de trabalho chamam a atenção para os efeitos da globalização, o que 

torna os trabalhos mais precários e vulneráveis, inclusive na Europa: instáveis, com baixos salários, 

desvalorizados, sem fornecer oportunidades para promoções e com direitos sociais limitados ou 

inexistentes. E essas características atingem particularmente as mulheres e os/as imigrantes (Piscitelli, 

2009, p.127). 

Em especial nas migrações forçadas, as mulheres se deslocam, em grande parte, indocumentadas, 

o que ocasiona experiências onde se conjuga a tripla vulnerabilidade: migrante – gênero – “ilegal”. E, 

pela qualidade destas migrações, a necessidade de inserção no mercado de trabalho, seja ele formal ou 

não, é uma prioridade, uma questão de sobrevivência. O que se percebe, então, é que as mulheres se 

inserem em funções laborais elas mesmas genderizadas, em mercados considerados “femininos”, onde 

atributos de domesticidade, cuidado e submissão são requeridos. E, quando indocumentadas, as 
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mulheres estão sujeitas a diversos tipos de assédios, que envolvem desde a violência sexual, ao não 

pagamento de salários, sempre sob a ameaça da denúncia e da deportação. 

Os espaços laborais são encontrados em vagas nas áreas da limpeza, da cozinha e do cuidado de 

crianças e idosos. Observado a nível mundial, o deslocamento de mulheres para o mercado do cuidado 

é um fenômeno ao qual Hondagneu-Sotello e Avila (1997) chamam de “maternagem transnacional”, e 

que consiste nas experiências migratórias em que mulheres deixam seus filhos em seus países de origem 

(frequentemente, periféricos), para cuidar dos filhos de outras mulheres, em países centrais. 

No caso específico das migrantes brasileiras, ao buscarem uma vaga no mercado português, se 

confrontam com a necessidade de se submeterem a funções que não desempenhavam anteriormente 

em seu país, especialmente aquelas que possuem maiores qualificações. Nesta condição, estão 

mulheres que se deslocam a Portugal com o objetivo de dar continuidade à formação acadêmica ou que 

almejam um trabalho em sua área profissional e que se deparam com a realidade de terem que se inserir 

no mercado em trabalhos e remunerações aquém de suas formações (Costa, 2009). Parte dessa 

realidade se explica a partir da posição subalterna que o Brasil ocupa globalmente: 

No entanto, no fluxo de brasileiras para os países do Sul da Europa, a tradução cultural do lugar subordinado 

ocupado pelo Brasil nas relações transnacionais tende a marcá-las como portadoras de uma disposição 

alegre e natural em relação ao sexo, em uma combinação ambígua com outras noções: uma propensão 

igualmente naturalizada para o cuidado, a domesticidade e a maternidade (Piscitelli, 2009, p.110-111). 

 Por sua vez, a brasileira menos qualificada se vê limitada a trabalhos com carga horária pesada, 

baixa remuneração, pouca ou nenhuma estabilidade e, algumas vezes, sem contrato assinado (o que 

inviabiliza sua legalização), em postos que estão disponíveis frequentemente nos espaços já 

mencionados: em serviços de limpeza, atendimento em restaurantes, domésticas ou cuidadoras. Para 

algumas migrantes, por escolha ou pela falta dela, o trabalho será encontrado no mercado do sexo.  

No entendimento de Garcia (2007, p.393), “a pobreza e as desigualdades sexuais criam um caudal 

de ‘recrutas’ para esse comércio insólito”, embora estudos feministas apresentem grande divergência 

ao tratar o tema da prostituição. Algumas autoras perspectivam a prostituição como a suprema reificação 

do corpo, utilizado como moeda de troca, enquanto que outras apelam para o fato de que a opção pela 

prostituição pode representar um exercício de autonomia, que, em última instância, contribui para 

subverter a lógica patriarcal (para revisão ver Piscitelli, 2013; Silva & Ribeiro 2010). E nestas visões 

antagônicas se distanciam, ainda, a migração que coopta pessoas via tráfico e a migração voluntária 

para o trabalho no mercado do sexo. 
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Todavia, não há números que traduzam a quantidade de brasileiras no mercado sexual, apesar de 

que a característica da hipersexualidade, componente do estereótipo de brasilidade, favoreça que, no 

imaginário social português, as brasileiras sejam percepcionadas como um grupo onde a maioria das 

mulheres atua na prostituição — o que parece ter sido reforçado com a enorme repercussão 

sociomediática do episódio conhecido como “Mães de Bragança”.  

Na ocasião, migrantes brasileiras, trabalhadoras do mercado do sexo na cidade de Bragança, foram 

apontadas como responsáveis por “roubar” os maridos das portuguesas, ao seduzirem os homens da 

pequena e tradicional cidade. As mulheres se uniram no que seria uma manifestação a favor da moral e 

dos bons costumes e, como resultado, conseguiram deflagrar a expulsão das brasileiras. Em estudo de 

caso realizado por Pais (2010) acerca das representações mediáticas sobre o Movimento e suas 

repercussões entre o exogrupo23, o autor conclui: 

Quando na imprensa começaram a surgir alusões ao movimento das Mães de Bragança, o que transparecia 

era um confronto directo entre duas entidades inconciliáveis: mães e «brasileiras», como são abusivamente 

chamadas. Ora as mães, genericamente tomadas, constituem um sugestivo exemplo de uma entidade 

abstracta, tão abstracta que frequentemente me diziam: «nunca deram a cara». Por outro lado, as 

«brasileiras», genericamente tomadas, tão-pouco correspondem a qualquer realidade concreta. Que 

brasileiras? Por um crasso desvio metonímico, a parte (constituída pelas prostitutas) era confundida com o 

todo, originando mal-entendidos com qualquer turista brasileira que passasse por Bragança ou redondezas 

(Pais, 2010, p.22). 

Este episódio, como veremos adiante, foi repetidamente citado nas entrevistas que realizamos, o que 

demonstra a força de sua persistência na memória das migrantes entrevistadas (vez que já se passaram 

quase 15 anos da ocorrência do Movimento), que relacionam o acontecimento de Bragança a um dos 

principais motivos causadores de situações de preconceito por elas vivenciadas. Em muitas das falas, 

aparece justamente o ditado metonímico: “muitas pagam pelos ‘erros’ de poucas”. Neste sentido, 

reiteramos o argumento de que a migrante brasileira é racializada, essencializada e percepcionada a 

partir de estereótipos que se ligam, principalmente, à sexualidade e à submissão. 

Conforme mencionado no início deste tópico, a migração é um fenômeno complexo, cuja análise 

suscita a compreensão de diferentes eixos que se atravessam. Consideramos, portanto, que a análise 

interseccional de marcadores como raça/etnia – gênero – idade – nacionalidade – classe social – 

estatuto migratório é a que melhor nos serve para o exercício de aproximação das subjetividades das 

                                                 
23 “Cada linha, cerca ou fronteira delimita um exterior de um interior. Portanto, em uma lógica estrita, um endogrupo implica sempre a existência 
correspondente de um exogrupo. Mas esta afirmação lógica, por si só, é de pouca importância. O que precisamos saber é se a própria lealdade ao endogrupo 
implica, automaticamente, a deslealdade ou a hostilidade, ou outras formas de negativismo, em direção aos exogrupos” (Allport, 1979, p.41).  
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migrantes brasileiras, quando de suas estratégias de integração à sociedade portuguesa. Discutimos, no 

próximo capítulo, esses marcadores enquanto diferenças que se cruzam e se imiscuem, conjugando 

opressões múltiplas e espaços de resistência e criação. 
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CAPÍTULO 2 – Interseccionalidades: racismos e outros “-ismos” 

 

Porque eu, uma mestiza, 
continuamente saio de uma cultura 

para outra, 
porque eu estou em todas as culturas ao mesmo tempo, 

alma entre dos mundos, tres, cuatro, 
me zumba la cabeza con lo contradictorio. 

Estoy norteada por todas las voces que me hablan 
simultáneamente 

(Anzaldúa, 2005, p.704). 
 

Neste capítulo, abordamos conceitos que fundamentam o nosso trabalho e direcionam as análises 

realizadas no capítulo 5. Iniciamos por discutir a perspectiva foucaultiana sobre o discurso e o poder, 

por meio da qual as verdades são (re)construídas via discursos hegemônicos, que operam por meio de 

um poder relacional, difuso e que contém em si o contrapoder. Introduzimos, a seguir, as noções de 

subjetividade e de agência — uma proposta que Butler (2001) busca e amplia em Foucault (1985).  

Passamos, então, às discussões sobre interseccionalidade e/ou categorias de articulação (Brah, 

2006; Crenshaw, 1989; McClintock, 1995; Prins, 2006), situando o contexto de formação das ideias 

que sustentaram a criação deste conceito, e discorremos acerca das estruturas de identidade social, tais 

como raça/etnia, gênero, idade, nacionalidade, classe social e estatuto migratório, a fim de explicitar 

como estas categorias concorrem para a produção de diferenças e de desigualdades, que se formam e 

se (re)definem nos interstícios destes eixos, como ilustra a imagem abaixo: 

 

Figura 1 – Migrantes brasileiras e as diferentes pertenças 
                                                              Fonte: autora, 2018 



 

 

70 

 

Atentamos para o fato de que a separação destas categorias em tópicos é meramente uma tentativa 

de contextualizá-las de maneira mais “instrutiva”, visto que, pela abordagem interseccional adotada, uma 

busca por divisar categorias — a fim de compreender até onde uma discriminação imputada se relaciona 

a uma determinada diferença isolada — é algo, no mínimo, paradoxal. Como sustentam Biroli & Miguel 

(2015, p.27): “(...) as opressões são múltiplas e complexas e não é possível compreender as 

desigualdades quando se analisa uma variável isoladamente”. 

 

2.1 Discurso, poder e agência 

 

O desejo diz: “Eu, eu não queria ser obrigado a entrar nessa ordem incerta do discurso; não queria ter 

nada que ver com ele naquilo que tem de peremptório e de decisivo; queria que ele estivesse muito próximo 

de mim, como uma transparência calma, profunda, indefinidamente aberta, e que os outros respondessem 

à minha expectativa, e que as verdades, uma de cada vez, se erguessem; bastaria apenas deixar-me levar, 

nele e por ele, como um barco à deriva, feliz” (Foucault, 1970/1999, p.7). 

Compreender a realidade sendo construída via discursos, como propõe Foucault (1970/1999), nos 

solicita uma observação detalhada das relações de poder (em sua microfísica) determinantes dos 

discursos que serão hegemônicos e que, por esta razão, surgirão como verdades. Desconstruir estes 

discursos é tarefa que requer atenção às estruturas institucionalizadas, às formas com que elas são 

operacionalizadas e às dinâmicas sociais. Somos, o tempo todo, constrangidos, na ordem discursiva, 

acerca do que é possível falar e da maneira com que se pode falar. Não nos colocamos na ordem 

discursiva impunemente. 

Como esta pesquisa busca suscitar narrativas (discursos) das brasileiras residentes em Portugal, e 

desconstruir “verdades” impostas acerca da representação deste grupo, é importante ressaltar alguns 

conceitos trabalhados por Foucault que nos ajudarão na consecução dos objetivos propostos. 

Primeiramente, a noção, para Foucault (2005), de que a sexualização e a racialização são os principais 

dispositivos de poder da era moderna. 

Em relação à própria concepção de poder, Foucault nos diz que existem dispositivos (mecanismos) 

de poder atuando sobre o indivíduo (biopoder) e a sociedade (biopolítica) e que a onipresença do poder 

se dá justamente porque ele não é centralizador,  

[...] mas porque se produz a cada instante, em todos os pontos, ou melhor, em toda relação entre um 

ponto e outro. O poder está em toda parte, não porque englobe tudo, e, sim, porque provém de todos os 

lugares. E “o” poder, no que tem de permanente, de repetitivo, de inerte, de auto-reprodutor, é apenas 
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efeito de conjunto, esboçado a partir de todas essas mobilidades, encadeamento que se apoia em cada 

uma delas e, em troca, procura fixá-las (Foucault, 1985, p.89). 

Portanto, a potência do poder reside em seu modus operandi, em sua microfísica, em sua fluidez. 

Acerca da racialização e da sexualização como dispositivos de poder, o autor traz à tona a discussão 

sobre o controle do corpo, que passa do direito soberano de fazer morrer ou de deixar viver ao que ele 

chama de “uma espécie de estatização do biológico” (2005, p.286). Ao explicar que essa transformação 

não ocorreu de repente, o autor retorna ao nível dos mecanismos, das técnicas/tecnologias de poder, 

que eram centradas no corpo individual, por meio de disciplina, de exercícios, de inspeções e de 

hierarquias, visando à docilização do corpo.  

O dispositivo disciplinar de que fala Foucault caracteriza-se por espaços — a escola, a prisão, a fábrica, o 

hospital, o exército, o hospício, etc. — que confinam os corpos orgânicos dos indivíduos, visando adestrá-

los de alguma forma, mas o que o dispositivo disciplinar visa, de fato, é o corpo criativo (Dreyfus & Rabinow, 

1984; Foucault, 1983). Ele promove o corpo orgânico, mas a estratégia é tomar de assalto a potência 

transformacional do corpo, e torná-la disponível, para cotizá-la entre várias funções (Cardoso, 2005, p.347). 

Posteriormente, o corpo individual tem seu controle ampliado e massificado, objetivando, neste 

segundo momento, o que o autor chama de uma biopolítica da espécie humana. À biopolítica 

correspondem os estudos demográficos — taxas de nascimento, de reprodução, de óbitos... —, 

estatísticos e os avanços da medicina, que concorrem para a diminuição da subtração das forças 

causadas pelas doenças, que geram altos custos econômicos. Gradativamente, introduz-se, então, a 

noção de higiene pública. A medicina erige como um saber-poder, e a sexualidade torna-se alvo de 

regulamentação. “A sociedade de normalização é uma sociedade em que se cruzam, conforme uma 

articulação ortogonal, a norma da disciplina e a norma da regulamentação” (Foucault, 2005, p.302). 

Então, o autor situa o racismo como um mecanismo de emergência do biopoder. 

No contínuo biológico da espécie humana, o aparecimento das raças, a qualificação das raças como boas 

e de outras, ao contrário, como inferiores, tudo isso vai ser uma maneira de fragmentar esse campo do 

biológico de que o poder se incumbiu; uma maneira de defasar, no interior da população, uns grupos em 

relação aos outros (Foucault, 2005, p.304). 

O conceito de raça torna-se uma maneira de exercício do biopoder, uma vez que a mensagem por 

trás do racismo é a de que a eliminação do outro é válida ou, mais do que isso, é condição para que se 

viva. O autor pontua que não se trata apenas do assassínio de outros povos, mas de tudo o que possa 

expô-los à morte, ao risco de morte, à rejeição, à morte política. 

Entretanto, é importante ressaltarmos que Foucault considera o poder produtor, e não apenas 

repressivo, e que, por isso, ele enseja em si mesmo a qualidade do contrapoder, da resistência. Butler 
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(2015), na senda de Foucault, acerca do poder, sustenta que, uma vez que este é proveniente de todos 

os lugares e permeia todas as relações e instituições, a resistência é inerente a ele, pois o poder só existe 

porque abarca uma multiplicidade de pontos de resistência. 

Portanto, há, nos processos de subjetivação, sujeição e resistência, como relaciona Cardoso: 

(...) toda subjetividade é uma forma, mas essa forma é simultaneamente desfeita por processos 

subjetivação; enquanto a forma-sujeito é captada pelos saberes e poderes, a subjetivação é um excesso 

pelo qual a subjetividade mantém uma reserva de resistência ou de fuga à captação de sua forma (Cardoso, 

2005, p.344). 

Butler (2001) dá à capacidade de resistência o nome de agência e busca, na psicanálise, 

compreender o que Foucault não teria se dedicado de maneira aprofundada: a ambivalência dos 

mecanismos (psíquicos) de produção da subjetividade. 

(...) Sujeição [subjetivação] significa o processo de converter-se em subordinado/a ao poder e também o 

processo de converter-se em sujeito [de ação]. Seja pela interpelação, no sentido de Althusser ou pela 

produtividade discursiva no sentido de Foucault, o sujeito se vê iniciado através de uma submissão primária 

ao poder (Butler, 2001, p.12).  

Na obra Relatar a si mesmo: crítica da violência ética (2015), Butler discute como é possível viver 

uma vida ética e elaborar uma narrativa de si. De maneira dialética, a autora suscita contribuições de 

diferentes pensadores, como: Adorno, Hegel, Nietzsche, Laplanche, Lévinas e Foucault. Em suas 

considerações, retoma a noção de que o sujeito se forma a partir do momento em que é interpelado 

(reconhecido, nas palavras de Lévinas), em que o interlocutor externo questiona “quem és tu?”. É a partir 

dessa provocação que se desencadeia a reflexividade, necessária à elaboração de uma narrativa sobre 

si mesmo.  

Contudo, tanto a reflexividade quanto a narrativa de si, que estão no início da formação do sujeito, 

são constrangidas por aspectos pré-determinados assentes na trama de discursos onde o indivíduo se 

insere, como Butler pontua: “Quando Foucault pergunta ‘O que, dado o regime contemporâneo do ser, 

eu posso ser?’, localiza a possibilidade da formação do sujeito em uma ordem instituída historicamente 

da ontologia, sustentada por efeitos coercitivos” (Butler, 2015, capítulo 3, para.51). 

O conceito de agência nos é fundamental nesta pesquisa para analisar os modos com que as 

estratégias de resistência das migrantes brasileiras em relação aos estereótipos de brasilidade — a saber: 

a alegria, a simpatia, a submissão e a hipersexualidade (Machado, 2003) —, bem como as estratégias 

de aculturação (Berry, 2001; 2011) são elaboradas. Também para atestar de que maneira estas 

mulheres poderão, ou não, se beneficiar dos discursos hegemônicos que as definem (por exemplo, se 

tiram proveito da característica da simpatia a fim de conseguir determinado trabalho) e em quais 
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situações é possível rejeitar estes discursos e desconstruir estereótipos, no contexto da sociedade 

portuguesa. 

Portanto, como lidamos com a multiplicidade de marcadores sociais, como ser migrante brasileira e 

ser mulher, é premente ressaltar a importância da perspectiva feminista neste trabalho. Esta se justifica 

pelo fato de que as relações construídas entre migrantes brasileiras e autóctones portugueses/as 

aparecem, em algumas situações, como pontos de tensão em disputas relacionadas, principalmente, à 

sexualidade.  

Por meio da disseminação e da manutenção de um determinado estereótipo de gênero, que traz 

representações da brasileira como disponível sexualmente, a autonomia feminina, o desejo e as 

capacidades das migrantes brasileiras parecem estar limitadas por uma visão que pretende a 

desqualificação da migrante. Contudo, as migrantes respondem a estes embates recorrendo a diferentes 

estratégias que visam ampliar suas margens de agência. 

 

2.2 A abordagem interseccional 

 

Além do mais, essa nova história abrirá possibilidades para a 

reflexão sobre as estratégias políticas feministas atuais e o futuro (utópico), 

porque ela sugere que o gênero tem que ser redefinido e reestruturado em 

conjunção com a visão de igualdade política e social que inclui não só o sexo, 

mas também a classe e a raça (Scott, 1989, p.29). 

 

A abordagem interseccional é fundamental para a compreensão das diferenças que envolvem a 

pertença a certas categorizações. Para além de uma proposta analítica, a interseccionalidade é um 

instrumento de luta política, que serve para “combater as opressões múltiplas e imbricadas” (Hirata, 

2014, p.69). Por sua vez, McCall (2005, p.1771) considera ainda que a abordagem interseccional “é a 

contribuição teórica mais importante que os estudos feministas, em conjunto com os campos 

relacionados, fizeram até agora”. 

O termo “interseccionalidade” foi assinalado em 1989, por Kimberlé Crenshaw, apesar de o debate 

acerca do conceito ocorrer pelo menos desde a década de 1970, realizado por feministas do movimento 

negro norte-americano e, também, daquelas ligadas aos movimentos de libertação pós-coloniais. 

Inseridas em um contexto político específico, estas mulheres não identificavam suas necessidades — que 

se distanciavam das lutas do feminismo branco, acadêmico, de classe média —, sendo consideradas 
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pelo movimento feminista ou perante a sociedade. Neste sentido, a proposta da interseccionalidade surge 

como tentativa destes movimentos de lidar com as “limitações que estes tinham nas suas lutas por 

igualdade de direitos, procurando estabelecer meios mais dinâmicos de conceptualizar a construção 

social da diferença e as estruturas de poder, que condicionam práticas e representações, quer ao nível 

individual, quer ao nível institucional” (Anthias, 2013, citada por Cerqueira & Magalhães, 2017, p.11).  

Para hooks (2000), a assunção do movimento feminista por parte de mulheres brancas, de classe 

média e com maior nível de instrução representou a hegemonização do espaço acadêmico e, 

consequentemente, a produção de conhecimento foi sendo apartada da realidade das mulheres negras, 

que não se identificavam com as temáticas propostas. 

Por sua vez, o Manifesto do Coletivo Combahee River24, datado de 1977, reforçava a luta de ativistas 

negras por conjugar outras categorias além do gênero, que consideravam opressoras e excludentes. Na 

definição daquilo que seria a principal declaração do manifesto, as autoras situam: 

A declaração mais fundamental de nossa política atualmente seria a de que estamos ativamente 

comprometidas a lutar contra a opressão racial, sexual, heterossexual e de classe, e de que vemos como 

nossa tarefa particular o desenvolvimento de análises e práticas integradas com base no fato de que os 

principais sistemas de opressão estão interligados. A síntese destas opressões cria as condições de nossas 

vidas. Como mulheres negras, vemos o feminismo negro como o movimento político lógico para combater 

as opressões múltiplas e simultâneas que enfrentam todas as mulheres negras. 

As prioridades para este Coletivo eram as de colocar em pauta as opressões de ordem racial, sexual 

e de classe e desenvolver análises que integravam estas categorias, que conformavam a vida e o 

cotidiano de mulheres negras.  

Somadas a estas reivindicações, as questões da posição (da localização, o chamado lugar de fala), 

da possibilidade de se autorrepresentar (Spivak, 2010) e de se fazer ouvir são mobilizadas por feministas 

do Sul (aqui, incluem-se latino-americanas, asiáticas, africanas, enfim, aquelas que se situam no sul 

imaginário, quando este se refere em oposição ao norte, em termos qualitativos e, nem sempre, 

geográfico). A luta destas mulheres ocorre no embate frente aos estereótipos por meio dos quais são 

comumente representadas e que, oriundos de uma lógica colonialista/imperialista, as essencializam e 

as colocam em situação de inferioridade, limitando sua capacidade de agência.  

Entretanto, apesar da manifestação de tantas vozes dissonantes, Piscitelli (2008) ressalta que o 

movimento feminista, até a década de 1980, aparentava ter uma relação conturbada com a aproximação 

                                                 
24 The Combahee River Collective, founded by black feminists and lesbians in Boston, Massachusetts in 1974, was best known for its Combahee River 
Collective Statement. This document was one of the earliest explorations of the intersection of multiple oppressions, including racism and heterosexism. For 
the first time in history, black women openly and unapologetically communicated their sexual orientations in the midst of their social justice work, no longer 
trading their silence for permission to engage in political struggle (blackpast.org). 
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analítica de outras diferenças por temer um esvaziamento da centralidade do gênero no movimento, o 

que é corroborado por Moore (citada por Crowley, 1991, p.47): “O problema para o feminismo é que o 

conceito de diferença ameaça desconstruir o isomorfismo, a ‘semelhança’, e, com ele, todo o edifício 

sobre o qual se sustenta a política feminista”. 

Voltando a Crenshaw (2002, p.177), sua definição de interseccionalidade compreende 

(...) uma conceituação do problema que busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da 

interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata, especificamente, da forma pela qual o 

racismo, o patriarcalismo, a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam desigualdades 

básicas que estruturam as posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras. Além disso, a 

interseccionalidade trata da forma como ações e políticas específicas geram opressões que fluem ao longo 

de tais eixos, constituindo aspectos dinâmicos ou ativos do desempoderamento. 

Crenshaw (2002) faz uso de uma imagem mental para explicar a maneira com que os eixos operam 

e concorrem para o desempoderamento: cada eixo seria uma avenida, e, nos cruzamentos entre dois ou 

mais eixos, estaria a mulher racializada, que teria pouca margem para definir o seu projeto identitário, 

capturada pela opressão. “As mulheres racializadas frequentemente estão posicionadas em um espaço 

onde o racismo ou a xenofobia, a classe e o gênero se encontram. Por consequência, estão sujeitas a 

serem atingidas pelo intenso fluxo de tráfego em todas essas vias” (Crenshaw, 2002, p.177). Trata-se, 

portanto, de uma abordagem sistêmica, estrutural, na qual a pertença a certas categorias aprisiona 

identidades. 

Após a difusão do termo proposto por Crenshaw (1989), outros trabalhos foram se desenvolvendo 

em paralelo, com abordagens que convergem e ampliam o conceito de interseccionalidade, embora 

também apresentem divergências em alguns pontos. Prins (2006) considera possível classificar os 

estudos de interseccionalidade e/ou categorias de articulação em duas abordagens principais25, sendo 

uma norte-americana, classificada pela autora como sistêmica (Angela Davis,1981; Audre Lorde, 1984; 

Kimberlé Crenshaw, 1989; Patricia Hill Collins, 1991) e outra anglossaxônica, denominada 

construcionista (Beverley Skeggs, 1997; Brah, 2006; Floya Anthias & Nira Yuval-Davis, 1992; Paul Gilroy, 

1987; McClintock, 1995). Expomos, de maneira breve, as principais divergências quanto ao 

entendimento de pontos como o poder e a agência nas duas perspectivas. 

Por abordagem sistêmica, compreende-se a forma com que Crenshaw (1989) definiu as 

interseccionalidades, onde eixos de subordinação interagem, promovendo opressões e assimetrias. É 

                                                 
25 Para uma exploração mais detalhada acerca deste debate, consultar o artigo de Cerqueira & Magalhães (2017). 
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neste sistema que as identidades são produzidas e conformadas. Piscitelli (2008, p.267) recorre a Prins 

(2006) a fim de mencionar algumas críticas feitas à abordagem sistêmica por parte de trabalhos que 

“questionam o fato de que gênero, raça e classe são pensados como sistemas de dominação, opressão 

e marginalização, que determinam identidades, exclusivamente vinculadas aos efeitos da subordinação 

social e o desempoderamento”. 

Nesta senda, Prins (2006) refere, ainda, que o poder, na abordagem sistêmica, se distancia, de certa 

maneira, da conceituação feita por Foucault (1985), para quem o poder é relacional, atua em microfísicas 

que se alteram e se reconfiguram continuamente e que contém em si o contrapoder, produzindo 

subjetividades que ensejam possibilidades de agência. Para a autora, na abordagem sistêmica, em 

alguns trabalhos, o poder apareceria mais como uma propriedade e menos como relação. 

Para além dos pontos levantados acerca da concepção de poder e da determinação estrutural na 

constituição das identidades, há também, de acordo com Prins26 (2006), um distanciamento nas 

abordagens sistêmica e construcionista acerca da capacidade de agência dos sujeitos. Acerca da 

concepção de Prins (2006) sobre a agência, na abordagem sistêmica, Piscitelli sintetiza (2008, p.268) 

que: 

A idéia é contribuir para o empoderamento dos grupos subordinados. Entretanto, a interseccionalidade 

aparece voltada para revelar o poder unilateral das representações sociais e as consequências materiais e 

simbólicas para os grupos atingidos pelos sistemas de subordinação. Os sujeitos aparecem como 

constituídos por sistemas de dominação e marginalização e, nesse sentido, carentes de agência. 

Outra questão debatida por Piscitelli (2008), e que a autora refere como sendo “problemática” na 

abordagem sistêmica, é o fato de que, por vezes, algumas análises realizadas dentro desta perspectiva 

acabam por igualar os termos “desigualdade” e “diferença”, sendo que diferença pode significar 

“diversidade e igualitarismo”, por exemplo, não sendo sinônimo de hierarquia e de opressão. 

Por sua vez, o viés construcionista considera que o poder não é soberano ou localizado e que as 

categorias de gênero, classe ou etnicidade, o chamado Big Three27, oferecem possibilidades de agência 

por parte dos sujeitos (Piscitelli, 2008), cujas identidades são formadas nos cruzamentos destes 

marcadores, que não são isolados uns dos outros, mas encontram-se em constante articulação (Henning, 

2015). 

                                                 
26 Vveros Vigoya (2008) compartilha, em sua contextualização dos textos de Crenshaw, deste argumento levantado por Prins (2008). 
27 “Em 1988, Deborah King tentou partir com uma proposta que relaciona as três dimensões consideradas fundacionais desta abordagem: ameaça/perigo 
de gênero, raça/etnicidade e classe social; o conceito de ‘triple jeopardy’ (K. Davis, 2014) pode ser considerado, na sua gênese, precursor dos movimentos 
mais contemporâneos da intersecionalidade. King (1988) defendia que explorar o modo como — com a introdução por camadas de categorias de desigualdade 
— é transformada a experiência do indivíduo, tornando-o mais vulnerável e mais subordinado, é essencial para uma mudança no foco das lutas pela igualdade. 
Esta visão inicial, mais aditiva, veio permitir uma reflexão mais focalizada nas três categorias identitárias — classe-género-raça, os ‘Big Three’ (e.g. A. Davis, 
1981, Hooks, 1984)” (Cerqueira & Magalhães, 2017, p.11). 
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Para McClintock, 

 (...) nenhuma categoria social existe em isolamento privilegiado; cada uma existe numa relação social com 

outras categorias, ainda que de modos desiguais e contraditórios. Mas, o poder raramente é atribuído por 

igual — diferentes situações sociais são sobredeterminadas pela raça, pelo gênero, pela classe, ou por cada 

uma dessas categorias, por sua vez (1995/2010, p.27). 

Também Brah (2006) nos alerta para a necessidade de uma análise macro, que relacione as 

diferenças sociais e as relações de poder à formação de identidades e subjetividades. Para ela, 

“estruturas de classe, racismo e gênero não podem ser tratadas como ‘variáveis independentes’, porque 

a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra — é constituída pela outra e é constitutiva dela” 

(Brah, 2006, p.351). Por esta razão, a autora propõe que a diferença seja compreendida como uma 

categoria analítica, que ela considera poder ser abordada a partir de quatro vieses28: a diferença como 

experiência, a diferença como relação social, a diferença como subjetividade e a diferença como 

identidade. 

Brah (2006) e McClintock (1995/2010) se aproximam ao percepcionarem a diferença como uma 

categoria que não necessariamente está carregada de uma valoração negativa, significando opressão. 

Nesta senda, McClintock (1995/2010, p.37) afirma desejar “(...) abrir as noções de poder e resistência 

a uma política mais diversa de atuação, envolvendo a densa rede de relações entre coerção, negociação, 

cumplicidade, recusa, dissimulação, mimica, compromisso, afiliação e revolta”. 

Em um texto no qual propõe uma revisão de literatura acerca da interseccionalidade, Henning (2015) 

confronta as abordagens sistêmica e construcionista, colocando o que, para ele, parece constituir uma 

preocupação ao se decidir por qualquer uma das perspectivas. Primeiramente, o autor considera que há 

de se evitar análises que engessam as possibilidades identitárias e de subjetividades em estruturas 

rígidas e estanques, que terminam por qualificar os sujeitos como desempoderados, subalternizados e 

invisibilizados. Contudo, é igualmente relevante a ressalva de que há sujeitos que nem sempre colocam 

em prática estratégias de agência que se mostram bem-sucedidas, sendo importante não se descuidar 

das estruturas sociais que influenciam tais resultados. Para lidar com estas ambiguidades, o autor sugere 

o termo “agência interseccional”: 

Em outras palavras, ressalta-se a importância de atentar para os modos os quais os sujeitos potencialmente 

se utilizam de suas próprias marcas identitárias interseccionais (assim como na relação com os traços 

                                                 
28 Questões de identidade estão intimamente ligadas a questões de experiência, subjetividade e relações sociais. Identidades são inscritas através de 
experiências culturalmente construídas em relações sociais. A subjetividade — o lugar do processo de dar sentido a nossas relações com o mundo — é a 
modalidade em que a natureza precária e contraditória do sujeito-em-processo ganha significado ou é experimentada como identidade. As identidades são 
marcadas pela multiplicidade de posições de sujeito que constituem o sujeito. Portanto, a identidade não é fixa nem singular; ela é uma multiplicidade 
relacional em constante mudança (Brah, 2006, p.371). 
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identitários interseccionais de outras pessoas), de modo a lidar com a criação, o questionamento e a 

desconstrução social de desigualdades (Henning, 2015, p.117). 

No âmbito de nossa investigação, podemos considerar que o nosso “objeto” — migrantes brasileiras, 

com mais de 50 anos, residentes em Portugal — solicita uma abordagem que se aproxima mais da 

perspectiva construcionista e que o conceito de agência interseccional pode ser adequado, ao 

analisarmos como os marcadores de gênero, de raça/etnia, de idade, de nacionalidade, de classe social 

e de estatuto migratório se relacionam e se materializam em práticas discursivas que podem (e devem) 

ser escrutinadas, para que as diferenças sejam problematizadas. Reforçando as estratégias de agência 

desenvolvidas por este mesmo público, Piscitelli (2008), ao tratar da integração de migrantes brasileiras 

em países europeus, mostra como estas mulheres negociam com as diferenças e se utilizam de jogos 

de criatividade e de resiliência para o alcance de seus objetivos. 

A relação dessas migrantes com a articulação entre diferenças que as sexualizam e as racializam não é 

estável. Há movimentos de resistência e de rejeição. Entretanto, situacionalmente, também assumem 

posições de cumplicidade, utilizando aspectos das imagens sobre elas para negociar seus posicionamentos 

nos contextos migratórios nos quais estão em situação de desigualdade. É um jogo que reforça certos 

estereótipos ao passo que debilita outros (Piscitelli, 2008, p.271). 

Assim, propomos abordar as categorias de pertença que são articuladas na definição da migrante 

brasileira em Portugal, alvo de nosso recorte, a partir de um olhar interseccional, que atribui 

determinações sociais, mas que guarda espaço de manobra para que estes sujeitos desenvolvam 

estratégias criativas, conferindo às diferenças não apenas o peso da desigualdade.  

Sucintamente, apresentamos nos itens adiante uma breve contextualização acerca das categorias 

que mais nos importam analisar para, então, pensá-las em articulação, como é a proposta interseccional. 

É de referir que optamos por selecionar alguns marcadores identitários e que, todavia, eles não exaurem 

as possibilidades de intersecções com outras pertenças. O fato é que, por mais que procure perspectivar 

a influência das múltiplas categorias, a abordagem interseccional guarda, também, alguns pontos cegos 

(Cerqueira & Magalhães, 2017), posto que não há como, considerando os mais diversos contextos, ser 

possível ter em conta a análise de todas as pertenças identitárias que determinam matrizes de opressão, 

de subordinação e de privilégios.  

Neste sentido, comentamos, anteriormente, acerca do big three, que compreendem as pertenças de 

gênero, raça e classe. No próximo capítulo, incluímos as chamadas default categories (Fiske & Neuberg, 

1990), que se traduzem nas pertenças de gênero, raça e idade. Cerqueira & Magalhães (2017) 

mencionam, ainda, a tentativa de Fiona Williams (1989) de complementar a abordagem interseccional 
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considerando, para além do big three, as categorias de idade, incapacidade (diversidade funcional) e 

sexualidade, o que completaria o big six.  

Assim, diante da impossibilidade de esgotar as intersecções entre as diversas pertenças, é que 

optamos por trabalhar com os marcadores de raça/etnia, gênero, idade, classe/estatuto social, 

nacionalidade e estatuto migratório. 

 

2.3 Raça e grupo étnico 

 

Ao discutir os problemas “raciais”, tende-se a pôr a carroça adiante dos bois. Afirma-se, em geral, que 

as pessoas percebem as outras como pertencentes a outro grupo porque a cor de sua pele é diferente. 

Seria mais pertinente indagar como foi que surgiu no mundo o hábito de perceber as pessoas com 

outra cor de pele como pertencentes a um grupo diferente. Esse problema coloca prontamente em 

foco o longo processo durante o qual os grupos humanos se desenvolveram em diferentes partes da 

Terra, adaptaram-se a condições físicas diferentes e, mais tarde, após isolamento, entraram em 

contato uns com os outros, não raro como conquistadores e conquistados e, portanto, dentro de uma 

mesma sociedade, como estabelecidos e outsiders 

 (Elias e Scotson, 2000, p.34). 

 

Para esta pesquisa, interessa-nos o preconceito dirigido a grupos racializados/etnicizados 

interseccionado, como já colocamos, por outros marcadores, como o gênero, a classe, idade, a 

identidade nacional e o estatuto migratório, e consideramos que os processos de racialização e de 

etnicização precisam ser estudados a partir de uma “construção social e histórica, discursiva e 

performática, nas quais grupos humanos são classificados, inferiorizados, essencializados e 

naturalizados a partir de supostas características físicas, culturais e comportamentais comuns, como se 

compusessem uma ‘raça’” (Padilla & Gomes, 2012, p.7). 

Fredrickson (2004) fez um estudo exaustivo acerca do racismo, localizando-o historicamente, com o 

objetivo, inclusive, de diferenciar o conceito de termos como xenofobia ou preconceito cultural, alertando 

para o risco de “vulgarização” em seu uso, o qual pode concorrer para posteriormente diminuir a sua 

importância e a necessidade de vigilância no combate de suas manifestações.  

Para que o racismo opere, Fredrickson (2004) considera a necessidade de dois componentes, a 

saber: a diferença e o poder. A diferença é um sentimento inultrapassável, que se manifesta no 
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preconceito de que o Outro é diferente de Nós. A partir de então, emerge a sensação de poder, que faz 

com que se valide um tratamento inferior (cruel e injusto se aplicado a Nós) direcionado ao Outro. 

Munanga (2004) reafirma a necessidade da constatação da diferença, quando comenta que a divisão 

em raças — operacionalizada a partir do século XVIII tendo a cor da pele como critério básico — se realizou 

a partir do estabelecimento de “alguns critérios objetivos com base na diferença e semelhança”. Estes 

critérios, como aponta Cabecinhas (2002), decorrem de uma noção de raça ancorada na antropologia 

física clássica e se referiam à forma do crânio, à cor da pele, à textura do cabelo, dentre outras.  

Assim como Fredrickson (2004), Munanga (2004) considera que o uso inadvertido da palavra 

racismo, hoje associado a qualquer comportamento de injustiça social ou de rejeição a certos grupos, 

concorre para um esvaziamento do termo, o que pode prejudicar a determinação da ocorrência do 

fenômeno bem como a luta por políticas que sejam efetivas em combatê-lo. 

Nas palavras de Fredrickson, “o racismo, como o concebo, não é meramente uma atitude ou conjunto 

de crenças; também se expressa nas práticas, instituições e estruturas que um sentimento de profunda 

diferença justifica e valida” (2004, p.14).   

Nessa mesma linha, Munanga (2004) apresenta a noção de que, na mentalidade racista, o termo 

raça nunca designou características apenas biológicas, refletidas fisicamente, mas que à raça se liga um 

conjunto de comportamentos culturais (traços religiosos, linguísticos, etc.) que são considerados como 

expressão de determinado grupo, designados como inferiores.  

Há, atualmente, a tendência em se optar pelo uso do termo “etnia”, em uma tentativa de reafirmar 

que o conceito de raça, após os estudos comprovativos da biologia, simplesmente não existe. Sobre o 

uso dos termos raça e etnia, Cabecinhas (2010) referencia o livro resultante de investigações 

interdisciplinares promovidas pela Unesco com a temática racial, nas décadas de 1950 e 1960. A obra, 

denominada Racisme Devant la Science (1973), evidencia a construção falaciosa do conceito de raça e 

indica que os pesquisadores abdiquem do uso deste termo, substituindo-o por “grupos étnicos”, por 

exemplo, que não estaria eivado de conotações discriminatórias.  

Todavia, o que se apresenta atualmente é o deslocamento dos significados de raça (um construto 

que teima em permanecer no imaginário social) para a palavra “etnia”. “O facto da hierarquização racial 

ter sido banida do discurso público não significa o fim do racismo. Como o argumento da desigualdade 

e da hierarquização racial é actualmente contra-normativo, enfatizam-se as diferenças culturais” 

(Cabecinhas, 2010, p.14). 
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Por sua vez, Munanga discute o paradoxo atual no debate racistas versus anti-racistas, ao ressaltar 

que “etnia”, em sua semântica, exprime a necessidade de valorização e de preservação das diferenças 

culturais de um determinado povo, ponto onde a contradição se instala: 

Se, por um lado, os movimentos negros exigem o reconhecimento público de sua identidade para 

construção de uma nova imagem positiva que possa lhes devolver, entre outro, a sua autoestima rasgada 

pela alienação racial, os partidos e movimentos de extrema-direita na Europa reivindicam o mesmo respeito 

à cultura “ocidental” local, como pretexto para viverem separados dos imigrantes árabes, dos africanos e 

dos de outros países não-ocidentais (2004, p.28). 

Cabecinhas (2002) comenta este paradoxo, ao dizer do embate entre a “defesa da especificidade 

cultural” de grupos racializados, em contraposição ao clamor a uma identidade própria que estas “outras 

culturas” podem vir ameaçar. Um exemplo é o caso de identidades nacionais e a questão da imigração. 

A imigração, nesta perspectiva, pode ser compreendida como aquilo que chega para contaminar a 

identidade nacional, que se supõe fixa e partilhada. 

Entretanto, para Elias & Scotson (2000), na obra Os estabelecidos e os outsiders, antes de se falar 

em racismo, é preciso analisar a relação que medeia grupos distintos, pois é na assimetria de poder que 

eles experimentam que reside a sociodinâmica da estigmatização. Para os autores, “(...) o estigma social 

imposto pelo grupo mais poderoso ao menos poderoso costuma penetrar na auto-imagem deste último 

e, com isso, enfraquecê-lo e desarmá-lo” (p.24). Cabecinhas (2002a) complementa esta análise ao 

enfatizar a relação estabelecida entre o racismo atual e a homogeneização dos grupos racializados: 

O racismo actual manifesta-se essencialmente pela negação do reconhecimento da singularidade do outro, 

ou seja, pelo tratamento dos membros das ‘minorias’ não como indivíduos, mas simplesmente como 

representantes de uma categoria homogénea. Este processo manifesta-se num tratamento mais automático 

da informação relativamente a estes grupos, isto é, mais baseado nos estereótipos sociais. Os membros 

dos grupos racializados tornam-se ‘invisíveis’ enquanto pessoas, mas extremamente ‘visíveis’ enquanto 

grupo (Cabecinhas, 2002, p.587). 

Quando perspectivamos os migrantes enquanto grupos grupos racializados, é possível situá-los, de 

acordo com Correia & Neves (2010, p.11), como sendo o grupo de menor estatuto na hierarquia social, 

visto que “qualquer população imigrante constituiu um grupo com menor estatuto relativo na hierarquia 

social, não só porque numericamente são menos, mas, também, porque apresentam características 

distintas do grupo mais numeroso e que detém o poder simbólico de “organizar” a hierarquia social”. 
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Em relação ao racismo em sua forma mais atual, ainda frequentemente dirigido aos migrantes, 

Wieviorka29, que dialoga em diversos momentos com os estudos de Allport (1954/1979), prefere 

categorizá-lo como racismo cultural, que pode ser entendido a partir “da passagem da inferioridade 

biológica para a diferença cultural na legitimação do discurso racista” (Wieviorka, 2007, p.36). Sobre 

esta questão, Munanga sintetiza que: 

O racismo hoje praticado nas sociedades contemporâneas não precisa mais do conceito de raça ou da 

variante biológica, ele se reformula com base nos conceitos de etnia, diferença cultural ou identidade 

cultural, mas as vítimas de hoje são as mesmas de ontem, e as raças de ontem são as etnias de hoje 

(Munanga, 2004, p.29). 

 

2.3.1 Raça e Gênero 

 

That man over there says that women need to be helped into carriages, and lifted over ditches, and to 

have the best place everywhere. Nobody ever helps me into carriages, or over mud-puddles, or gives 

me any best place! And ain't I a woman?  

(Sojourner Truth, 1851) 

 

Mencionamos, no item 2.2, que o termo interseccionalidade, apesar de ter sido cunhado em 1989, 

continha, em sua essência, a reivindicação que era feita há algumas décadas por feministas negras e 

nas lutas pós-coloniais: a premência de se analisar pautas então relegadas por não se associarem ao 

movimento feminista, com maior destaque na época, composto em sua maior parte por mulheres norte-

americanas brancas, de classe média, com grau de instrução elevado. Haveria ainda, por parte de certos 

segmentos do feminismo, o receio de se considerar outra pertença identitária para além do gênero, como 

se isto pudesse ofuscar o gênero, enquanto categoria analítica fundamental ao movimento. Entretanto, 

como ressaltam Biroli & Miguel (2015, p.40): 

O feminismo negro não suspende ou reduz o peso do gênero como categoria. Os problemas que uma 

análise das relações de gênero trazem à tona são, no entanto, reposicionados. O sexismo, atualizado 

cotidianamente na forma da divisão sexual do trabalho e da dupla moral sexual, impacta as mulheres, mas 

                                                 
29 Wieviorka (2007) aponta o surgimento do conceito de racialização a partir dos esforços de Michael Banton, na década de 1970, em retirar o racismo das 
ferramentas conceituais da Sociologia, “desenvolvendo, ao mesmo tempo, o conceito de racialização para designar o uso da raça como representação ou 
percepção, como modo de categorização de certas populações por outras. (p.27) Há, ainda, a tendência em se deslocar o conceito “raça” e fazer uso do 
termo “etnia”, o que conduziria ao processo de etnicização. Neste, a cultura, entendida como fixa e imutável, toma o lugar à natureza e impõe-se como 
categorizador de grupos, sendo a percepção das diferenças a partir das práticas culturais de determinado grupo (Cabecinhas, 2010; Vala, Brito & Lopes, 
1999). 
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as impacta de formas diferentes, em graus variáveis e com efeitos que precisam ser analisados 

contextualmente. 

A raça, portanto, é um marcador que não pode ser desconsiderado nos estudos sobre gênero e que 

não esvazia o conceito, tampouco a luta política a ele correspondente. Pelo contrário, considerar raça 

não apenas como uma variável — um elemento ora visibilizado, ora, não —, mas como uma estrutura que 

organiza pessoas globalmente (Salem, 2016), proporciona debates que problematizam múltiplas 

opressões e determinações, quando o olhar recai sobre as experiências das mulheres negras e de tantas 

outras subalternizadas (Piscitelli, 2008).  

Acerca da denominação “mulheres de Terceiro Mundo”30, Bahri (2013) problematiza o fato de o 

feminismo ocidental falhar em aspectos que tangem à visibilidade, às representações e ao espaço de 

fala e de agência destinado às mulheres do “Terceiro Mundo”.  

Seguindo uma perspectiva ainda ancorada em pressupostos coloniais herdados, as mulheres do Sul 

são, muitas vezes, representadas como vitimizadas, incultas, tradicionais, ligadas à família, enfim, são 

colocadas como se à espera de uma redenção que venha a partir do feminismo ocidental31; que, em sua 

superioridade, se levanta para lutar as suas lutas. O interessante que Bahri (2013) pontua é o fato de 

que tal essencialização associa a opressão apenas ao “Terceiro Mundo”, como se as mulheres do 

“Primeiro Mundo” não padecessem de semelhante processo coercitivo. 

(...) em um contexto global, as “mulheres do Terceiro Mundo” são normalmente vistas como um grupo 

indiferenciado, simplificado pela heterogeneidade que caracteriza a sua contraparte conceitual (as 

“mulheres do Primeiro Mundo”). A opressão é, assim, vista como uma reserva do “Terceiro Mundo”, e as 

“mulheres do Terceiro Mundo” se reduzem a objetos de consumo para um mundo desenvolvido, que pode 

reafirmar, implícita e complacentemente, a sua superioridade em relação ao restante como “padrão ou 

referência” (Bahri, 2013, p.674). 

Um exemplo de assimetrias sociais no que tange à intersecção raça-gênero, em contexto brasileiro, 

ou seja, de um país considerado periférico, Biroli & Miguel (2015, p.40) apresentam dados do Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 2014, relativos à pobreza. De acordo com o levantamento,  

57,8% dos homens e 59,1% das mulheres encontravam-se, em 2013, na faixa da população em situação 

de extrema pobreza, de pobreza e de vulnerabilidade — em todos os casos, com renda domiciliar inferior a 

                                                 
30 Entendemos a concepção do termo “Terceiro Mundo” como um marcador histórico, que fazia sentido no contexto da Guerra Fria. Contudo, optamos por 
mantê-lo sempre que ele surge referenciado por autoras que o utilizam com o intuito de estabelecer uma localização. Nossa preferência recai, todavia, no 
uso da terminologia “centro” e “periferia”, em consonância com o que foi proposto por Wallerstein (2005), bem como da noção do Sul global, imaginário 
(Santos & Meneses, 2009). 
31 “Contrapondo a preocupação “primeiro-mundista” em relação a questões de tokenismo, de política de identidade e de política de localização, Rajeswary 
Sunder Rajan e You-Me Park exaltam as intelectuais feministas, tanto do Primeiro como do Terceiro Mundo, que estão produzindo um entendimento do 
feminismo pós-colonial mais dialético e orientado para a prática que vincula locais do Primeiro e do Terceiro mundos e enfatiza a divisão internacional do 
trabalho como preocupação fundamental”(Bahri, 2013, p.680). 
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um salário mínimo. Ainda que essa diferença de 1,3 ponto percentual seja significativa, a distância entre 

as mulheres brancas e as mulheres negras é bem mais acentuada, o que não permite que se conclua, a 

partir da posição de gênero, sobre a vulnerabilidade relativa das mulheres nesse quesito: entre as brancas, 

45,9% estão em condição de extrema pobreza, pobreza e vulnerabilidade; entre as negras esse número 

chega a 70,9%32. 

Nos dados, existe a pertença a outra categoria, determinada pelo corte de renda, que se associa à 

classe. Assim, ao considerarmos a situação da mulher no Brasil, em contexto de pobreza, percebemos 

que, em pontos percentuais, esta pouco se difere da condição masculina — ainda que os enfretamentos 

cotidianos não se assemelhem para homens e mulheres. Entretanto quando os dados sobre as mulheres 

são desagrupados em relação à cor/raça, percebemos a clivagem que se instala dentro do “grupo 

mulheres”. 

 As experiências, os obstáculos e as lutas cotidianas de uma mulher negra, no Brasil, diferem dos 

enfrentamentos da mulher brasileira, de cor branca. As razões para esta clivagem foram apresentadas 

no primeiro capítulo, quando mostramos o peso da herança da escravatura para a parcela negra da 

sociedade brasileira, bem como a reprodução da associação raça/cor — classe, que posiciona a maioria 

destas pessoas nas franjas sociais marginalizadas, uma das facetas do racismo estrutural. Para Silva 

(2003, para.1), é possível resumir da seguinte maneira a condição da mulher negra no Brasil: 

A situação da mulher negra no Brasil de hoje manifesta um prolongamento da sua realidade vivida no 

período de escravidão, com poucas mudanças, pois ela continua em último lugar na escala social e é 

aquela que mais carrega as desvantagens do sistema injusto e racista do país. Inúmeras pesquisas 

realizadas nos últimos anos mostram que a mulher negra apresenta menor nível de escolaridade, trabalha 

mais, porém, com rendimento menor, e as poucas que conseguem romper as barreiras do preconceito e 

da discriminação racial e ascender socialmente têm menos possibilidade de encontrar companheiros no 

mercado matrimonial. 

Logo, desconsiderar a questão racial, não salientando a intersecção deste marcador, corresponderia 

ao processo de homogeneizar, sob o abrigo do termo “mulheres”, indivíduos que possuem diferenças e 

que são alvo de desigualdades profundas. 

 

                                                 
32 A investigação, realizada pelo último Censo (IBGE, 2010) junto às populações indígenas, levantou indicadores de cor/raça, sexo, pertencimento étnico, 

língua falada, alfabetização, faixa etária, índices de fecundidade/mortalidade, rendimento e localização geográfica; não havendo, entretanto, desagregação 
de dados entre homens e mulheres em análises como estas referenciadas do IPEA. No tocante ao rendimento indígena, a análise “(...) comprovou a 
necessidade de se ter um olhar diferenciado sobre os indígenas: 52,9% deles não tinham qualquer tipo de rendimento, proporção ainda maior nas áreas 
rurais (65,7%); porém, vários fatores dificultam a obtenção de informações sobre o rendimento dos trabalhadores indígenas: muitos trabalhos são feitos 
coletivamente; lazer e trabalho não são facilmente separáveis; e a relação com a terra tem enorme significado, sem a noção de propriedade privada”. (FUNAI, 
2012) 
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2.4 Nacionalidade 

 

Isto aqui ô ô 

É um pouquinho de Brasil, Iaiá 
Deste Brasil que canta e é feliz 

Feliz, feliz 
É também um pouco de uma raça 

Que não tem medo de fumaça ai, ai 
E não se entrega, não 

(Ary Barroso, Sandália de Prata). 
 

 

Hall (2001) aponta que nação é “uma comunidade simbólica”, um sistema de representação cultural. 

E deixa claro que as nações modernas são todas híbridos culturais: “a Europa Ocidental não tem qualquer 

nação que seja composta de apenas um único povo, uma única cultura ou etnia” (Hall, 2001, p.62), 

ainda que a marca identitária se construa a partir das diferenças.  

A identificação com a nação se faz de maneira discursiva, quando há um consenso entre as pessoas 

acerca das características que a representam. Para Thiesse (1999, p.12), citada por Fiorin (2009, 

p.116), “pertencer a uma nação é ser um dos herdeiros desse patrimônio comum, reconhecê-lo, 

reverenciá-lo”. Contudo, quando escrutinados, os discursos que veiculam algumas características 

determinantes da nação não se sustentam, pelo fato de não haver correspondência com a realidade — o 

que não é posto em causa, uma vez que as nações são comunidades imaginadas, como assinala 

Anderson (1983). E elas são imaginadas principalmente porque é impossível dar conta da diversidade 

de pessoas que habitam determinado país (homens e mulheres, de variadas classes sociais, orientação 

sexual, idade, tom de pele...) e não há como promover o contato direto entre todas as pessoas de maneira 

que elas se conheçam e passem a partilhar uma sensação de comunhão. 

As narrativas de uma cultura nacional, para Hall (2001), são construídas a partir de uma grande 

contribuição dos campos da literatura, da mídia e das histórias que permeiam a cultura popular, onde 

se enfatizam as ideias de origem, de continuidade, de tradição e de intemporalidade. Estas narrativas 

assentam-se, também, sob a criação do discurso do mito fundacional, e a identidade nacional busca se 

representar, ainda, na ideia de um povo ou folk original. 

Quando olhamos para o Brasil, a narrativa do mito fundacional da nação localiza-se na independência 

do país, quando simbolicamente D. Pedro I rompe com a corte portuguesa e decide permanecer em 

terras brasileiras (Dia do Fico).  

Fiorin (2009, p.117) reforça que: 
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O grande outro (sem trocadilhos lacanianos, mas visto bakhtinianamente) da criação da nacionalidade 

brasileira é Portugal. No entanto, a constituição da nação brasileira apresenta um problema, já que a 

independência é proclamada por um príncipe português, herdeiro do trono de Portugal. Não houve, 

portanto, uma ruptura completa com a antiga metrópole. 

Apesar de não ter configurado uma ruptura completa, a independência do Brasil permitiu a ascensão 

do discurso da identidade nacional. 

Por sua vez, a imagem de um folk puro, do habitante original, pode contemplar tanto a ideia do/a 

índio/a, com quem o colonizador inicialmente se misturou, como pode ser analisada pelo viés da 

mestiçagem ocorrida posteriormente, oriunda dos contatos entre povos europeus, africanos e indígenas. 

Em relação ao folk original, Hall (2001, p.55-56) salienta que “(...) nas realidades do desenvolvimento 

nacional, é raramente esse povo (folk) primordial que persiste ou que exercita o poder”, o que se aplica, 

no caso brasileiro, tanto em relação ao índio quanto ao mestiço. A realidade do índio brasileiro constituiu-

se do extermínio de elevado número de representantes das mais diferentes tribos e da exclusão do poder 

(Ribeiro, 1995; Freyre 1933/2006), sendo necessária a recorrência aos órgãos governamentais (SPI, 

Serviço de Proteção ao Índio, convertido atualmente em Fundação Nacional do Índio, FUNAI) que 

asseguram os direitos indígenas promulgados na Constituição Brasileira de 1988. A representatividade 

do povo indígena nas esferas de poder é praticamente nula. Em quase trinta anos de democracia 

brasileira, houve apenas um índio eleito para o Congresso Nacional. 

Ao observarmos a criação de um folk original a partir do viés da mestiçagem, Reily (1990, p.13), 

citada por Guimarães (2009, p.37), sustenta que no Brasil demandou-se que “(...) se criasse um ‘povo’ 

que pudesse ser visto como o detentor da alma nacional, mesmo recém-formado. Assim, chegou-se à 

criação do povo brasileiro a partir das influências de grupos étnicos diferentes sobre as manifestações 

presentes na cultura popular brasileira”. Esta construção discursiva resolvia, de certa maneira, o 

problema da identidade brasileira, que não podia se desprender totalmente da herança portuguesa, mas 

que precisava diferenciar o brasileiro do lusitano (Fiorin, 2009).  

E a diferença/originalidade do povo brasileiro reside em ser representado como um povo mestiço. 

Porém, por questões de estatuto social, muitas das quais discorremos a respeito no primeiro capítulo, 

que envolvem o preconceito de cor/classe, há, no Censo brasileiro, uma alta percentagem de pessoas 

que se autodeclaram brancas. “Dos 191 milhões de brasileiros em 2010, 91 milhões se classificaram 

como brancos, 15 milhões como pretos, 82 milhões como pardos, 2 milhões como amarelos e 817 mil 

como indígenas” (DSSBR, 2012).  
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Já apresentamos ao longo deste trabalho vários índices que refletem as assimetrias sociais entre 

brancos/as e negros/as no Brasil. Outro dado que acreditamos atestar a fala de Hall (2001) acerca do 

folk primordial não exercer o poder é o índice de representatividade de negros (pretos e pardos, na 

classificação do IBGE) no Congresso Nacional. Enquanto o último Censo (2010) apontava para um índice 

de 53% da população se autodeclarando negra, a Câmara dos Deputados conta com apenas 20% de 

representantes negros (Rede Brasil Atual, 2014). 

Uma característica singular do Brasil diz respeito ao que Hall (2001) aponta como a tentação das 

culturas nacionais, em certas ocasiões, de se voltarem para o passado, para o tempo perdido, a época 

em que a nação era grande. A diacronia brasileira, neste ponto, fica estampada no slogan que define o 

país: “Brasil, o país do futuro”. Em lugar de retornar ao passado e destacar momentos gloriosos da 

nação, o olhar do povo brasileiro é direcionado para frente, na busca de um espaço-tempo onde o Brasil 

há de ser grande, uma esperança que, entretanto, teima em não se realizar. 

Seguindo as estratégias de construção da narrativa da identidade nacional (Hall, 2001), a literatura 

foi considerada por Fiorin (2009) bastante eficaz em compartilhar a ideia desta identidade. O autor atribui 

ao romance O Guarani (1857), de José de Alencar, a presença das principais características que viriam 

a definir o Brasil enquanto nação. “Nele determina-se a paisagem típica do Brasil (o espaço da eterna 

primavera, onde não ocorrem cataclismos naturais, como furacões, tornados, terremotos etc.), a 

singularidade de sua língua, mas principalmente o casal ancestral dos brasileiros” (p.119). O casal 

ancestral é personificado por Peri, o herói da narrativa, um índio que conjuga características de cavaleiro 

medieval à conexão com a natureza, e Cecília, uma portuguesa que promove a mediação amorosa entre 

colonizador e colonizado. Dissemina-se, assim, a mestiçagem como característica particular brasileira. 

Posteriormente, Oswald de Andrade atualiza a ideia da mistura por meio da Antropofagia, movimento 

artístico que eclodiu na Semana de Arte Moderna de 1922, considerada aquela que inaugurou a 

modernidade no Brasil. É, então, da mistura que se origina o jeito de ser brasileiro, que se expande para 

as massas por meio do futebol (Melo, 2006, citado por Fiorin, 2009) e da música popular (Viana, 1995, 

citado por Fiorin, 2009). 

Ao mencionar as imagens pelas quais o Brasil é reconhecido, Beserra (2007, p.324) sugere que não 

podemos nos esquecer de que a criação da identidade nacional brasileira se dá a partir de uma relação 

colonial e que esta identidade “(...) será construída a partir da relação com o outro dominante, mas 

também dos embates e encontros internos. Estes embates e encontros, de acordo com vários interpretes 

do Brasil, elevaram o samba, o carnaval e o futebol à categoria de símbolos nacionais”. E que não 
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importa o quanto o país tenha se transformado desde 1930, a atuação destas imagens se mostra 

persistente. 

As análises de Fiorin (2009) que sustentam a construção da identidade nacional apoiam-se em uma 

noção de cultura que opera dialogicamente por meio de dois princípios: o da exclusão e o da participação. 

Por meio destes princípios, a autodescrição da cultura dá-se a partir da triagem ou da mistura. A triagem 

é o princípio que persegue o puro, a unicidade, enquanto que a mistura valoriza a junção, a pluralidade. 

Entretanto, o autor não deixa de pontuar que mesmo estes princípios não atuam de maneira isolada, 

mas que o que se nota é a preponderância de um deles na formação da identidade nacional.  

Portanto, ainda que a cultura brasileira seja percebida pelo princípio da mistura, há um processo de 

seleção intrínseco que determina o quê, como, quando e onde os elementos podem ser misturados. 

“Como diz Lotman, na diacronia opera um princípio de assimetria (1996, p.59), um movimento pendular 

que leva, no nosso caso, do princípio de mistura ao da triagem e assim sucessivamente” (Fiorin, 2009, 

p.122-123). Esta semiose, que ocorre permanentemente entre a mistura e a triagem, remete-nos ao 

comportamento social do “iguais, mas separados”, que trabalhamos no capítulo 1, e que reflete a 

propagação social de u  discurso de igualdade que, no entanto, se configura socialmente em 

discriminação, em especial no que respeita aos acessos e oportunidades que brancos/as e negros/as 

possuem no país. Fiorin (2009, p.121) sintetiza: 

Primeiramente, é preciso notar que a mistura não é indiscriminada. Há sistemas que não são aceitos na 

mistura. Por exemplo, no período de construção da nacionalidade, não há a ideia da miscigenação das três 

raças que hoje se diz terem constituído a nação brasileira, mas somente a dos índios e brancos. Os negros 

estavam excluídos. Essa mistura não era desejável, pois, afinal, tratavam-se de escravos. Mais tarde surge 

a ideologia do branqueamento, que presidiu ao estimulo às grandes imigrações europeias, de italianos, de 

alemães, de espanhóis, de poloneses etc. 

Em uma complexificação da temática, Debrun (1990, p.46) sugere uma proposta analítica que 

desagrega a identidade nacional brasileira em pelo menos duas dimensões, a política e a cultural, ao 

postular que elas  

(...) não têm caminhado juntas. Nem remetem a um mesmo espírito, à diferença do que acreditava Gilberto 

Freyre, para quem a tolerância mútua que reina na área sociocultural das relações humanas devia se 

traduzir, com naturalidade, por igual tolerância na área política: o liberalismo nosso não devia nem podia 

fundamentar-se, como o liberalismo anglo-saxônico, na competição onde ganha o melhor ou o mais astuto, 

mas na conciliação harmoniosa das diferenças. Não é bem assim: existe de fato, no Brasil, uma forma 

política da conciliação, mas esta, longe de se definir pela tolerância mútua, descansa na cooptação mais 

ou menos forçada do menos forte pelo mais forte. 
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Para além da conciliação, outro forte apelo na autodescrição cultural do brasileiro é a alegria - uma 

característica de tal maneira amalgamada a este povo que faz com que ele seja reconhecido 

internacionalmente como alegre e simpático. Todavia, a análise de alguns trechos escritos no início do 

século XX é suficiente para percebermos que mesmo a alegria foi uma estratégia discursiva construída 

em oposição ao que se observava no cotidiano. Bilac (1908/1996) citado por Filho (2015, p.416) vai 

dizer como eram frequentes os diagnósticos da “índole tristonha e apática do nosso povo” e que “(...) a 

partir dos anos 1930, reduziram-se paulatinamente, as alusões ao acabrunhamento roceiro ou ao 

marasmo citadino que assemelhava o brasileiro a um “cipreste humano, sempre debruçado sobre a cova 

em que jaz sepultada a sua alegria” (Bilac, 1906, citado por Filho, 2015, p.416). 

  Datam, assim, dos anos de 1930 os esforços para a promoção do estereótipo da alegria brasileira, 

quando o slogan que serviu a este propósito anunciava: “Brasil, país da alegria transbordante e 

envolvente”. Após o estereótipo ter-se firmado como uma verdade acerca do povo brasileiro, analistas 

concordaram que a alegria – “sem causa e sem dia seguinte” (Nabuco, 1900/1949, citado por Filho, 

2015, p.404) - fora um legado do negro que se incorporou como ingrediente importante da identidade 

nacional do Brasil. 

Mais tarde, é Ribeiro (1997, citado por Filho, 2015, p.403) quem questiona a origem da marca 

indelével da alegria que, paradoxalmente, acompanha as agruras do povo brasileiro: 

(...) De onde nos vem esta alegria pagã que não vi em tantos povos exitosos e bem nutridos, pelo mundo 

afora? (...) Seria ela a compensação dialética que o povo se dá da vida azarosa, famélica e triste que lhe 

impõem? A vingança do sofredor que, em dias excepcionais, rindo, pilheriando, renega a fome, a dor e o 

medo do seu cotidiano? (Ribeiro, 1997, p.xviii – xix).  

Podemos atualizar a indagação de Ribeiro (1997) quando da análise do universo das redes sociais 

digitais e a proliferação de memes no Brasil. O uso de memes reflete a maneira com que brasileiros/as 

tratam boa parte dos problemas com os quais o país se digladia. Vivendo um dos momentos mais tensos 

desde a democratização, o Brasil sucumbe a uma crise política, assolado pela corrupção que se faz notar 

em todas as três esferas de poder, enquanto que a cada reviravolta nas investigações, prisões, 

julgamentos ou vazamentos de delações, as redes sociais são inundadas por mensagens de conteúdo 

humorístico que rapidamente viralizam. 

Seria esta uma forma atualizada e digital de “vingança do sofredor”? E até que medida a transmutação 

do sofrimento em alegria não carrega em si um cariz alienante, afastando o povo de sua capacidade de 

luta? 
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2.4.1 A “mulata” como representação do feminino no Brasil 

 

Estando constantemente sob o olhar do exotizador, o exotizado acaba por incorporar a sua verdade 

(Beserra, 2007, p.333). 

 

Em artigo intitulado ‘Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual’, Woodward (2009) 

recomenda: “observe a frequência com que a identidade nacional é marcada pelo gênero” (p.9). Nesta 

mesma senda, McClintock (1995/2010) argumenta que a representação da nação é, na maior parte 

das vezes, feminizada, sendo a Nação associada à ideia da mãe, daquela que nutre e acolhe, enquanto 

que o Estado, o detentor do poder, é masculinizado.  

No caso do Brasil, seguimos a proposição de Pontes (2004, p.8), que diz que o Brasil é uma nação 

generificada e sexualizada e que a mulher brasileira é um “boundary marker”, ou seja, um marcador 

importante na construção e disseminação da ideia de nação33. E esta mulher tem no imaginário coletivo 

um corpo, um tom de pele e uma atitude muito definidos. É à “mulata” que este imaginário se refere. 

Apontamos, no primeiro capítulo, as prováveis justificativas que posicionaram a “mulata” como 

representante do feminino no Brasil, símbolo de beleza e exotismo, celebrada internamente e exportada 

como imagética do país. Ao nos remetermos novamente ao argumento de Fiorin (2009), que trata dos 

princípios de operação da cultura, notamos que a “mulata” pode ser percebida pelo viés da mistura que 

se faz completa, tolerante, valiosa. Para o autor, por esta razão, “(...) há então todo um culto à mulata, 

representante por excelência da raça brasileira; do sincretismo religioso, sinal de tolerância; do convívio 

harmônico de culturas que se digladiam em outras partes do mundo, como a árabe e a judaica” (Fiorin, 

2009, p.120). 

Em matéria jornalística de autoria de Daniel Buarque (Folha de São Paulo, 05/02/2017), cujo título 

é ‘Imaginário sobre o Brasil no exterior permanece marcado por estereótipos’, a investigadora Lessa de 

Sá afirma: 

Hoje ainda se salienta a 'proverbial beleza das mulheres brasileiras', a afabilidade e a espontaneidade do 

povo, um ar singularmente relaxado e as onipresentes belezas naturais. Ao lado disso, há um subtexto de 

bestialidade, de primitivismo, que inspira encantamento e repulsa ao mesmo tempo. 

                                                 
33 Lan (2008, p.235) remete à crítica feita por Nira Yuval-Davis acerca das teorizações do conceito de nação que desconsideram a perspectiva de gênero: 
Yuval-Davis (1997) “(...) argumenta que a construção da nação - sua cultura e cidadania, bem como conflitos e guerras - é alcançada através do uso material 
e metafórico dos corpos das mulheres. As mulheres reproduzem as nações não apenas biologicamente, mas também culturalmente e simbolicamente; seus 
corpos tornam-se marcadores para a construção e manutenção do que Benedict Anderson (1983) chama de ‘comunidades imaginadas’”. 
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Com esta fala, a investigadora demonstra que a passagem de quase quatro séculos não foi suficiente 

para diminuir a força do estereótipo construído via relatos de portugueses e estrangeiros, que generaliza 

e simplifica o Brasil à beleza de suas representantes femininas, guardando traços que as associam à 

hipersexualização e à submissão. 

Em artigo que busca compreender as representações da mulher brasileira em contexto norte-

americano, Beserra (2007) aponta a conexão entre a figura ainda muito disseminada de Carmen Miranda 

nos Estados Unidos e o Carnaval. São estas as principais associações que remetem ao imaginário social 

acerca da brasileira (e da brasilidade) e que apelam para atributos físicos e sexuais. A fala de uma de 

suas entrevistadas reflete o sentimento de se estar presa a uma representação metonímica: “Todo 

mundo olha pra minha cara e vê uma bunda. Eu não aguento mais essa quantidade de bundas que vêm 

junto com a ideia de Brasil, não é possível!” (2007, p.322). 

Beserra (2007) defende que este processo de exotização, ainda que limitante, é usado em certas 

ocasiões pelas brasileiras como estratégia identitária, seja para se separarem das latinas - que carregam 

como estigma a associação a um estatuto social menor -, seja como forma de manejar os atributos que 

se referem à feminilidade/sensualidade em seu favor especialmente nos relacionamentos amorosos e 

no campo profissional.  

Embora aponte para a possibilidade de negociação que as brasileiras fazem com estes estereótipos, 

Beserra (2007) ressalta que todas as nações acabam por ser representadas a partir de três ou quatro 

imagens, cujas produções guardam uma base racista oriunda da expansão colonialista. Para ela: 

Somente as nações e povos da Europa Ocidental (e seus descendentes “puros”), os Estados Unidos e o 

Canadá possuem os atributos para classificar e exotizar o mundo inteiro. Apenas eles “tem o poder de 

transformar seus discursos sobre o outro numa verdade universal” (Savigliano, 1995, p.9). Portanto, além 

da questão filosófica entre nós e eles, a exotização sempre tem tido propósitos bastante práticos. Ela 

funciona, por exemplo, como uma manobra do colonizador para manter o colonizado no seu lugar. 

Primitivo, selvagem, amoral e assim por diante, o exotizado é sempre posto numa posição que demanda a 

intervenção, ajuda ou dominação do civilizado (Aparicio & Chávez-Silverman, 1997; Benz, 1997; Urraca, 

1997) (Beserra, 2007, p.327). 

 

2.4.2  Contradições que não se escondem 

 

Iniciamos este tópico acerca da identidade nacional afirmando que as nações são comunidades 

imaginadas (Anderson, 1983) e que é por meio dos discursos compartilhados sobre a nação que as 
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pessoas se identificam e reproduzem determinados valores sociais. Salientamos, ainda, que muitas vezes 

os discursos podem não corresponder a uma observação atenta da realidade social. 

Os discursos sobre o Brasil, que remetem à ideia de brasilidade (Machado, 2003) com a qual 

trabalhamos nesta pesquisa, ensejam a caracterização de um povo alegre, pacífico, tolerante, submisso, 

sincrético, mestiço e hipersexualizado. Contudo, quando recorremos a alguns dados disponíveis, as 

contradições saltam aos olhos: em relatório divulgado no ano de 2016, a ONU posiciona a taxa de 

feminicídios no Brasil como sendo a quinta maior do mundo (ONU, 2016). Em relatório do mesmo ano, 

elaborado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), “o Brasil tem a nona maior taxa de homicídio da 

região das Américas, com um indicador de 32,4 mortes para cada 100 mil habitantes”. Para fins de 

comparação, vale apontar que Cuba possui um índice de 5 mortes para cada 100 mil habitantes e a 

Argentina, 6 (OMS, 2016).  

Ainda no ano de 2016, a ONG denominada GGB (Grupo Gay da Bahia) levantou dados referentes aos 

assassinatos cometidos contra pessoas LGBT e constatou “que a cada 25 horas um LGBT é assassinado 

no país” (G1, 25/01/2017). Anteriormente, em 2014, o relatório da ONU sobre racismo e as 

desigualdades sociais no Brasil concluiu que “o racismo no Brasil é ‘estrutural e institucionalizado’ e 

‘permeia todas as áreas da vida’ (Estadão, 2014).  

Como explicar a coexistência de índices de violência tão alarmantes com a suposta pacificidade do 

povo brasileiro? Como justificar que o Brasil seja cobrado por outros países na ONU a tomar medidas 

contra o racismo institucionalizado, sendo este um país que se autoproclama mestiço e orgulhoso de 

sua diversidade?  

Parece haver pouco espaço para a coerência na lógica discursiva que organiza a identidade nacional 

brasileira, ao que Fiorin (2009, p.124) assente: 

A cultura brasileira euforizou de tal modo a mistura que passou a considerar inexistentes as camadas reais 

da semiose onde opera o princípio da exclusão: por exemplo, nas relações raciais, de gênero, de orientação 

sexual etc. A identidade autodescrita do brasileiro é sempre a que é criada pelo princípio da participação, 

da mistura. Daí se descreve o brasileiro como alguém aberto, acolhedor, cordial, agradável, sempre pronto 

a dar um “jeitinho”. Ocultam-se o preconceito, a violência que perpassa as relações cotidianas etc. Enfim, 

esconde-se o que opera sob o princípio da triagem.  

É esta imagem de brasilidade que está presente nos discursos que os média recorrentemente 

divulgam acerca de brasileiros e brasileiras: a de um povo que se originou da mistura, alegre, acolhedor, 

sexualizado, talvez incompetente em sua auto-gestão política, mas simpático, acima de tudo. Quando os 
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fatos contradizem esta imagem, é o próprio povo que mostra-se incerto quanto à sua identidade nacional, 

e passa a se questionar o quê, de fato, faz o “brasil, Brasil”? (DaMatta, 1986). 

 

2.5 Gênero 

 

A vulnerabilidade inerente à maioria dos processos migratórios conjuga-se fortemente, no contexto 

das brasileiras em Portugal, à vulnerabilidade que acompanha o marcador de gênero. Padilla & Gomes 

(2012) afirmam: 

(...) essas mulheres são vistas em Portugal como portadoras de características comuns comportamentais, 

culturais e físicas, relacionadas à beleza, simpatia e disponibilidade sexual. Através dessas características, 

as imigrantes brasileiras são essencializadas, inferiorizadas e estigmatizadas em Portugal. Torna-se possível 

perceber que elas são racializadas e tornam-se vítimas de práticas sociais que podem ser entendidas como 

racismo” (2012, p.3). 

A essencialização a que se referem Padilla & Gomes (2012) ao analisar as práticas racistas sofridas 

pelas migrantes brasileiras compreende, em um olhar mais amplo, uma assimetria de gênero que 

mascara relações desiguais. Uma vez que a noção de gênero serve à permanência de uma ordem social 

patriarcal e a naturalização para a qual a separação em gêneros aponta torna-se uma ferramenta política, 

de poder, capaz de conformar a mulher a determinados papéis e estereótipos que vão minar suas 

capacidades e possibilidades de realização na sociedade. Neste sentido, Sandra Bem (1981, p.354) 

explicita como se dá a apreensão, desde a infância, de um esquema de gênero que dicotomiza os sexos 

nas mais variadas instâncias. 

Claramente, a criança em desenvolvimento está aprendendo informações específicas do conteúdo, os 

comportamentos e atributos particulares que devem estar ligados ao sexo. Na maioria das sociedades, esta 

é uma rede diversificada e extensa de associações que engloba não só as características diretamente 

relacionadas a pessoas do sexo masculino e feminino, como anatomia, função reprodutiva, divisão do 

trabalho e atributos de personalidade, mas também possui características mais remotamente ou 

metaforicamente relacionadas ao sexo, como a angularidade ou arredondamento de uma forma abstrata e 

a periodicidade da lua. Na verdade, parece não haver outra dicotomia na experiência humana com tantas 

entidades assimiladas a ela como a distinção entre homens e mulheres. 

Um exemplo relacionado ao estereótipo do feminino foi o pensamento difundido de que o espaço 

público era de domínio do masculino, enquanto que o espaço privado cabia à mulher. Após relativo 

sucesso da demanda feminina pela conquista do direito ao trabalho remunerado, desempenhado fora 

do contexto doméstico, o que se percebe atualmente é o acúmulo pelas mulheres das funções 
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desempenhadas no público e no privado34, permanecendo como exclusivas à elas as responsabilidades 

referentes ao doméstico - o que lhes acarreta o desempenho de múltiplas tarefas em suas rotinas diárias. 

  Em uma instância mais simbólica, podemos, ainda, buscar nas representações associadas ao 

cristianismo — visto que tanto Portugal quanto o Brasil são países de maioria cristã — os dois papéis 

possíveis às mulheres desempenharem, o de Eva ou o de Maria. Mota-Ribeiro afirma:  

A associação de Eva ao Pecado e de Maria ao Divino propicia a construção de todo um imaginário, de todo 

um conjunto de referências mentais à volta do universo feminino — do que ele é e do que deveria ser —, 

baseado numa dicotomia entre a pecadora e a virgem (2000, p.22). 

Esta visão faz com que as mulheres que decidem romper com a esfera do privado, onde se exerce a 

maternidade, as atribuições de esposa, o papel de Maria, sejam vistas socialmente sob suspeição. Ao 

ultrapassar esta barreira do privado, e deixarem não apenas as suas casas, mas também o seu país, a 

fim de buscar novas possibilidades em outra nação, as migrantes se tornam alvos de atitudes 

discriminatórias. Como ressalta Santos (2007 p.68), “a mulher imigrante pode ser vista como a 

encarnação reprodutora de uma ‘ameaça’ que vem de fora, um outro particularmente perigoso, porque 

é passível de gerar ainda mais alteridade”. Portanto, associar as brasileiras em Portugal à prostituição, 

relacionando-as a Eva — a pecadora, demonizada (Mota-Ribeiro, 2000) —, sendo esta uma atividade 

socialmente estigmatizada, de estatuto inferior, é, então, uma jogada que as desestabiliza e as coloca 

em desvantagens. 

Prosseguimos com a abordagem do conceito de gênero e sua historicidade. Para compreendê-lo, 

inicialmente, devemos procurar a motivação do movimento feminista, cuja primeira onda situa-se entre 

fins do século XIX e começo do século XX. Entretanto, é ainda aquando da divulgação dos ideais da 

Revolução Francesa que as mulheres começam a reivindicar direitos civis que se aplicavam somente aos 

homens. E, posteriormente, com a consolidação e a expansão da Revolução Industrial, e a consequente 

ocupação das mulheres em postos de trabalho, o movimento começa a tomar forma (Nogueira, 2001). 

Contudo, é no contexto de movimentos sociais deflagrados nas décadas de 1960 e 1970 — momento 

denominado de segunda onda — que o feminismo ganhou alcance e repercussão, por meio da 

organização de diversos movimentos de lutas das mulheres e da entrada dos estudos feministas no 

ambiente acadêmico (Nogueira, 2001). Nesta fase, o movimento se alinha, no sentido de reivindicar o 

fim da opressão feminina e do sexismo, em uma busca por conferir à mulher outro lugar que não o do 

assujeitamento em uma sociedade paternalista e heteronormativa (hooks, 2000). É também nesta fase 

                                                 
34 Para uma revisão acerca do conceito de divisão sexual do trabalho, bem como uma análise crítica do modelo de “conciliação de tarefas”, ver Hirata & 
Kergoat (2007). 
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que a conceituação feminista acerca do gênero se inicia em uma busca por fugir de conceitos e de 

questões problemáticas que envolviam, por exemplo, a noção de patriarcado (Piscitelli, 2009). 

Piscitteli (2009) e Oliveira (2012) sustentam a importância de autoras como Mead, Beauvoir, Rubin 

e Butler para a formação e a difusão do conceito de gênero — ainda que as duas primeiras não tenham 

nomeado, em seus trabalhos, a categoria gênero —, por considerarem que as análises delas foram de 

fundamental importância para se chegar posteriormente à elaboração conceitual de gênero.  

Na leitura de Oliveira (2012), as pesquisas da antropóloga Margaret Mead (1935) problematizaram a 

teoria dos papéis sexuais e demonstraram que masculinidades e feminilidades não eram categorias fixas, 

mas que a atribuição destes papéis consoantes aos sexos variava em diferentes culturas. Por sua vez, 

Simone de Beauvoir, com a obra O segundo sexo (1949/1975), ampliou a discussão sobre a dominação 

masculina, voltando-se à necessidade de revelar os aspectos sociais que definem para as mulheres uma 

posição social hierarquicamente inferior. 

Embora o conceito de gênero não tenha sido por ela criado, Rubin (1975) é considerada como a 

responsável pela sua difusão, a partir da elaboração do sistema sexo/gênero que desenvolveu em sua 

tese, recorrendo à proposição do tabu do incesto feita por Lévi-Strauss. 

Para Gayle Rubin, a divisão sexual do trabalho pode ser vista como um tabu contra a uniformidade de 

homens e mulheres, que divide o sexo em duas categorias excludentes. Todavia, ela também deve ser vista 

como um tabu contra outros arranjos sexuais que não aqueles que tenham, pelo menos, um homem e 

uma mulher, o que obriga ao casamento heterossexual (Piscitelli, 2009, p.138). 

Isto significa que o gênero não constitui apenas a identificação com o sexo, mas a obrigatoriedade do 

desejo heterossexual. Neste sentido, Butler (2004) contribuiu para ampliar o conceito de identidade de 

gênero e o debate em torno das diferenças sexuais, ao trazer para os estudos queer a perspectiva de 

corpos que embaralham as noções de feminino e de masculino, como os travestis e transexuais, os quais 

ela nomeia de corpos considerados abjetos, corpos que não conseguem se fazer inteligíveis. 

No entanto, e retornando à origem do conceito, os primeiros estudos que utilizaram a palavra 

“gênero” surgiram no campo da saúde e estavam impregnados pela noção da distinção sexo/gênero em 

um par dicotômico caracterizado pelo natural e pelo cultural. Haraway (1991/2004) aponta que esta 

primeira caracterização foi feita pelo psicanalista estadunidense Stoller (1968). 

Da naturalização proveniente da diferença anatômica dos sexos decorre a vigência de desigualdades 

sociais que se vinculam à noção de gênero, por sua vez, também tidas como naturais; e foi nesta lacuna 

que o feminismo começou a fazer uso do conceito de gênero. Piscitelli (1997) faz menção ao fato de que 
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a direção que os estudos de gênero têm tomado busca reformular criticamente o conceito, para que ele 

seja contemplado mais por uma dimensão política do que pela sexual.  

Importantes estudos têm abordado o tema deste projeto a partir do recorte de gênero proposto. 

Discorremos sobre alguns deles a título de exemplificação, lembrando que este rol é somente 

exemplificativo. Para tal, dividimos os trabalhos a partir da afinidade de seus conteúdos, a fim de 

possibilitar o entendimento de diferentes construtos sobre os quais se analisam um mesmo “objeto”; 

neste caso, as migrantes brasileiras em Portugal. 

Nesta primeira categoria, enquadramos os trabalhos cujas perspectivas buscam analisar as 

representações que os média constroem/divulgam acerca da migrante brasileira em Portugal. Ribeiro & 

Cerqueira (2009) apresentam o resultado preliminar de uma análise de conteúdo comparativa entre um 

jornal regional italiano e um português, e as representações que ambos trazem acerca dos/as migrantes 

brasileiros/as. Especificamente sobre a migrante brasileira, as autoras observaram que: 

[...] em relação ao tratamento informativo da imigrante brasileira, trabalham na mesma linha dos jornais 

de âmbito nacional e, mesmo que em escala inferior, continuam a representar estas mulheres com um 

baixo estatuto, associadas a temas e a comportamentos socialmente conotados com a marginalidade. De 

salientar que as imigrantes brasileiras que têm visibilidade nas peças noticiosas dos dois jornais são, 

geralmente, conotadas com a prostituição, a clandestinidade, o crime e a exploração (2009, p.1901). 

Por sua vez, Oliveira, Cabecinhas & Cunha (2011) buscaram construções de representações sociais 

da mulher brasileira em diferentes edições de revistas portuguesas e concluíram que as publicações 

operam a construção de um imaginário coletivo, o qual generaliza e impõe características comuns às 

mulheres brasileiras, em um processo de homogeneização das “minorias”. Neste sentido, as autoras 

afirmam que as revistas homogeneízam as brasileiras a partir da estereotipização sexual desta “minoria”, 

e que, neste processo, favorecem, ainda, as associações deste grupo à prostituição. 

Pontes (2004), autora brasileira, se dedicou a analisar as relações entre gênero e nacionalidade 

brasileira em Portugal por um viés mediatizado, focando especialmente na influência de produtos 

culturais, como as telenovelas e a axé music brasileiras, sobre as significações que portugueses/as 

fazem acerca das brasileiras. Ela afirma que “as representações feminizam o Brasil, ao mesmo tempo 

que sexualizam o gênero” (p.232). Explica, ainda, que esse processo de feminização da representação 

do Brasil está relacionado ao imperialismo e ao colonialismo — os quais ligam as histórias de Brasil e 

Portugal —, além das relações desiguais advindas da globalização, que mantém relações centro-periferia. 

Com foco apenas nas migrantes brasileiras residentes em Portugal, Correia & Neves (2010) 

realizaram entrevistas com este grupo e detectaram, via análise do discurso, que os estereótipos 
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veiculados especialmente pelos média influenciam de maneira negativa as experiências do processo de 

migração, que são marcadas por sentimentos de discriminação, e afetam a identidade social das 

migrantes. 

No viés que relaciona migração e trabalho, França (2012) debruçou-se em uma pesquisa acerca do 

mercado laboral português e as migrantes brasileiras na faixa etária de 25 a 35 anos. Para tanto, foram 

realizadas 21 entrevistas em profundidade com brasileiras que trabalham ou trabalharam em Portugal. 

Ao cruzar dados relativos ao mundo do trabalho às questões de migração em Portugal, a autora afirma 

que: 

(...) a inserção laboral das mulheres brasileiras no mercado de trabalho português assemelha-se aos 

modelos de integração laboral de mulheres imigrantes, sendo marcada por mecanismos de segregação 

racial e sexual existentes no mundo laboral em Portugal. Porém, apresenta uma dinâmica muito específica, 

em virtude do imaginário colonial existente no país acerca da mulher brasileira, pois o processo de 

hipersexualização dessas mulheres não pode deixar de ser considerado para a compreensão da prática 

laboral desse grupo de imigrantes (França, 2012, p.4). 

Ainda no mesmo recorte, Gracioli & Vanucchi (2014) pesquisaram as migrantes brasileiras que 

optaram por empreender em Portugal e constataram que, ainda que donas de seus empreendimentos, 

as dificuldades para trabalhar dentro da legalidade são tamanhas, e que estas mulheres esbarram, em 

vários momentos, com situações de discriminação, sendo o assédio sexual uma das mais frequentes. 

Os depoimentos revelam que a vida, enquanto mulher brasileira e empreendedora, coloca desafios 

cotidianos, que requerem determinação para perseguir seus objetivos, para enfrentar problemas próprios 

do trabalho na pequena empresa, para cumprir com as obrigações fiscais portuguesas, pela falta de capital 

de giro, pela crise econômica que afeta o país; algumas mesmo tendo sua empresa aprovada pelas 

instituições portuguesas, não conseguiram regularizar sua situação de permanência, vivendo em situação 

de clandestinidade (Gracioli & Vanucchi, 2014, p.1). 

Em uma perspectiva mais ligada ao imaginário social predominante acerca da mulher brasileira e à 

formação de subjetividade por parte dela, Gomes (2013), investigadora brasileira, em sua tese de 

doutoramento pesquisou o imaginário social <Mulher Brasileira> e o impacto que ele tem sobre a 

maneira com que dois grupos diferentes de brasileiras migrantes em Portugal se subjetivam em relação 

a este imaginário. Ao utilizar entrevistas semiestruturadas, Gomes (2013) relata as diferenças nas 

experiências de subjetivação de brasileiras de um grupo que compõe o chamado “mercado cultural” 

(dançarinas, cantoras...) e de outro grupo formado por ativistas sociais. Em suas conclusões, a autora 

afirma: 
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O mapeamento dos discursos turísticos, culturais e do universo migratório permitiu perceber os elementos 

que compõem o imaginário de <Mulher Brasileira> e as relações de poder nele imbricadas, as quais afetam 

a experiência migratória de brasileiras, assim como levam a diferentes formas de resistência a este discurso 

hegemônico (2013, p.303). 

Um estudo sobre a união entre luso-brasileiros (6 casais compostos por mulher brasileira e homem 

português, 4 casais compostos por mulher portuguesa e homem brasileiro), a partir dos enfrentamentos 

que os casais sofrem cotidianamente em suas relações sociais em Portugal, foi desenvolvido por 

Evangelista (2014). A autora analisa as subjetivações destes casais em relação aos enfrentamentos 

vivenciados, que passam, ainda, por constrangimentos no tratamento com órgãos que realizam o 

controle migratório, vez que pairam suspeições decorrentes deste tipo de união. Suas conclusões 

pontuam que: 

A essa altura, nota-se o quão transversal e abrangente são a violência de género e a dominação masculina. 

Os casais luso-brasileiros são defrontados, invariavelmente, com essa realidade. As mulheres, que 

compõem esses casais, são mais susceptíveis a essas violências simbólicas, sejam elas portuguesas ou 

brasileiras. As mulheres brasileiras sofrem pela indefectível associação com o estereótipo da prostituta ou 

da mulher fácil. E, a portuguesa, quando não lhe imputam estereótipos da mulher brasileira por associação, 

é onerada pela ousadia de se casar com homem brasileiro (Evangelista, 2014, p.145). 

A partir dos exemplos de pesquisas realizadas, cujas orientações aproximam-se do nosso tema, 

podemos ressaltar a presença constante dos estereótipos sociais associados à mulher brasileira, os quais 

remetem ao sexo, à sensualidade, à alegria e à simpatia, que em nossa pesquisa resumimos como 

“brasilidade” — termo emprestado de Machado (2003). Estas adjetivações sintetizam a identidade 

brasileira e são, em uma análise mais detalhada e que envolve as questões de colonialidade, uma 

herança do luso-tropicalismo. 

Outro importante imaginário disseminado pelo luso-tropicalismo refere-se à “mulata” (como discutido 

no capítulo 1). Fruto da mistura entre portugueses, negros e indígenas, que se deu em um clima tropical 

e exuberante, o Brasil foi “agraciado com a figura da mulata” — aquela que, mais tarde, personificaria a 

mulher brasileira para o mundo. (Gomes, 2010; 2013). 

Os atributos da “mulata”, para além de suas características corporais (notadamente, cintura fina, 

ancas largas e seios fartos), resumiriam o que de melhor tem o Brasil: simpatia, alegria, beleza e 

sensualidade. Como se esta representação simplificadora —resultado da criação de estereótipos — fosse 

capaz de, em um país de tamanho continental, aglutinar/sintetizar as características de suas mulheres, 

habitantes das mais diversas regiões, em um modelo representativo da brasileira média (Gomes, 2010; 

2013). 
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Contudo, o mais danoso é que o atributo da sensualidade35, no contexto histórico da relação colônia-

império — a qual que se consolidou desde o início sob forte presença do racismo — configurou-se em 

sexualidade e, na maioria dos casos, em relações sexuais forçadas e violentas. Santos (2007) remete ao 

estereótipo da sensualidade para justificar, ainda, porque muitas migrantes na Europa acabam sendo 

enredadas pelo tráfico de pessoas e pelo mercado do sexo.  

Talvez não seja demasiado especulativo relacionar esta imagem das mulheres imigrantes a um estereótipo 

de erotismo exótico ligado à mulher estrangeira. (...) A mesma interpretação pode ser feita em relação a 

mulheres provenientes de “países tropicais”, como sejam algumas nações africanas e, naturalmente, o 

Brasil. A ideia da mulher “quente” e “sensual” está, de certa forma, enraizada em determinadas zonas do 

imaginário colectivo, numa evidência clara da noção de outro, neste caso, outra (Santos, 2007, p.77-78). 

De forma análoga, a mulher brasileira, em sua maioria mestiça, incorpora o corpo hipersexualizado 

em contextos migratórios. Este atributo da hipersexualidade não se restringe a uma questão de cor da 

pele. Ainda que haja migrantes brasileiras de pele branca, em Portugal é o sotaque que irá, muitas vezes, 

remetê-las para a personificação destas características, as quais se encontram, de certa maneira, 

arraigadas ao imaginário social português. Neste sentido, Brasil (2017, p.274) — apoiando-se em Abadia, 

Cabecinhas, Macedo & Cunha (2016) — afirma que “o idioma em comum, que, por um lado, funciona 

como um fator de aproximação e facilitador da adaptação ao país de destino, por outro lado, se configura 

como um dos aspectos que mais provocam práticas discriminatórias”.  

 

2.6 Idade 

 

Ao considerarmos a idade como um marcador de diferença, nos referimos, neste trabalho, ao 

preconceito relacionado ao envelhecimento. Optamos, em nosso recorte, por investigar as experiências 

de integração e agência de migrantes maiores de 50 anos. A escolha por este marco etário se dá, para 

além dos nossos objetivos de pesquisa relatados no decorrer deste trabalho, devido à vivência de um 

fenômeno comum às mulheres, a menopausa —  uma redução na produção hormonal que afeta 

intensamente seus corpos e suas emoções, como se ao declínio dos estrogênios correspondesse um 

deficit de feminilidade (Ferraz, 2008). 

O idadismo corresponde à premissa de que existem categorias específicas de idade, em uma mesma 

lógica de categorização que fundamenta as ideias de sexismo e de racismo, como vimos anteriormente. 

Ariés (1981), citado por Cabral (in Motta, Azevedo & Gomes, 2005, p.54), argumenta que um sistema 

                                                 
35 Para uma revisão acerca dos estereótipos relacionados ao masculino e feminino ver Amâncio (2010). 
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classificatório por idades se consolidou na modernidade e que este “relaciona as concepções racionais 

de controle cronológico do percurso da vida humana”. 

Por seu turno, Bytheway complementa que o idadismo ocorre sempre que se faz “o uso da idade 

cronológica para marcar classes de pessoas às quais são sistematicamente negados recursos e 

oportunidades dos quais outros desfrutam, e que sofrem as consequências de tal denigração, que vão 

do patrocínio bem-vindo a inequívocos vilipêndios” (1995, p.14). 

Uma vez que as pessoas vivenciam o preconceito decorrido de uma construção de categorias, que 

em seu cerne é um constructo subjetivo, não há como negar, como nos aponta Calasanti (citado por 

Biggs, 2004), que as consequências deste preconceito sejam reais. No caso específico do idadismo 

relacionado ao envelhecimento, as consequências das atitudes discriminatórias se fazem perceber 

principalmente no âmbito das políticas de saúde e no mercado laboral (Butler, 1980). 

O termo ageism, traduzido como idadismo, foi cunhado por Richard Butler, em 1968, no campo da 

medicina geriátrica. Com a criação do termo, o autor refere-se ao processo de “sistemática 

estereotipização e discriminação contra pessoas, pelo fato de elas serem velhas” (Goldani, 2010a, 

p.385). Esta estereotipização pode ocasionar discriminações não apenas de caráter hostil, mas também 

envolve uma discriminação positiva, que, entretanto, concorre para diminuir a autonomia por parte das 

pessoas idosas, fazendo com que elas não alcancem os seus objetivos (Neto, 2004).  

Neto (2004, p.285), ao citar Butler (1980), relata os aspectos que se inter-relacionam no idadismo. 

São eles: 

1) atitudes preconceituosas em relação às pessoas idosas e ao processo de envelhecimento, incluindo as 

atitudes das próprias pessoas idosas; 2) práticas discriminatórias contra os idosos, sobretudo no emprego, 

mas também noutros papéis sociais; 3) práticas e políticas institucionais que, muitas vezes sem maldade, 

perpetuam crenças estereotipadas acerca dos idosos e reduzem as suas oportunidades de uma vida 

satisfatória, enfraquecendo a sua dignidade pessoal. 

Os estudos que buscam apontar as origens do idadismo se baseiam em duas concepções, sendo 

uma de viés psicológico e outra mais social. No viés psicológico, prevalecem explicações que relacionam 

o idadismo ao medo que temos do envelhecimento de nossos corpos, às debilidades associadas ao 

envelhecer e, em última instância, ao temor da morte (Butler, 1980). 

Por sua vez, as explicações de ordem social buscam na lógica de mercado, imposta a partir da 

modernidade, as imagens que conectam a velhice ao ócio e à improdutividade. Branco & Williamson 

(1982, citados por Nelson, 2005) situam dois episódios que podem ser considerados como de mudanças 

drásticas em relação à percepção e à importância dos indivíduos idosos nas sociedades: o primeiro é a 
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criação da prensa gráfica, que privou dos mais velhos a conexão ao poder e ao conhecimento. A partir 

do momento em que as histórias são materializadas em livros, os quais podem ser reproduzidos e 

distribuídos, as pessoas idosas paulatinamente perdem o estatuto de sabedoria que detinham (Jesuíno, 

2014). 

A segunda mudança decorre da Revolução Industrial e da consequente mobilidade que o fenômeno 

demanda, visto que as pessoas precisavam se deslocar para as regiões onde os trabalhos se 

encontravam. Neste sentido, “à luz desta nova pressão para a mobilidade, a estrutura familiar alargada 

(com os avós na casa) era menos adaptativa. (...). A experiência em uma posição não foi tão valorizada 

quanto a capacidade de se adaptar às recorrentes mudanças tecnológicas” (Nelson, 2005, p.208). 

Por conseguinte, a lógica de mercado, incipiente na Revolução Industrial, mas amplamente 

disseminada com a globalização e a mobilização tecnológica, faz com que indivíduos sejam considerados 

à margem da sociedade, quando, em certos contextos, força a aposentadoria em idades próximas aos 

65 anos — estágio em que se decreta, automaticamente, a inexistência de utilidade social, acarretando-

lhes, ainda, uma perda de estatuto econômico e social (Macnicol, 2006).  

Prevalece, portanto, nas sociedades industriais, a noção de que existe uma competição entre 

determinadas categorias de idade por recursos cada vez mais escassos, noção que se intensifica em 

tempos de crise econômica e que vulnerabiliza as pessoas consideradas idosas. Um exemplo corrente 

está a acontecer no Brasil, onde se debate a urgência de uma Reforma Previdenciária, direito social 

tratado pelo governo brasileiro como o pior dos males para a economia e a sobrevivência do Estado, vez 

que o Governo não teria condições de arcar com os custos do envelhecimento da população.  

Como sugere Debert (1999, p.80), ao citar Douglas e Wildavsky (1983), “cada sociedade tem seu 

portfólio de riscos e estabelece uma combinação específica de confiança e de medo. Na seleção dos 

perigos que merecem ser temidos, está envolvida uma estratégia de proteção e de exclusão de valores 

e estilos de vida particulares”. Cria-se, junto à opinião pública, a sensação de que os problemas que o 

país enfrenta —  em termos de saúde pública e de empregos — deve-se, predominantemente, ao “peso” 

que é cuidar de uma parcela “improdutiva” da população.  

Ao percepcionarem os/as idosos/as como cidadãos/cidadãs de segunda classe (Nelson, 2005), as 

sociedades reproduzem uma mentalidade dissociada da realidade dos indivíduos, como se envelhecer 

não fizesse parte do curso de vida. Atribui-se um baixo estatuto aos mais velhos, a despeito de ser a vida 

um continuum, e envelhecer passa a ser um “problema” que se limita a quem é considerado idoso, 

dissociando de cada um o envelhecimento que lhe é próprio.  
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Goldani (2010a, p.391) cita Cuddy et al. (2005), ao enumerar os mecanismos dos quais as 

sociedades industriais fazem uso para reproduzir a diminuição do estatuto das pessoas idosas: 

Em primeiro lugar, o progresso médico aumenta o tamanho da população idosa, o que institucionaliza a 

aposentadoria e remove idosos de posições de prestígio. Em segundo lugar, habilidades tecnológicas 

eclipsam a experiencia quando avanços tecnológicos criam novos empregos, o que também coloca as 

pessoas idosas fora do mercado de trabalho. Em terceiro lugar, os jovens se tornam mais transitórios, 

perdendo laços com parentes mais velhos. Em quarto lugar, o aumento da alfabetização torna obsoletas 

as tradições orais, eliminando a posição dos idosos como sábios. Estas mudanças no status estão ligadas 

à eliminação de pessoas mais velhas de papéis sociais competitivos. 

Conforme preconizamos no capítulo anterior, os estereótipos são categorizações às quais recorremos 

para dar sentido à infinitude de coisas que nos rodeiam. Nelson (2005) considera que recorremos a 

algumas categorias de maneira tão automática que elas podem ser consideradas como “categorias 

primitivas”36: raça, gênero e idade se enquadram nesta denominação. 

Os estereótipos etários são, ainda, estereótipos sociais, aos quais “sistemas de crenças se atribuem 

a membros de grupos de diferentes idades simplesmente pelo facto da pertença a esses grupos” (Neto, 

2004, p.286) — mesmo nos casos em que a pertença inferida não corresponda à pertença de fato. 

Para Butler (1980), o impacto do idadismo se dá, fundamentalmente, em três áreas: a discriminação 

no ambiente laboral, o viés no sistema de saúde e o preconceito social. A discriminação no ambiente de 

trabalho é percebida a partir do estereótipo de que os mais velhos são indivíduos dotados de baixa 

flexibilidade, os quais apresentariam dificuldades para aprender coisas novas — como lidar com 

tecnologias recentes —, sendo, portanto, pouco produtivos. Quando pensamos no viés da alocação dos 

recursos do sistema de saúde pública, torna-se frequente a percepção de que os idosos representam 

gastos, e que estes seriam melhor empregados se destinados aos adultos jovens. Estes fatos concorrem 

para uma intensificação do preconceito social direcionado à população idosa. 

Quando relacionados ao envelhecimento, os estereótipos costumam ressaltar indivíduos que 

apresentam comprometimentos de ordem física e mental, que, apesar de constituírem quantitativamente 

uma pequena parcela nas sociedades, acabam por representar a velhice como precariedade. Para além 

deste fato, as projeções demográficas tendem a conter um tom de alarmismo no que concerne às 

consequências do envelhecimento populacional e à inversão da pirâmide etária, o que termina por 

sustentar atitudes discriminatórias.  

                                                 
36 Adiante, no item 3.2.1, ao tratarmos da teorização destas categorias dentro do campo da Psicologia Social, utilizamos o termo default categories (Fiske & 
Neuberg, 1990), o qual optamos por traduzir como “categorias cronicamente acessíveis”. 
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Como reforçamos neste trabalho, os média são responsáveis, em grande parte, pela disseminação 

dos estereótipos e pelos discursos veiculados por meio da Comunicação Social são eficientes em ditar 

posições de sujeito e de comportamentos adequados, direcionando as imagens que um grupo faz de si 

mesmo e de outros grupos. O mesmo se dá em relação à velhice e ao processo de envelhecer: as 

normativas aplicadas, os valores e julgamentos que a sociedade faz desta categoria etária consistem, 

grandemente, de uma reprodução do que é mediatizado.  

Debert (2003), ao propor uma revisão da literatura acerca deste tema (ver Bell, 1992; Featherstone 

& Wernick, 1995), argumenta que as representações que os média, principalmente no contexto inglês e 

norte-americano, fazem da velhice sinalizam uma mudança após a década de 1970. Até este período, 

para a autora, a maior parte do conteúdo veiculado trazia representações da velhice como uma época 

de perdas, de deficiências (físicas e cognitivas), de solidão e de dependência. É na década de 1980 que 

se inicia uma inclusão de estereótipos mais positivos (Jesuíno, 2014), que relacionam a velhice ao 

prestígio social e ao poder. Nota-se, de acordo com Bell (1992), que mesmo estas representações 

carregam um evidente sexismo, vez que são predominantemente homens aqueles representados com 

tais características.  

Por seu turno, “as idades são um mecanismo poderoso e eficiente na criação de mercados de 

consumo, na definição de direitos e deveres e na constituição de atores políticos” (Debert, 1999, p.72). 

O marketing descobriu, recentemente, a terceira idade como um lucrativo nicho de mercado e, desde 

então, tem se dedicado a fazer deste público-alvo um mercado consumidor das mais diversas marcas. 

Neste sentido, a publicidade se encarrega de criar mensagens que consigam “conversar” diretamente 

com este público. E aqui, mais uma vez, fica notório o processo de estereotipização da velhice. Isto se 

dá, primeiramente, como nos lembram Moura & Souza (2015), por causa dos responsáveis pela criação 

das mensagens publicitárias, jovens adultos na faixa dos 20 aos 40 anos, que, “ou sublimam a condição 

particular daqueles que tem 60 anos ou mais, ou ignoram diferenças e os retratam como estereótipos 

de jovens com rugas” (Moura & Souza, 2015, p.4236). Por outro lado, como vivemos em uma sociedade 

que cultua a juventude, muitas empresas têm o receio de serem identificadas como “marcas de velho” 

e, quando não optam pela invisibilização deste público, acabam por retratá-lo como o “idoso jovem”. 

As imagens do idoso jovem são também penalizadoras, uma vez que excluem do universo da terceira 

idade as dificuldades de ordem física e cognitiva experimentadas por quem envelhece. Isto faz com que 

aquele/a que não se sente representado/a nas mensagens publicitárias assuma que há algo de errado 

consigo, por não se sentir pleno/a e saudável como deveria. Bezerra (2006, p.3) reforça que “o novo 

estereótipo veiculado pelos meios de comunicação — do velho ativo e de espirito jovem — atende mais a 
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uma lógica do mercado de consumo do que a uma tentativa de socialização do velho e de sua melhor 

qualidade de vida”. 

Deste processo de mediatização da imagem do “idoso jovem” decorre o que Debert (2003) chamou 

de “reprivatização de velhice”, um processo pelo qual as responsabilidades pelo envelhecimento situam-

se a nível individual, como se cada pessoa fosse responsável pelo envelhecimento saudável dos seus 

corpos — alcançado por meio do consumo de bens e de práticas associada ao bem-estar e à jovialidade. 

Aqueles indivíduos que não experimentam este tipo de envelhecimento devem se culpar por não terem 

seguido as instruções que proporcionariam uma velhice saudável.  

Bezerra (2006), ao comentar as consequências sociais da reprivatização da velhice, atesta que 

(....) esse fenômeno concebe os problemas do envelhecimento como responsabilidade individual, ou seja, 

as limitações adquiridas com a velhice são tidas como resultado de negligência da própria pessoa, por não 

ter adotado um estilo de vida saudável. É negado, desta forma, o direito de envelhecer. Segundo, essa 

representação acarreta uma disparidade entre as classes sociais, relegando aos idosos de classe baixa a 

condição de excluídos, negligentes e condenados ao isolamento social. 

Ou seja, é óbvio que, para um indivíduo envelhecer com saúde e bem-estar, sendo eficiente 

consumidor das marcas que lhes são direcionadas, é preciso estar situado em um estatuto social que 

lhe permita seguir à risca o papel de idoso jovem, evidenciando-se, assim, a intersecção entre idade e 

classe social.  

 

2.6.1 Idade e Gênero  

 

Motta (in Motta, Azevedo & Gomes, 2005) defende que a intersecção entre os marcadores de gênero 

e idade é o que conforma o “substrato social” e rege, estrutural e politicamente, as relações sociais. 

Como esta lógica encontra-se de tal maneira naturalizada, muitas vezes deixa de ser percebida e, 

portanto, problematizada. 

(...) Há uma lógica, às vezes impressentida, outras vezes esquecida, que preside a vida social, na reunião 

articulada das relações entre os sexos/gêneros e os grupos etários & geracionais. O gênero, expressando 

a estrutura primeira, fundante, das relações sociais, das mais institucionais às mais pessoais; e as 

idades/gerações, expressando uma ordem, de sentido político, de hierarquias de nascimento e de ação 

social, a intersecção entre essas categorias sendo tão estreita que se tornou pouco perceptível, ainda que 

constituam elas o substrato da vida social (Motta, in Motta, Azevedo & Gomes, 2005, p.7). 
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O espaço para manobra, em termos de ação social e política, reservado às mulheres parece estar 

muito mais presente na idade jovem e adulta, diminuindo conforme a idade avança. O mesmo se nota 

em graus significativamente menores, quando pensamos o masculino; isto porque, para a maioria das 

mulheres, o envelhecimento pressupõe uma ausência, tanto de feminilidade quanto de visibilidade social. 

Biggs (2004, p.49) sustenta: 

Tomando o exemplo da identidade “feminizada”, pode-se promover a identidade de ser uma mulher jovem 

com mais facilidade do que ser uma mulher idosa, ambas indiscutivelmente assentadas em uma ausência. 

No entanto, a velhice da mulher abrange uma dupla ausência, a de ser “não masculino” e a de ser “não 

jovem”. De extremamente visibilizada, a mulher idosa torna-se invisível, à medida em que a atenção de 

uma sociedade masculinizada e obcecada com a juventude se dissipa. 

O déficit da feminilidade, para Ferraz (2008), relaciona-se, principalmente, à redução da produção 

hormonal, a qual aponta para a entrada da mulher no período de menopausa e, em seguida, às 

características corporais relacionadas ao envelhecimento: a mulher já não é considerada fértil (o que 

representa uma grande perda de seu papel social, vez que a dissocia da reprodução37) e, neste momento, 

a menopausa - um processo natural do corpo feminino - ganha contornos de doença, devendo ser 

postergada ao máximo:  

(...) A menopausa deixa de ser encarada como uma etapa natural no processo de envelhecimento do corpo 

da mulher. Associa -se à doença, por meio da expressiva noção de “deficit”. Aliás, o próprio envelhecimento 

já tangencia o patológico, o que aponta para um dos temores que mais assombram nossa cultura: o horror 

aos efeitos devastadores da passagem do tempo sobre nossos corpos e cérebros, que devem se manter 

sempre “fit”, saudáveis, ativos e produtivos (termos praticamente equivalentes) (Ferraz, 2008, p.1). 

Claro que os sintomas da menopausa variam consideravelmente entre as mulheres, mas são neles 

que se fundamentam os discursos acerca do envelhecimento, e a eles se deve prestar a máxima atenção, 

a fim de que possam ser devidamente corrigidos. E são estes mesmos discursos que embasam o 

marketing das grandes indústrias farmacêuticas, que apostam nas terapias de reposição hormonal como 

formas de prolongar a juventude feminina e afastar as ausências relatadas.  

Torna-se quase obrigatório, nas sociedades industriais, que os corpos femininos obedeçam à lógica 

da produção, devendo, também, se manterem dentro de padrões que sejam visualmente agradáveis ao 

olhar do outro, para que sejam valorizados. Logo, neste paradigma, há pouco ou nenhum espaço para a 

valorização do envelhecimento. “Na cultura da performance e da descartabilidade, passa a ser 

                                                 
37 Em uma fala dirigida ao Parlamento Europeu, em 25/11/2014, o papa Francisco manifestou estereótipos idadistas e sexistas ao se referir à Europa atual: 
“In many quarters we encounter a general impression of weariness and aging, of a Europe which is now a ‘grandmother’, no longer fertile and vibrant”. 
(http://en.radiovaticana.va/news/2014/11/25/pope_francis_address_to_european_parliament/1112318) 
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praticamente impossível atribuir valor ao enriquecimento da experiência humana ao longo de uma vida. 

Nesse contexto, o envelhecimento só pode ser vivido como deficitário e angustiante” (Ferraz, 2008, p.1). 

Biggs (2004) ressaltou que há uma dupla ausência presente no envelhecimento feminino, em que as 

identidades femininas são relatadas como “não masculina” e “não jovem”, o que revela uma norma 

social relativa ao envelhecer em que os homens são competentes e sexualizados, e as mulheres são 

raramente capazes e independentes, e nunca sexualmente atraentes (Itzin, 1986, p.126), vez que, 

“como o ‘sucesso’ (Laz, 2003) da feminilidade na cultura ocidental continua a ser medido em termos de 

aparência física juvenil e de atratividade sexual, as mudanças físicas associadas ao envelhecimento 

podem constituir uma fraqueza” (citado por Vares, 2009, p.514).  

Por esta razão, a fim de que sejam percebidas como atraentes e capazes, muitas mulheres buscam 

se posicionar o mais distante possível do “fracasso” que representa o envelhecimento da aparência. À 

indústria farmacêutica se somam o recurso aos cosméticos, à moda e, em alguns casos, às intervenções 

cirúrgicas, impulsionado por campanhas publicitárias onde não há espaço para outra representação que 

não seja a do corpo jovem (Craveiro, 2005, p.84). 

Como consequências sociais da intersecção entre as categorias de gênero e de idade, 

especificamente no ambiente laboral, Goldani (2010a) discute o fato de que, muitas vezes, as mulheres 

apresentam descontinuidades em suas carreiras, devido às responsabilidades domésticas e familiares 

que lhes são impostas, que se intensificam a partir dos 40 anos. A mesma autora apresenta dados de 

investigações realizada no Reino Unido, os quais apontam para atitudes discriminatórias relacionadas à 

aparência feminina e à idade: mesmo mulheres jovens, na faixa dos 30 anos, foram preteridas a 

promoções no trabalho por serem consideradas “muito velhas”. Sontag (1997, p.20), citada por Vares 

(2009), explica que o que está em curso é um processo de desqualificação sexual, em que as mulheres 

experimentam a redução do seu “valor sexual” e de sua atratividade, conforme envelhecem.  

Assim como o gênero, a idade é uma categoria que sustenta e legitima assimetrias sociais (Biggs, 

2004). E é nesta perspectiva que o movimento anti-idadismo busca mobilizar indivíduos a fim de construir 

uma sociedade que seja “age neutral” ou “age irrelevant”38 (Macnicol, 2006).  

Outro ponto que o movimento propaga é a transversalidade do idadismo: ainda que seja improvável, 

uma pessoa pode não experimentar, durante o curso de sua vida, nenhuma forma de racismo, de 

                                                 
38 Embora o movimento idadista afirme perseguir uma perspectiva neutral, é importante referirmos que, muitas vezes, este tipo de conceito pode se mostrar 
pouco útil à desconstrução dos estereótipos e dos preconceitos que a ele se concectam. Um exemplo é o uso do termo color-blindness, que se justifica na 
asserção de que, desde o Movimento dos Direitos Civis, há aproximadamente meio século, nos Estados Unidos, já não é possível falar em racismo sistêmico 
ou estrutural, vez que as atitudes em relação à “raça” mudaram significativamente. Assim, volta-se ao conceito da meritocracia para explicar a permanência 
de desigualdades raciais, e localiza-se o racismo em um nível individual (Doane, 2012), o que concorre, por exemplo, para minar estratégias de grupos 
antirracistas. 
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sexismo, de discriminação religiosa ou de orientação sexual. Contudo, conforme envelhece, dificilmente 

não passará por atitudes discriminatórias em relação à idade, sejam elas oriundas de políticas públicas 

institucionalizadas ou de contatos interpessoais. 

 

2.7 Classe social 

 

Outra importante categoria social, a classe é estudada na sociologia a partir dos contributos de Karl 

Marx e de Max Weber. Como salienta Scalon (1998, p.337): “é possível afirmar que toda a produção 

teórica nas áreas de estratificação, classes e mobilidade foi, e é, informada pelas teorias de Marx e 

Weber”.  

Como nossa perspectiva analítica é a da interseccionalidade, interessa-nos, sobremaneira, os 

cruzamentos das matrizes de gênero e de classe para além de outras pertenças já discutidas, como a 

raça e a idade. Entretanto, para alcançar o contexto em que gênero e classe se imiscuem, produzindo 

determinações e opressões, faremos, inicialmente, uma breve exposição acerca do que pode ser 

considerada a origem do termo “classe”, a fim de apresentar as noções elaboradas por Weber e por 

Marx. 

Ainda que Marx não tenha trabalhado sistematicamente, ou mesmo escrito textos específicos acerca 

do conceito de classe, o seu nome permanece como referência às produções que abordam esta forma 

de divisão social (Lapyda, 2014; Machado, 2005). Tal fato se deve, principalmente, à abordagem 

materialista dialética elaborada por Marx e por Engels. Os autores definem a sociedade a partir da relação 

entre as forças produtivas e as relações de produção, sendo as primeiras referentes aos meios de 

produção e à força de trabalho, enquanto que as relações de produção surgem do regime de produção 

instaurado. O regime de produção que caracteriza as sociedades modernas é o capitalismo — sistema 

econômico e social que se baseia na propriedade privada dos meios de produção e que tem, como 

característica essencial, a busca pela “mais-valia” (Machado, 2005). 

Os detentores dos meios de produção (que constituem a classe dominante) exploram aqueles que 

vendem a sua força de trabalho (classe dominada), em uma procura pelo excedente que lhes proporciona 

a acumulação de riqueza. Não há, portanto, possibilidade de mobilidade ou de ascensão social por parte 

da classe dominada, a quem só resta a venda de sua força de trabalho. Giddens (1990, p.70), citado 

por Machado (2014), sintetiza a visão marxista da sociedade de classe:  
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(...) as classes surgem quando as relações de produção implicam uma divisão diferenciada do trabalho, 

divisão essa que permite a acumulação de excedentes de produção que podem ser apropriados por uma 

minoria, a qual se coloca assim face à massa dos produtores numa relação de exploração.  

O componente fundamental da divisão de classes, na visão marxista, é o pressuposto de uma relação 

sempre conflitual, onde há luta constante pela prevalência dos interesses contrários da burguesia e do 

proletariado, justamente porque a exploração produz desigualdades sociais. A luta é o motor das 

sociedades ao longo da história. Lapyda (2014, p.5) cita Marx (1867/1985, p.156): 

Por um lado, o processo de produção transforma continuamente a riqueza material em capital, em meios 

de valorização e de satisfação para o capitalista. Por outro, o trabalhador sai do processo sempre como 

nele entrou — fonte pessoal de riqueza, mas despojado de todos os meios, para tornar essa riqueza 

realidade para si. 

É importante ressaltar que o embate entre classes depende do alcance de uma outra dimensão, que 

é a de “classe para si”, a qual pode ser entendida como a formação de uma consciência de classe, a 

partir do momento em que os indivíduos se reconhecem nas mesmas condições e decidem agir como 

classe. 

A análise que Marx faz acerca do capital coloca o sistema econômico (estrutura) como definidor de 

todas as relações sociais (superestrutura). É o assente no poder econômico como determinante de todo 

o sistema e como única explicação para as desigualdades sociais que foi tese rechaçada por autores 

posteriores. Como apontam Machado (2005) e Lapyda (2014), diferentemente do que foi postulado por 

Marx, a crescente urbanização e a industrialização das sociedades não intensificaram a luta entre 

classes. Na verdade, ocorreu uma diversificação dos grupos sociais, que, hoje, remete a uma 

complexificação das chamadas “classes médias”, inclusive devido ao aumento da importância do setor 

de serviços. 

Guimarães (2015), ao fazer uma distinção entre a visão marxista e weberiana de classes, salienta a 

questão cronológica. Para o autor, Marx entende as classes como um elemento fixo, sempre presente 

na história, mesmo em sociedades anteriores ao capitalismo, sendo a luta de classes a responsável pelas 

mudanças sociais. Por sua vez, Weber define as classes temporalmente como grupos sociais, onde 

indivíduos livres estão em atuação. 

Apesar de a noção de classe weberiana estar muito ligada à questão da renda e das fontes de renda, 

o autor não compreende o poder econômico como exclusivo definidor do sistema social. Para ele, as 

desigualdades sociais podem se manifestar de três maneiras diferentes, ainda que operando 

concomitantemente: a hierarquia econômica, onde classe é definida sob o aspecto da renda; a hierarquia 
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social, onde estão presentes os “grupos de status”; e a hierarquia política, que dá origem aos partidos e 

às lideranças políticas (Machado, 2005).  

Os “grupos de status” se relacionam ao “poder social”, que é conferido aos indivíduos pela sociedade, 

quando lhes atribui diferentes graus de honra — e se trata de um elemento importante na formação das 

classes e na significação que os indivíduos fazem de sua pertença a determinada classe. Lapyda (2014, 

p.3) relaciona as classes aos “grupos de status” da seguinte maneira: 

(...) se as classes dizem respeito à produção e à aquisição de bens pelos indivíduos, os estamentos se 

diferenciam entre si pelo modo de consumo de bens; estão baseados em estilos e em modos de vida 

diferenciados. Nesse caso, o mercado já não é o que estrutura as relações de poder, mas, sim, a disputa 

em torno da ‘honra social’. 

Assim, para além da diferença de perspectiva no que tange à cronologia, Weber não associa 

diretamente classe social e luta política, sendo que a situação de classe nem sempre enseja uma ação 

coletiva de classe, vez que “(...) o interesse particular de cada um pode variar o suficiente para que não 

se estabeleça uma ação coletiva baseada na classe” (Lapyda, 2014, p.3). Enquanto o olhar de Marx é 

para a coletividade e para a força que dela emana, Weber toma em consideração a ação social a partir 

do indivíduo, de seus sistemas de crenças e valores — concepção que se aproxima mais do conceito de 

estatuto social, na maneira definida por Tajfel, citado por Cabecinhas (2007, p.90): 

Por ‘estatuto social’ Tajfel entende uma hierarquia de prestígio percebida: o estatuto é o resultado de uma 

comparação, isto é, reflecte a posição relativa do grupo na(s) dimensão(ões) de comparação. Tajfel 

considera que o baixo estatuto não provoca directamente a competição intergrupal, os seus efeitos no 

comportamento intergrupal são mediados pelo processo de identidade social: quanto mais baixo o estatuto 

subjectivo do grupo em relação com grupos de comparação relevantes, menor é a sua contribuição para 

uma identidade social positiva. 

Nas análises que realizamos mais adiante das entrevistas de História de Vida, optamos pelo uso do 

conceito de estatuto social por considerá-lo mais amplo do que a noção de classe, uma vez que o primeiro 

se refere ao prestígio, ao poder e ao capital simbólico39 (Bourdieu, 1978/2013) percebidos e que, em 

                                                 
39 “Os grupos sociais, e notadamente as classes sociais, existem de algum modo duas vezes, e isso antes mesmo de qualquer intervenção do olhar científico: 
na objetividade de primeira ordem, aquela registrada pela distribuição das propriedades materiais; e na objetividade de segunda ordem, aquela das 
classificações e das representações contrastantes que são produzidas pelos agentes na base de um conhecimento prático das distribuições tal como se 
manifestam nos estilos de vida. Esses dois modos de existência não são independentes, ainda que as representações tenham certa autonomia em relação 
às distribuições:a representação que os agentes se fazem de sua posição no espaço social (assim como a representação — no sentido teatral, como em 
Goffman — que realizam) é o produto de um sistema de esquemas de percepção e de apreciação (habitus) que é ele mesmo o produto incorporado de uma 
condição definida por uma posição determinada quanto à distribuição de propriedades materiais (objetividade 1) e do capital simbólico (objetividade 2) e 
que leva em conta não somente as representações (que obedecem às mesmas leis) que os outros têm dessa mesma posição e cuja agregação define o 
capital simbólico (comumente designado como prestígio,autoridade,etc.),mas também a posição nas distribuições retraduzidas simbolicamente no estilo de 
vida” (Bourdieu, 1978/2013, p.111). 
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certas situações, não estão necessariamente ligados a quem detém os meios de produção ou afere as 

rendas mais altas, por exemplo. 

Ademais, as abordagens marxista e weberiana, consideradas clássicas para o estudo das classes 

sociais, foram sujeitas a debates e a olhares por parte de diferentes campos teóricos dentro das Ciências 

Sociais, que lhes acrescentaram importantes contribuições. É nesta senda que Guimarães (2015, p.161), 

ao se referir ao feminismo, à teoria racial crítica e aos estudos descoloniais, afirma que, hoje, “não se 

pode pensar nas classes sociais sem levar em conta suas intersecções com outras dimensões de agência 

e de determinação”. 

 

2.7.1 Classe social e Gênero 

 

Se as mulheres da classe dominante nunca puderam dominar os homens de sua classe, puderam, 

por outro lado, dispor, concreta e livremente, da força de trabalho de homens e de mulheres da classe 

dominada 

(Safiotti, 2013, p.133). 

 

A confluência de uma análise feminista e marxista se situa na percepção de um sistema — capitalista 

— no qual decorrem relações desiguais de poder, inclusive determinadas pelo gênero, socialmente 

construídas e reproduzidas. Para Castro (2000, p.99), nos conhecimentos do campo feminista e marxista 

ressalta-se o “projeto por negação de propriedades, expropriações e apropriações”. 

Em sua tese de doutoramento, Manuela Tavares (2008) faz um apanhado das correntes feministas, 

segundo a divisão do feminismo em três principais segmentos: o “feminismo radical”, o “feminismo 

socialista-marxista” e o “feminismo liberal”. A autora lembra que o movimento feminista não pode ser 

exatamente compartimentado, já que suporta alguma fluidez entre pensamentos que se situam em 

correntes distintas, mas que a elaboração destas correntes nos ajuda a pensar sobre as perspectivas 

que direcionam cada uma delas e as suas principais oposições. A corrente que mais se apropria 

inicialmente das intersecções entre classe e gênero é, evidentemente, a do feminismo socialista-marxista, 

embora permaneça, como Salem (2016) ressalta, a impossibilidade de se definir uma única abordagem 

marxista feminista per se. 

Ainda de acordo com Tavares (2008), os contributos teóricos do marxismo ao feminismo podem ser 

situados nas obras de Engels: “A origem da propriedade da família e do estado” (1884) e “A mulher e o 

socialismo” (1879), de Auguste Bebel. Na obra de Engels, despontam as explicações históricas para a 
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opressão feminina; na de Bebel, a proposição recai sobre o modelo de casamento que, nas sociedades 

de propriedade privada, coloca as mulheres em situação de dependência econômica, não lhes permitindo 

a emancipação. Para além destas obras inaugurais, a autora ressalta a importante contribuição de 

ativistas/autoras, como Rosa Luxemburg, Clara Zetkin e Alexandra Kollontai (ver mais em Haan, 

Daskalova e Loufti, 2006). 

Passada a fase inicial, o feminismo marxista contou com análises que aprofundaram algumas 

temáticas que não haviam sido devidamente exploradas, relacionando a opressão das mulheres às 

questões da produção e da reprodução, discutindo a sexualidade e a socialização. Tavares, Matthee, 

Magalhães & Coelho (2009) citam, entre as feministas de maior relevância neste período, os nomes de 

Sheila Rowbotham (1972), Juliet Mitchell (1973) e Zillah Eisenstein (1980). Neste contexto, o conceito 

de patriarcado, desenvolvido pela corrente feminista radical, é também incorporado aos estudos. Dá-se, 

então, a aproximação do feminismo marxista de uma visão dual que conjuga dois “sistemas”, o 

capitalismo e o patriarcado, como força-motriz das relações de produção e da consequente opressão 

feminina, que sofre explorações específicas concernentes ao gênero.  

Muito embora o conceito de patriarcado40 tenha se mostrado problemático, sendo rechaçado por 

muitas autoras feministas pela dificuldade em defini-lo como um sistema e por sua ligação inicial à 

conceitualização original weberiana, Biroli & Miguel (2015) percebem a relevância de seu uso na 

capacidade que teve de afastar a noção marxista de que o processo de extração da mais valia atingiria 

— de maneira indistinta — homens e mulheres assalariados. Para os autores, “a percepção do 

imbricamento entre capitalismo e patriarcado (...) pôs em xeque — de modo definitivo — tal análise, 

mostrando como a situação da mulher trabalhadora possui peculiaridades em todas as etapas do 

processo de produção e de circulação de mercadorias” (Biroli & Miguel, 2015, p.28).  

Seguindo a análise proposta por Tavares et al (2009), podemos considerar as principais contribuições 

do feminismo marxista como sendo o combate ao determinismo biológico, por meio de uma análise 

material e histórica da opressão das mulheres, ainda que limitada; e o entendimento das ligações entre 

as mudanças estruturais nas relações familiares e as mudanças na divisão sexual do trabalho, com 

relevância para o papel social da mulher enquanto força produtora e reprodutora dentro do sistema 

capitalista. Por outro lado, as autoras não se escusam de levantar os problemas que podem sustentar a 

ideia de que o feminismo e o marxismo constituem, fundamentalmente, um “casamento malsucedido”, 

                                                 
40 “Castro e Lavinas alegam, ainda, que as feministas utilizam o termo patriarcado de maneira heterogênea e sem concordância conceitual, exceto no que 
tange à referência de patriarcado enquanto o poder e a dominação dos homens sobre as mulheres. Elas acrescentam, “para algumas, ele se dá ao nível da 
família; para outras, num plano mais geral, na relação com o Estado” (Castro; Lavinas, 1992, p. 237). E as autoras concluem: “[...] parece-nos correto 
afirmar que ele perde seu estatuto de conceito para firmar-se como uma referência implícita e sistemática da dominação sexual” (Castro; Lavinas, 1992, p. 
238, in Morgante & Nader, 2014, p.2). 
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nomeadamente: a dogmatização teórica, que rechaçou as contribuições do feminismo marxista; o peso 

dado às contradições estabelecidas entre capital/trabalho, como se esta fosse capaz de absorver todas 

as outras diferenças. E, por fim, o esquematismo do pensamento que resolveria o problema da mulher: 

com a eliminação da propriedade privada, automaticamente, se daria a emancipação da mulher, o que 

posiciona a luta feminina como um efeito secundário da luta marxista. 

Para além das problemáticas levantadas por Tavares et al. (2009), acontecimentos do fim da década 

de 1980 (como a queda do Muro de Berlim e os indícios de uma nova fase no capitalismo), que 

sustentaram a tese da globalização como grande tendência, fizeram retroceder as produções teóricas no 

campo do feminismo marxista. Nesta senda, Castro (2000, p.102) afirma que “(...) a estrutura social do 

capitalismo em classes perde intensidade de referência na produção feminista em favor de análises da 

vida social em termos de contingências, relações de forças locais, identidades microterritorializadas, ou 

discursos, ressaltando-se disputas por representações”. 

Atualmente, o feminismo marxista parece voltar à cena quando utilizado em análises interseccionais, 

as quais visam descortinar as relações de poder que perpassam os cruzamentos de diferentes matrizes. 

Salem (2016), por exemplo, apresenta uma abordagem acerca do projeto interseccional ter sido, de 

certa maneira, cooptado pelo feminismo liberal, o que esvaziaria seu cariz de luta e de ação política 

presentes na origem das análises que ainda não tinham o nome de “interseccionalidade”, mas que 

conjugavam gênero, raça e classe, principalmente.  

É nesta vertente, de não permitir tal cooptação e o consequente esvaziamento, que Salem (2016) 

defende a aproximação entre o feminismo marxista e as análises interseccionais. Ao citar Sharon Smith, 

para quem “a interseccionalidade não pode substituir as abordagens de gênero marxistas, porque a 

interseccionalidade é uma abordagem que nos ajuda a entender a opressão, mas não a exploração” 

(2013–2014), Salem (2016, p.7) reitera que o entendimento das diferentes formas de exploração 

somente pode ser alcançado dentro do capitalismo, e é a isto que se propõe o feminismo marxista.  

Entretanto, Salem (2016) vai remeter a um feminismo marxista que extrapola o padrão de “sistema 

dual”, baseado nos eixos do capitalismo e do patriarcado, na busca por abordagens que não privilegiam 

a classe em detrimento às outras pertenças, analisando, com rigor, os locais, as relações de poder e as 

determinações decorrentes das intersecções entre raça, gênero e classe. Um exemplo que a autora cita 

deste tipo de perspectiva analítica, o qual considera realizar uma abordagem tanto interseccional quanto 

marxista, se encontra na definição que James & Beese (citados por Salem, 2016, p.8) apresentam em 

torno do conceito de cultura: 
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Delimitar a cultura é reduzi-la à decoração da vida diária. A cultura é obra de teatro e poesia sobre os 

explorados; é o deixar de usar minissaias, optando, ao invés disso, por calças. A cultura também é o agudo 

do despertador que toca às 6 da manhã quando uma mulher negra em Londres acorda seus filhos para 

prepará-los para a babá. A cultura é o quanto ela se sente com frio na parada de ônibus e, depois, o calor 

que experimenta no ônibus lotado.  

Cultura deixa de ser um conceito ligado tão somente à noção de superestrutura, determinada 

unilateralmente pelas relações de produção, para se aproximar da perspectiva, então desenvolvida dentro 

dos Estudos Culturais, que a define como sendo as práticas sociais, ou seja, tudo aquilo que escolhemos, 

fazemos e vivenciamos cotidianamente. Por este viés, nossas escolhas e experiências são influenciadas 

e motivadas pela classe ou pelo estatuto social ao qual nos sentimos pertencentes, mas não apenas. É 

preciso pensar classe em relação ao gênero, bem como à raça/etnia e a outros marcadores que se 

mostram importantes, de maneira a problematizar os locais de intersecção destes eixos.  

Portanto, apesar de classe ser uma categoria importante para a compreensão de assimetrias que 

situam mulheres em diferentes posições de sujeito, gozando de limitações ou de privilégios sociais 

específicos, não se pode olhar para esta categoria fora do contexto capitalista, que define e sustenta as 

relações de produção não apenas materialmente, mas em termos de normas, de valores e dispositivos, 

como nos recorda Salem (2016). 

 

2.8 Estatuto migratório: Documentad@s ou não, desejáveis ou não? 

 

Como “clandestino”, o migrante é aquele que vem de fora duas vezes — de um exterior espacial e 

de um exterior legal —, por isso mesmo, é duplamente ameaçador. Como “selvagem”, o migrante é 

aquele que desafia duas vezes o código — o código cultural e o código moral —, ou seja, é duplamente 

inimigo da sociedade 

(Nouss, 2016, p.17). 

 

A migração irregular compreende diferentes fluxos, abarcando desde iniciativas individuais, que se 

realizam a partir de espontânea entrada em solo estrangeiro, até sistemas de exploração, considerados 

“indústrias da migração” (OIM, 2006,) ou “negócio da imigração ilegal” (Peixoto, 2007), que favorecem 

a entrada de cidadãos/ãs indocumentados/as por meio de contrabando ou de tráfico de pessoas. A nós 

não nos interessam estas empreitadas, uma vez que fogem ao escopo do nosso trabalho e, devido às 

muitas particularidades que envolvem estas redes de fluxos transnacionais, acreditamos que o 
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contrabando e o tráfico de pessoas devam ser aprofundados em pesquisas que se dediquem, de maneira 

específica, a estes tipos de migrações.  

A migração irregular é definida como aquela que “(...) ocorre fora das formas e procedimentos 

estabelecidos pelos Estados para gerenciar o fluxo ordenado de migrantes em seus territórios, através e 

fora deles” (OIM, 2006). Para a maior parte destes/as migrantes, o objetivo da migração se relaciona à 

busca por oportunidades de trabalho; entretanto, há situações de pessoas que migraram para se 

reunirem às suas famílias, outras que fazem a opção por um ambiente que acreditam corresponder ao 

estilo de vida desejado. Há quem migre para fugir de um contexto de violência, dentre outras motivações, 

e que podem estar em situação irregular. 

Para Castles (2010, p.49), “a migração irregular é essencialmente uma consequência do 

desequilíbrio entre a procura de mão-de-obra nos países de destino e a capacidade ou vontade dos 

governos de estabelecer canais legais de migração”. Há um notório descompasso entre o discurso oficial 

dos governos de países industrializados, que estabelece a possibilidade de entrada e permanência legal 

para migrantes "desejáveis" (leia-se qualificados, preferencialmente em áreas de saúde e tecnologia), 

enquanto afirma não haver vagas em postos que exigem menores qualificações, e o discurso de quem 

contrata nestes países, patrões que buscam prioritariamente pessoas que estejam dispostas a serem 

alocadas em vagas que exigem poucas qualificações (migrantes "indesejáveis").  

“Praticamente todos os países industrializados introduziram regras de entrada e de residência 

preferenciais para atrair estudantes e migrantes altamente qualificados para os setores de tecnologia da 

informação (TI), engenharia, ciência e medicina” (Castles, 2010, p.55). Portanto, migrantes que não se 

enquadram no perfil desejável têm maior probabilidade de serem definidos sob o signo da irregularidade, 

ainda que muitos deles encontrem postos de trabalho nos países de destino e procurem ajuda para 

legalização formal. Ocorre que ainda assim, muitos/as migrantes permanecerão durante longo tempo 

irregulares, trabalhando na precariedade, algumas vezes sem contrato laboral ou quaisquer garantias ou 

auxílios provenientes da segurança social. Ou seja, se mantêm em situação de vulnerabilidade aqueles 

dos quais o Estados afirma prescindir, mas que o mercado absorve (e consome) facilmente. 

A seleção que os Estados operam na determinação de quem corresponde ao perfil que interessa aos 

governos é muitas vezes realizada com base em critérios de nacionalidade e de etnicidade/raça. Castles 

(2010) considera que a União Europeia tem uma legislação ainda mais restrita e discriminatória, pois 

seleciona migrantes de “países terceiros” com base em critérios econômicos como a escolaridade e a 

qualificação, que determinariam um maior capital humano.  
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As relações estabelecidas entre a migração e a opinião pública, construídas principalmente pelos 

meios de comunicação, tendem a apoiar políticas governamentais restritivas, uma vez que as 

argumentações se baseiam no medo e na escassez (Almeida, 2004; Espírito Santo, Baía, Pereira et al., 

2016). O medo é reforçado pelo receio de que o “outro”, o diferente, contamine a identidade nacional. 

Em tempos de ataques terroristas, o medo se configura em estratégia discursiva eficiente que sustenta 

a criação de muros e de barreiras. Por sua vez, a escassez, a outra face do capitalismo, é associada à 

disputa por vagas de emprego, pelo uso de benefícios sociais — como reformas e pensões — e acessos 

à educação e à saúde, por exemplo, disseminando a ideia de que há uma competição cada vez mais 

acirrada por recursos que não são compatíveis com o número de pessoas que deles pretendem usufruir.  

Estar irregular, ou indocumentado/a, em determinado país é, portanto, uma marca que intensifica a 

vulnerabilidade, vez que dificilmente pessoas oriundas de países industrializados, munidas de 

passaportes — que carregam um alto valor simbólico — ver-se-ão em situação de irregularidade. Como 

citamos, a seleção que categoriza os/as migrantes opera segundo critérios sociodemográficos que 

repercutem individualmente divisões que costumamos aplicar em escala macro: países desenvolvidos 

versus países em desenvolvimento, etnias (brancos versus negros), ricos versus pobres, homens versus 

mulheres. 

No caso específico das migrantes brasileiras, entendemos que elas são racializadas em Portugal, 

percebidas como mestiças, hipersexualizadas e, quando em situação de irregularidade/indocumentadas, 

experienciam multiplicadas as consequências de suas pertenças identitárias, resvalando para uma 

condição de vulnerabilidade — a qual se associa à violências como os assédios (moral e sexual), a 

exploração laboral (não-pagamento de salários, longas horas de trabalho, acúmulo de funções...) e a 

discriminação nos acessos aos serviços públicos. Estar indocumentanda passa, também, pela 

experiência de viver um medo constante da fiscalização que, muitas vezes, restringe o contato com outras 

pessoas, o uso de serviços públicos e a própria espacialidade, quando muitas mulheres nesta condição 

optam por se limitarem ao trajeto moradia-trabalho somente. 
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CAPÍTULO 3 – Nós e eles: identidades construídas sob diferenças e semelhanças percebidas 

 

O propósito deste capítulo consiste em buscar, na Psicologia Social, conceitos e teorias que serão 

instrumentalizados nas análises das entrevistas realizadas mais adiante neste trabalho. Não se trata, 

portanto, de uma incursão aprofundada nesta área do conhecimento, mas de uma discussão acerca de 

temas que nos são fundamentais, posto que perpassam nosso objeto de pesquisa. Iniciamos com uma 

breve contextualização acerca dos estudos em Psicologia Social, para então levantar algumas definições 

do que constitui um grupo. A partir deste tópico, discorremos sobre o processo de categorização, o que 

permite aos indivíduos se diferenciarem dentro dos grupos (eu-nós), bem como se identificarem como 

pertencentes a um grupo percepcionando o mundo a partir da cisão “nós” versus “eles”. 

O processo de categorização, de natureza intrinsicamente dicotômica, sustenta-se grandemente na 

recorrência ao uso de estereótipos - simplificações que possibilitam mapear o ambiente social por meio 

de qualificações exageradas, positiva ou negativamente. Os estereótipos sociais se retroalimentam do 

meta-estereótipo: o que implica dizer que um grupo apresenta atitudes e comportamentos consoantes 

àquilo que imagina que outros grupos, com os quais interage e que lhes são relevantes, pensam sobre 

ele. Os estereótipos sociais concorrem, assim, para a estigmatização dos grupos e fomentam (ao mesmo 

tempo em que são fomentados por) preconceitos e comportamentos discriminatórios. 

Uma construção dialética semelhante pode ser verificada no uso feito por indivíduos dos estereótipos 

sociais que demarcam uma determinada posição social e que contribuem para a formação de uma auto-

imagem positiva, ou seja, recorrendo aos processos de elaboração da identidade social - conforme 

formulado por Tajfel, na Teoria da Identidade Social (TIS), cujos pressupostos assentam-se nos 

fenômenos da comparação social e da categorização. 

A identidade social, sendo um processo de mediação entre o indivíduo e as estruturas sociais, 

apresenta um caráter fluido, dinâmico e compreende estratégias de pertenças identitárias das quais os 

indivíduos lançam mão em determinados contextos, especialmente quando se apercebem das relações 

assimétricas de poder presentes nas relações intergrupais. Estas estratégias interessam-nos 

sobremaneira, já que, como definimos no capítulo anterior, a situação de migrante coloca a mulher em 

uma posição per se vulnerável, imiscuindo-se à condição feminina a sua qualidade de outsider. As 

assimetrias de poder estão postas quando no contexto migratório, cabendo ao exogrupo recorrer à sua 

capacidade de agência a fim de alargar sua margem de manobra e perseguir uma identidade social com 

a qual se sinta mais confortável.  
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3.1 Relações intergrupais 

 

The problem is how and why human beings perceive one another as belonging to the same group and 

include one another within the group boundaries which they establish when saying ‘we’ in their 

reciprocal communications, while at the same time excluding other human beings whom they perceive 

as belonging to another group and to whom they collectively refer as ‘they’ 

(Elias & Scotson, 1965/1994, p.37). 

 

Os primeiros estudos, na Psicologia, que elencaram o grupo como objeto de análise fizeram-no a 

partir de um olhar que buscava o individual, como se o nível dos processos individuais pudesse ser 

extrapolado para as interações grupais. Este ainda permanece como um recurso ao qual a Psicologia 

Social resvala, vez ou outra, na busca de determinadas explicações (Camino & Torres, 2013). Para além 

da perspectiva individual, houve, entre estes estudos, a divulgação de uma noção de grupo como algo 

capaz de suscitar comportamentos violentos, contagiando as massas e suprimindo sua racionalidade 

(ver Le Bon, 1896).   

É a partir de 1930 que a Psicologia Social traz o grupo para uma posição de categoria analítica de 

primeiro interesse, o que se deve em grande medida aos trabalhos de Kurt Lewin (ver sua obra póstuma 

Resolving Social Conflicts) - responsável pela formulação de conceitos que serviriam mais tarde à 

elaboração de diversas teorias dentro do campo de estudo das relações intergrupais. O autor propõe 

uma metodologia de caráter político, a action-research, ao privilegiar estudar os fenômenos relativos ao 

antissemitismo e aos conflitos étnico-raciais no melting pot que configurava a sociedade norte-americana 

(Amâncio, 2010; Camino & Torres, 2013). 

De acordo com Lewin (1952), a sociedade é uma rede de grupos, e um grupo não corresponde à 

soma da totalidade de seus indivíduos. O que define o grupo é a interdependência entre seus membros 

e, no caso de grupos dominados, a sensação de partilha de um “destino comum” imposto (Cabecinhas, 

2002). Para Lewin, um mesmo indivíduo participa de diferentes grupos, mas não lhes atribui a mesma 

importância. Ademais, os grupos constituem parte do espaço vital, o que significa dizer que as pessoas 

têm a inclusão e o reconhecimento dos membros dos grupos, assim como a definição de suas posições 

nos grupos, como parte dos objetivos de suas vidas. Por entender o grupo dotado de uma existência 

dinâmica e não reduzida ao indivíduo, Lewin se afasta da concepção de que as relações intergrupais 

poderiam ser explicadas como traços individuais de caráter (Camino & Torres, 2013). 
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Em 1906, Sumner já havia relatado o fenômeno da diferenciação grupal, nomeando-o de 

etnocentrismo:  

Cada grupo cultiva o seu orgulho e vaidade próprias, exibe ritualmente a sua superioridade, exalta os seus 

próprios deuses e considera com desconfiança os ‘estrangeiros’. Cada grupo pensa que os seus próprios 

costumes e normas são as melhores e vê-se como o único detentor da ‘verdade’ (Sumner, 1906/1940, 

p.29) citado por Cabecinhas (2002, p.45). 

Relacionando o etnocentrismo como fenômeno universal, Sumner estabelece, ainda, que o mesmo 

se fundamenta na separação entre o we-group ou in-group, traduzido como grupo de pertença, e 

othersgroup ou out-group, os outros grupos (Cabecinhas, 2002). 

A diferenciação grupal estaria, então, na base da criação de preconceitos e de situações 

discriminatórias. As abordagens iniciais que tiveram em conta o etnocentrismo, relacionando-o ao 

preconceito, partiam do nível psicológico para dar conta dos fenômenos estudados.  

Como salienta Amâncio (1993/2000), a análise da discriminação social, no âmbito da psicologia social até 

aos anos setenta, ficou limitada a extrapolações do nível psicológico para as relações intergrupais: o 

etnocentrismo resultaria de uma rigidez na visão da realidade social que se explicaria pela falta de 

informação ou contacto com os grupos-alvo (Allport, 1954/1979) ou pela personalidade autoritária (Adorno 

et al., 1950), não havendo a integração de variáveis estruturais presentes nos estudos no âmbito da 

antropologia e da sociologia (Cabecinhas, 2002, p.133). 

O referido estudo de Adorno et al .(1950) sobre a ‘Personalidade Autoritária’ consistia em, por meio 

de uma escala de etnocentrismo, mensurar atitudes negativas direcionadas às minorias étnicas e atitudes 

de glorificação à própria identidade nacional. A conclusão a que os autores chegaram foi de que “(...) a 

educação autoritária e a repressão da agressão levariam a sentimentos de hostilidade reprimidos, que 

seriam posteriormente deslocados em direção a outros grupos” (Camino & Torres, 2013, p.531).  

O deslocamento é a explicação presente também na concepção de ‘Bode Expiatório’, formulada por 

Dolard et al. (1939) dentro da Teoria da Frustração-Agressão, “onde a diferenciação intergrupal seria 

fruto do deslocamento da hostilidade produzida pelas frustrações inerentes à vida sobre categorias 

sociais que, pelo seu status na sociedade, não podem revidar adequadamente” (Camino & Torres, 2013, 

p.531). 

Entretanto, no caso destas duas teorias supracitadas, a explicação para as atitudes negativas 

direcionadas (discriminação) a determinados grupos sociais manifesta-se como sendo de ordem 

individual, influenciada pelas teorias freudianas. Em uma abordagem que foge às justificações 

relacionadas à personalidade, Sherif et al. (1961) estabelecem que a diferenciação grupal surge 

relacionada aos conflitos, que são pressupostos inerentes às relações intergrupais.  
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3.2 Estereótipos sociais e preconceitos 

 

We construct a stigma-theory, an ideology to explainn his inferiority and account for the danger he 

represents, sometimes rationalizing an animosity based on other differences, such as those of social 

class 

(Goffman, 1963/1986, p.5). 

 

Frequentemente a diferenciação intergrupal recorre ao uso de estereótipos como forma de categorizar 

membros de diferentes grupos, o que pode ser explicado, em parte, pelo próprio conceito de estereótipo. 

Para fins de conceituação, utilizamos o levantamento elaborado por Marques, Paez & Pinto (2013, 

p.435), que define que estereótipos podem ser compreendidos: 

(...) como uma generalização acerca de um grupo que é considerada falsa ou exagerada por um observador 

(Brigham, 1971), um conjunto de crenças partilhadas por várias pessoas acerca de um grupo social (Jones, 

Farina, Hastorf, Markus, Miller, & Scott, 1984), que utilizamos para explicar e predizer o comportamento 

sobre os membros desse grupo (Stephan & Rosenfield,1982) a atribuição de um traço a um grupo (Miller, 

1982), a consequência das nossas limitações no processamento de informação sobre outras pessoas 

(Hamilton & Gifford, 1976; Jones, 1982), a organização psicológica do ambiente social em termos de 

grupos de pessoas consideradas idênticas ou equivalentes (Allport, 1954/1979). 

Os estereótipos podem ter uma valoração positiva ou negativa. De acordo com Lippmann 

(1922/2008), os estereótipos constituem ‘mapas mentais’ aos quais recorremos a fim de nos apoiar 

em nossa necessidade de estruturação da realidade, dado a infinitude de coisas que há para se conhecer. 

As categorias são imagens disponibilizadas pela cultura envolvente, das quais lançamos mão para dar 

sentido ao que nos rodeia. Dessa maneira, simplificamos o mundo, filtrando e mesmo negligenciando 

algumas informações. 

A definição de Allport (1954/1979) para os estereótipos incide sobre o mesmo ponto trabalhado por 

Lippmann (1922/2008): em uma naturalização da tendência humana para categorizar.  

O tempo é tão curto e as exigências de ajustes práticos que nos são feitas, tão grandes, que não podemos 

permitir que a nossa ignorância impeça o nosso dia a dia. Temos que decidir se as coisas são boas ou más 

por categorias, não podemos avaliar cada objecto no mundo por si só. Traços básicos, ainda que pouco 

polidos e abrangentes, têm que bastar (Allport, 1954/1979, p.9). 

Para Allport (1954/1979), a categorização possui cinco características: a primeira refere-se ao fato 

de que a categorização aprovisiona expectativas sobre o que nos rodeia e que algo, ao ser encaixado em 
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determinada categoria, permite-nos a adoção de comportamentos adequados; a segunda trata do fato 

de a simplificação acarretar uma economia de esforços ao interpretarmos novas situações; a terceira é 

que, ao categorizar, conseguimos identificar objetos que estão relacionados entre si; a quarta é que, para 

além de identificar objetos relacionados, a categorização proporciona que associemos crenças e valores 

sociais e, por último, ainda que categorizar seja sinônimo de generalizar, as categorizações variam ao 

longo de um ‘continuum de racionalidade’ que abarca desde as leis científicas até os estereótipos 

(Marques et al., 2013). Neste continuum de racionalidade, as leis científicas se situam em um extremo, 

considerado racional, enquanto que os estereótipos estariam na outra ponta deste continuum, devido ao 

fato de serem eivados de preconceitos.  

Contudo, enquanto os estereótipos podem carregar valorações positivas ou negativas, o preconceito 

é entendido como sendo eminentemente de natureza negativa, como no caso do preconceito étnico 

citado por Allport (1954/1979). O autor define preconceito como “uma atitude aversiva ou hostil em 

relação a uma pessoa que pertence a um grupo, simplesmente porque ela pertence a esse grupo e, 

portanto, presume-se que tenha as qualidades censuráveis atribuídas ao grupo” (p.7). O mesmo autor 

difere, ainda, os fenômenos do estereótipo, do preconceito e da discriminação, cujos componentes 

seriam, respectivamente, cognitivo, emocional e comportamental.  

Tajfel (1969, 1972, 1978ab), citado por Cabecinhas (2002, p.188), ao analisar as funções cognitiva 

e sociais dos estereótipos “salientou a necessidade de substituir o conceito de estereótipo pelo de 

estereótipo social, entendido como uma definição colectiva de um dado grupo social, amplamente 

partilhada dentro e fora desse grupo, isto é, difundida num dado contexto cultural”. 

Acerca da relação estabelecida por Allport (1954/1979) entre categorização e discriminação, 

Cabecinhas (2002, p.132) nos chama a atenção para alguns pontos: 

Allport atribui enorme peso ao processo de categorização na explicação da discriminação social, 

nomeadamente ao poder dos ‘rótulos’ na estigmação dos grupos socialmente desfavorecidos, uma vez que 

estes evocam ‘automaticamente’ determinados conteúdos associados a esses grupos, conteúdos esses 

que são mais vinculativos para esses grupos. Embora reconhecendo a causalidade múltipla do fenómeno 

do preconceito, na sua análise dos estereótipos, o autor discute os seus aspectos ‘objectivos’, ligados a um 

‘real’ conhecimento dos grupos, e os seus aspectos ‘falsos’ devidos à falta de informação e de contacto 

com os grupos, e à generalização abusiva de determinadas características a todos os membros desse 

grupo. 

Como vimos, categorizar/estigmatizar implica generalizar para distinguir, o que é feito segundo uma 

concepção dicotômica. Pertencer a uma categoria é corresponder aos traços que nela agrupam 
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determinados indivíduos que partilham das mesmas características, ainda que, ao longo de nossas vidas, 

pertençamos a diferentes categorias.  

 

3.2.1 Default categories: raça, sexo e idade 

 

Para Fiske e Neuberg (1990), citados por Marques et al. (2013), há três default categories no que 

respeita à percepção de pessoas, a saber: o sexo, a idade e a raça, as quais seriam cronicamente 

acessíveis e díficies de suprimir, isto é, automaticamente codificadas quando entramos em contato com 

indivíduos que não conhecemos. E a mudança da percepção estereotipada para a percepção 

individualizada só ocorre em condições particulares. 

A recorrência à categorização cronicamente acessível pode ser exemplificada por Fanon 

(1952/2008), na obra Pele Negra, Máscaras Brancas, onde o autor afirma: “O judeu só não é amado a 

partir do momento em que é detectado. Mas comigo tudo toma um aspecto novo. Nenhuma chance me 

é oferecida” (2008, capítulo 5, para.31). O autor refere-se ao fato de que, diferentemente do judeu, que 

não possui nenhuma marca exterior (ou estigma, como define Goffman, 1963/1986), sua pele negra 

automaticamente o denuncia e a estigmatização ocorre em simultâneo.  

Semelhante é a acepção de Said (1978/2003, capítulo 3, item 4, para.50), quando diz do mito do 

orientalismo, criado a partir do Ocidente e atualizado no século XX, que “produziu uma imagem do árabe 

visto por uma sociedade 'adiantada' quase ocidental. Na sua resistência aos colonialistas estrangeiros, o 

palestino era ou um selvagem estúpido ou uma grandeza negligível, moral e existencialmente". Dentro 

de uma estigmatização étnica, o palestino é tido pelo Ocidente como atrasado e, após os atentados de 

11 de setembro de 2001, uma ameaça relacionada ao terrorismo fundamentalista religioso. 

A recorrência à categoria primitiva sexual, que suscita os estereótipos sexuais a ela vinculados, 

justifica a análise realizada por Friedan quando da escrita da obra A Mística Feminina (1963/1971): 

Aprendiam a lamentar as infelizes neuróticas que desejavam ser poetisas, médicas ou presidentes. Ficavam 

sabendo que a mulher verdadeiramente feminina não deseja seguir carreira, obter educação mais 

aprofundada, lutar por direitos políticos e pela independência e oportunidades que as antigas feministas 

pleiteavam (Friedan, 1963/1971, p.17-18). 

No contexto da produção de sua obra, Friedan (1963/1971) afirmara observar um fenômeno, ao qual 

chamou de “o problema sem nome”, ocorrendo entre mulheres casadas, norte-americanas, donas de 

casa, rodeadas de aparelhos domésticos e ocupadas com os afazeres da casa, do marido e dos filhos, 

que desenvolviam um sentimento de vazio e uma notável apatia. A obra relata que o espaço de atuação 
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desta mulher se encontrava sob a sombra do marido, que elas não consideravam desenvolver suas 

carreiras, que as conversas giravam em torno de futilidades e que as mesmas não possuíam objetivos 

próprios estabelecidos para as suas vidas.  

Ainda que a obra se refira a um contexto datado e que algumas coisas tenham-se alterado no intervalo 

de tempo que se passou, o tal “problema sem nome” estava diretamente relacionado aos estereótipos 

sexuais que conformavam o comportamento e as expectativas da mulher naquele período. A 

categorização sexual persiste, embora alguns conteúdos relacionados aos estereótipos de feminilidade 

tenham-se alterado ligeiramente. 

Amâncio (2010), em uma obra onde discute as construções sociais do feminino e do masculino, 

afirma que a categorização sexual extrapola as categorias sociais binárias ao estabelecer diferenciações 

assimétricas entre os sexos. Para a autora, são reservadas ao homem as competências que funcionam 

como referente universal e a mulher é referida como categoria específica, tal como acontece na 

linguagem. No caso feminino, os estereótipos sexuais normatizam comportamentos, caracterizam as 

mulheres, servindo para os homens as identificarem. Por sua vez, os estereótipos sexuais masculinos 

orientam comportamentos “e distinguem os indivíduos mais pela sua autonomia do que pela categoria 

de pertença” (Rabelo, 2010, p.169).  

Assim, ainda segundo o pensamento de Amâncio (2010), é que a norma é masculina e a exceção, 

feminina - o que revela o caráter prejudicial dos estereótipos sexuais para as mulheres, posto que estes 

reforçam a dominação masculina e se transformam em uma ideologia partilhada e construída na 

interação entre os sexos. A referida autora sustenta que é mais fácil para a mulher obter sucesso em 

uma atividade feminina e que quando ela se sai bem em uma atividade masculina suscita impressões 

negativas. 

A categoria cronicamente acessível da idade, mencionada por Fiske e Neuberg (1990), corresponde 

à divisão da vida em ciclos, condizentes com intervalos de idade que são, em essência, construções 

históricas e sociais. É nesta construção que, na maior parte dos países ocidentais atualmente, a infância 

se associa às ideias de inocência, de vulnerabilidade e necessidade de proteção; a idade adulta é 

perspectivada como sendo o tempo produtivo do indivíduo e a velhice, seu declínio (Debert,1998). Ao 

preconceito relacionado à idade chama-se idadismo, assunto abordado de maneira mais aprofundada 

no capítulo anterior deste trabalho. 
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3.2.2 Modelo de Conteúdo dos Estereótipos 

 

(...) if stereotypes do come and go with the winds of social pressures, maybe we can understand 

those wind patterns and, thus, some origins of stereotype content 

(Fiske, Cuddy, Glick e Xu, 2002, p.878). 

 

O Modelo de Conteúdo dos Estereótipos (MCE) foi elaborado com o objetivo de predizer como os 

conteúdos estereotípicos são originados. Para alcançar este intento, Fiske et al. (2002) concluíram que 

as crenças estereotípicas, no contexto das relações intergrupais, se organizam segundo duas dimensões, 

a competência e a simpatia. Este modelo retoma, recorrendo a uma nova linguagem, as dimensões 

clássicas dos estereótipos sociais, nomeadamente a dimensão instrumental e expressiva (Cf: Amâncio, 

2001; Cabecinhas, 2002). Estas dimensões são analisadas, ainda, de acordo com os estatutos (inferior 

ou superior) atribuídos ao endogrupo e ao exogrupo, e somam-se aos estatutos dos grupos a natureza 

de interdependência entre os mesmos, que pode ser competitiva ou colaborativa.  

Para Saiz, Merino e Quilaqueo, as dimensões de competência e simpatia “(...) respondem à ideia de 

que, em contato intergrupo, os membros de um grupo desejam saber se as intenções do outro grupo 

são positivas ou não (quente) e se este grupo é ou não competente (habilidoso) para realizar essas 

intenções” (2009, p.29-30).   

O MCE relaciona, assim, os estereótipos ambivalentes e os preconceitos sutis que permeiam relações 

intergrupais em que as assimetrias de estatuto são facilmente percebidas. Portanto, “um exogrupo visto 

como detentor de um estatuto superior ao endogrupo será visto como competente, enquanto que um 

exogrupo de estatuto inferior será visto como incompetente” (Marques et al., 2013, p.482).  

Marques et al. (2013) ressaltam que não é por ser considerado incompetente que um exogrupo não 

terá a simpatia de membros do endogrupo. Um exemplo disso é a relação ambígua entre portugueses/as 

e migrantes brasileiros/as. As imagens com as quais o Brasil tem sido representado desde a crise 

instalada no ano de 2013 assinalam um país que não tem competência para lidar com questões 

governamentais básicas como saúde, violência, educação, moradia, doenças tropicais, corrupção, dentre 

outras – o que o posiciona como um player de pouca competividade no contexto global.  

Nessa perspectiva, quando analisamos as relações intergrupais que ocorrem em contexto português, 

as/os migrantes brasileiras/os podem ser percebidos/as como portadores de traços estereotípicos de 

incompetência, ainda que suscitem simpatia por parte de autóctones que consideram este um povo 

alegre. Esta simpatia, no entanto, pode ser alterada quando prevalece a competição entre os grupos, 
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como no caso da busca por trabalhos em condições onde o mercado não é eficiente em absorver a mão 

de obra disponível. 

Como veremos adiante, caso os membros do endogrupo estejam conscientes dos estereótipos com 

os quais são designados pelo exogrupo, as afirmações do MCE são válidas para os estudos do meta-

estereótipo, como nos recordam Saiz et al. (2009). 

 

3.2.3 Ameaça do Estereótipo 

Give a group a bad name and it is likely to live up to it 

(Elias & Scotson, 1965/1994, p.28). 

 

A “Ameaça do Estereótipo” (Stereotypethreat) é um modelo elaborado por Steele & Aronson (1995), 

que se debruçaram no impacto que os estereótipos causam nos comportamentos de grupos dominados. 

Por meio de experimentos realizados, os autores concluíram que “através da ameaça do estereótipo, a 

inferioridade de um grupo num determinado domínio pode transformar-se numa profecia auto-realizada” 

(Marques et al., 2013, p.486) 

Gómez (2002) situa a ameaça do estereótipo dentro do que ele denomina de “perspectiva dos 

outros”, que ocorre quando se tem a consciência da presença de diferentes exogrupos e da capacidade 

que eles têm de avaliar membros dos grupos. 

É a esta ameaça invisível, porém disseminada nas relações intergrupais, a que Fanon se refere ao 

dizer do negro enquanto grupo estereotipado: “Ser ‘o Outro’ é se sentir sempre em posição instável, 

permanecer na expectativa, pronto para ser repudiado, e (…) fazendo tudo quanto é inconscientemente 

necessário para que a catástrofe previsível se produza (…). (Fanon, 1952/2008, capítulo 3, para.60). 

Os estudos que levaram Steele & Aronson (1995) a concluírem que “quando o estereótipo negativo 

que o exogrupo detém sobre o endogrupo é saliente, o desempenho é prejudicado”(Gómez, 2002, p.275) 

consistiram em pedir a universitários negros e brancos que respondessem a questões com certo grau 

de dificuldade. Em uma das condições do experimento era afirmado que o objetivo do teste era medir a 

capacidade intelectual dos estudantes, enquanto que em outra condição dizia-se apenas se tratar de um 

teste diagnóstico. Com os resultados obtidos, os autores observaram que estudantes negros, quando 

informados da situação ameaçadora (desempenho intelectual), apresentaram um desempenho inferior 

aos estudantes negros que achavam se tratar de um diagnóstico apenas (situação não-ameaçadora), 

enquanto que aos estudantes brancos o fato de estar em uma das duas condições não alterava o 

desempenho apresentado.  



 

 

126 

 

Portanto, era o receio em confirmar um estereótipo negativo sobre o próprio grupo que afetava o 

desempenho dos estudantes negros. Steele & Aronson (1995) apontaram, ainda, a influência da 

ansiedade no desempenho dos participantes, sugerindo que a “ameaça do estereótipo induzia ansiedade 

e insegurança e que estes estudos podem, eventualmente, interferir com o desempenho de tarefas” 

(citados por Marques et al., 2013, p.487). 

O mesmo tipo de experimento foi conduzido por Spencer, Steele e Quinn (1999) e aplicado não à 

questão racial, mas em relação aos estereótipos sexuais. Em testes de matemática, as mulheres só 

apresentaram desempenhos inferiores aos dos homens quando eram informadas de que em contextos 

passados, os homens se saíram melhores do que elas. 

Outro ponto importante acerca da ameaça do estereótipo refere-se à identificação com o grupo 

estereotipado. Armenta (2010), citado por Paulo (2014), executou um estudo com latino-americanos e 

asio-americanos e percebeu que os membros que, em situações ameaçadoras, apresentavam 

desempenhos piores eram aqueles que se identificavam mais com o seu grupo. Tal fenômeno pode ser 

resumido da seguinte maneira: 

(...) se um indivíduo tiver um nível elevado de identidade com os membros do meu grupo e a sua identidade 

estiver associada a estereótipo negativo para uma determinada tarefa, quando se torna saliente a questão 

da identidade o desempenho será afetado pelo estereótipo negativo (Paulo, 2014, p.15). 

 

3.3  Meta-estereótipo 

 

In short, they treated all newcomers as people who did not belong, as ‘outsiders’. These newcommers 

themselves, after a while, seemed to accept with a kind of puzzled resignation that they belonged to a 

group of lesser virtue and respectability, which in terms of their actual conduct was found to be justified 

only in the case of a small minority 

(Elias & Scotson, 1965/1994, p.16). 

 

Tal como a “ameaça do estereótipo” (stereotypethreat), Gómez (2002) considera que o meta-

estereótipo é um fenômeno que também pode ser estudado dentro da chamada “perspectiva do outro”. 

E isto se deve ao fato de que o meta-estereótipo é um processo relacional e que se sustenta nas 

avaliações (baseadas em estereótipos) que membros de um grupo consideram que outros grupos têm 

sobre eles. 
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As pesquisas na área de Psicologia Social acerca de meta-estereótipo são ainda recentes e a 

conceitualização do fenômeno se deve ao trabalho de Vorauer, Main e O’Connell (1998):  

(...) meta-estereótipos referem-se a essas crenças que os membros de um endogrupo possuem sobre os 

estereótipos que os membros de um exogrupo atribuem a eles. Alguns autores sugeriram ou demonstraram 

que os meta-estereótipos influenciam as reações afetivas no endogrupo (Finchilescu, 2005) e o preconceito 

direcionado aos exogrupos (Vorauer et al., 1998), a autodefinição endogrupal (Klein & Assi, 2001) e os 

estereótipos que o endogrupo atribui aos exogrupos (Finchilescu, 2005) (citados por Saiz et al., 2009, 

p.24). 

A definição proposta acima estabelece a relação que o meta-estereótipo guarda com o preconceito 

direcionado a exogrupos, bem como as reações afetivas e de auto-definição do próprio endogrupo, que 

fazem parte ainda do fenômeno da ‘ameaça do estereótipo’. Como consequência, e também uma forma 

de proteção do endogrupo, a estratégia escolhida pode ser o evitamento do contato com o exogrupo ou, 

quando isto não é possível, atitudes hostis direcionadas ao exogrupo são frequentemente observadas 

(Saiz et al., 2009). 

Entretanto, antes de definir os três componentes do meta-estereótipo, Gómez (2002) realça a 

importância de se ter em consideração os aspectos relacionais dos estereótipos (o conteúdo, a avaliação 

e as crenças) apoiando-se no trabalho de Wilder (1984), que diz que deve-se conhecer o que os membros 

do endogrupo pensam em relação ao exogrupo, analisando as avaliações que estes membros fazem: se 

acham que os membros do exogrupo são melhores ou piores ou se são simplesmente diferentes e qual 

é a interpretação dessa diferença. Isto porque a consciência sobre o estereótipo faz com que o endogrupo 

avalie o exogrupo e tanto o conteúdo quanto a avaliação constituem, para Gómez (2002, p.255), as 

“duas faces do seus meta-estereótipos”.  

Assim é que os membros do endogrupo precisam adotar a perspectiva do exogrupo a fim de 

conseguirem se autodefinir, em um processo de projeção contaminada pelos estereótipos que o 

endogrupo possui acerca do exogrupo. Ao adotar tal perspectiva, só resta ao endogrupo concluir que “se 

nós estereotipamos o exogrupo, é provável que ele também nos estereotipe” (Gómez, 2002, p.255). O 

terceiro aspecto surge como consequência dos dois anteriores e são as crenças sobre a imagem que 

membros do exogrupo possuem do endogrupo, afinal, o meta-estereótipo.  

Nesta senda, Vorauer et al. (1998) supõem que é a possibilidade de ser avaliado por membros de 

um exogrupo que leva à ativação do meta-estereótipo (Gómez, 2002). Ainda de acordo com estes autores, 

três diferentes componentes podem ser analisadas no processo de meta-estereótipo: a contextual, a 

comportamental e a cognitiva.  
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Como o fenômeno do meta-estereótipo é um processo relacional, o contexto irá variar de acordo com 

o exogrupo que se tem como objeto de comparação, o que adquire grande relevância quando há 

diferenças de estatuto social percebidas entre os grupos. Por sua vez, a componente comportamental é 

explicada por Gómez (2002, p.258): 

Quando as pessoas pensam que as crenças que outro grupo mantém sobre seu próprio grupo são negativas 

ou inconsistentes com seu auto-estereótipo, três conseqüências podem advir: evitar o contato com este 

grupo, estabelecer uma interação seletiva (o mesmo processo é encontrado entre pessoas que estão 

conscientes de sofrer um estigma social), ou ter uma reação hostil ao exogrupo, depreciando os membros 

do exogrupo caso não consigam evitar o contato (Fein & Spencer, 1997; Wills, 1981).  

A terceira componente, cognitiva, refere a uma ambivalência acerca da assertividade do meta-

estereótipo que pode implicar em duas situações. Na primeira, membros de um grupo discordam de um 

meta-estereótipo negativo, considerando o exogrupo injusto em sua avaliação, o que alimenta o 

estereótipo negativo dirigido ao exogrupo. Na segunda situação, os membros do grupo têm dúvidas sobre 

terem ou não traços do auto-estereótipo ou do meta-estereótipo, o que resulta se sentirem ameaçados, 

terem sua autoestima e a identificação com o grupo diminuídas (Gómez, 2002). 

É esta a razão, além da possibilidade de se utilizar os meta-estereótipos como uma estratégia de 

pertença, que leva Gómez (2002) a afirmar que o que incomoda o grupo não é tanto a questão da 

valência do estereótipo (se negativo ou positivo) a ele imputado, mas sim, conforme Cabecinhas (2002), 

as dimensões simbólicas associadas a esse conteúdo, bem como a força do estereótipo, que acarreta 

maior ou menor homogeneidade percebida. 

Quanto ao uso estratégico dos meta-estereótipos - que apenas é possível conhecendo o conteúdo dos 

estereótipos associados ao grupo -, Gómez (2002) remete ao estudo de Klein & Assi (2001), que afirma 

que se membros do endogrupo identificam-se como portadores de algumas características do meta-

estereótipo do exogrupo, torna-se possível que estes membros possam negar os traços que são 

indesejáveis ao endogrupo, confirmando aqueles que lhes sejam desejáveis e evitando, assim, 

consequências negativas no contato intergrupal.  

Klein & Assi (2001) avançaram ainda para uma análise das diferenças de estatutos, ao relatarem 

que: 

O meta-estereótipo em grupos dominantes pode provocar um sentimento de culpa se os membros do 

endogrupo acharem que sua posição é ilegítima (Crocker, Major & Steele, 1998). Complementariamente, 

o meta-estereótipo em grupos dominados pode causar uma ameaça à preocupação de ser aceito ou não 

por grupos dominantes, de modo que os membros se preocupem com o acesso a recursos importantes 

para eles (citados por Gómez, 2002, p.270). 
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A ameaça que membros de grupos dominados sentem em relação à aceitação por parte do exogrupo, 

tal qual a preocupação com o acesso aos recursos que lhes são importantes, derivam do fato de que os 

meta-estereótipos quase sempre são negativos (Vorauer et al., 1998), o que sugere a presença da 

“ameaça do estereótipo”, e da ansiedade constante a ela associada, que remete aos preconceitos que 

perpassam relações intergrupais assimétricas em termos de estatuto e de poder.   

 

3.3.1 Meta-estereótipos e preconceitos 

 

Retomamos, assim, a discussão em torno dos preconceitos. Nesta senda, a obra de Gordon Allport 

(1954/1979), A Natureza do Preconceito, é considerada marco fundamental nas análises do preconceito 

e de suas manifestações. Esta obra reflete o contexto da época em que foi produzida, marcada pelo 

fenômeno do anti-semitismo na Alemanha e pela segregação da população negra nos Estados Unidos, 

razão pela qual o autor alude com frequência ao preconceito étnico. Cabecinhas (2010, p.2), ao se referir 

à obra de Allport, afirma que o autor: 

(...) traçou as linhas fundamentais para a análise do fenómeno, constituindo uma referência basilar para a 

investigação desenvolvida até os dias de hoje (...). De acordo com Allport, as pessoas justificam a sua 

hostilidade em relação a certos grupos com base em diferenças grupais percebidas, reais ou imaginárias.  

O preconceito é classificado em cinco níveis de intensidade, sendo o primeiro a antilocução, que são 

comentários direcionados de maneira explícita ou não a grupos ou indivíduos considerados minorias. A 

reprodução da antilocução se dá por meio de estereótipos negativos e, ainda que por vezes percebida 

como inofensiva, ela permite que cenários mais agravantes de preconceito se desenhem. À antilocução 

(1) seguem: evitar o contato (2), discriminação (3), ataque físico (4) e extermínio (5).  

Para Allport (1954/1979) existe uma animosidade moderada escondida por trás das formas da 

antilocução, muitas vezes entendida como piadas ou provocações. Entretanto, na maioria das vezes, a 

antilocução mascara uma hostilidade genuína, capaz de rebaixar o exogrupo ou de exaltar o endogrupo. 

É na antilocução que reside uma das possibilidades de disseminação de estereótipos.  

A partir da contestação de alguns paradigmas, com a instituição de uma normativa social anti-racista, 

após eventos como o fim da Segunda Guerra Mundial, as descobertas científicas que negam quaisquer 

diferenças biológicas que justifiquem a categorização em raças, a implosão do segregacionismo racial 

nos Estados Unidos e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), houve uma tendência de 

diminuição de atitudes que sejam flagrantemente racistas, passando o preconceito para um estágio 
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denominado sutil. “Ou seja, (...) o preconceito racial se ‘escondeu’ ou encontrou formas menos explícitas 

de expressão” (Vala, Brito & Lopes, 2015, p.195).  

O preconceito sutil, devido ao seu cariz camuflado, pode mostrar-se mais difícil de ser combatido, 

justamente porque os indivíduos não conseguem provar terem sido expostos a ele. E a sociedade onde 

o preconceito sutil ocorre escusa-se de ter meios eficazes para combatê-lo, remetendo-o a uma questão 

de opinião pessoal e não a um fenômeno institucionalizado.  

Para Pettigrew & Meertens (1995), a diferenciação entre o preconceito flagrante e sutil ocorre com o 

primeiro sendo quente, próximo e direto, enquanto que o preconceito sutil seria frio, distante e indireto. 

Para além destes traços, o preconceito sutil justifica-se na necessidade de defesa dos valores tradicionais 

de uma sociedade e no exagero das diferenças culturais entre o endogrupo e o exogrupo. Diferenças 

linguísticas, religiosas, étnicas, disseminadas via estereótipos, são exageradas de forma a sustentar o 

preconceito sutil em relação ao exogrupo. 

Retornamos, então, à conexão entre estereótipos e preconceitos. Para Doise (1992), a fim de se 

combater o preconceito, é preciso intervir no momento em que as crenças estereotípicas associam-se 

aos valores para, então, se transformarem em um processo automático que irá subsistir durante a nossa 

vida social. Este momento é a infância e é nela que “aceitamos como dados objetivos juízos de valor; 

atribuímos importância e veracidade a uma mensagem mais em função do estatuto do emissor do que 

em função do seu conteúdo; estamos expostos a um menor número de fontes de informação” (Doise, 

citado por Marques et al., 2013, p.450). 

Allport (1954/1979) também se refere às estratégias direcionadas às crianças em idade escolar ao 

dizer da necessidade de se aumentar o contato entre diferentes grupos como alternativa para a 

diminuição, a longo prazo, do preconceito. Para além disto, o autor salienta o papel dos média na difusão 

de imagens mais tolerantes acerca de minorias étnicas.  

Embora reconhecendo a causalidade múltipla do fenómeno do preconceito, na sua análise dos estereótipos, 

o autor discute os seus aspectos ‘objectivos’, ligados a um ‘real’ conhecimento dos grupos, e os seus 

aspectos ‘falsos’ devidos à falta de informação e de contacto com os grupos, e à generalização abusiva de 

determinadas características a todos os membros desse grupo (Cabecinhas, 2002, p.132). 

A preocupação com as imagens de grupos dominados reproduzidas pelos meios de comunicação 

encontra ressonância na afirmação de Luhmann (2000, p.1): “O que nós sabemos da nossa sociedade 

e em geral do mundo em que vivemos, sabemo-lo através dos mass media”, portanto muito dos 

preconceitos e das crenças estereotípicas que possuímos foram, em algum momento, fomentados ou 

transformados pelos média.  
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No caso específico do nosso “objeto” de pesquisa  - migrantes brasileiras em Portugal - são marcantes 

algumas exposições mediatizadas que deram contorno à forma com que estas mulheres são percebidas 

em Portugal. E é justo realçarmos que boa parte destas imagens foram fornecidas pelo Brasil, como já 

mencionamos anteriormente: as propagandas que visavam promover o turismo e apelavam para corpos 

femininos seminus (o tom atualmente mudou o foco para as belezas naturais), as telenovelas (Gabriela, 

como o caso mais emblemático em Portugal) e a axé music, com suas letras de conteúdo sexual 

apelativo, vêm, desde meados dos anos 70, servindo de referência para a criação de um imaginário 

social acerca de uma representação da brasilidade e da mulher brasileira. 

Uma vez que estas referências foram-se consolidando, outros exemplos de imagens, relacionadas às 

mudanças no perfil de migrantes (categorizadas em diferentes vagas migratórias do Brasil em direção à 

Portugal), obtiveram alcance e repercussão entre a sociedade portuguesa. Algumas destas imagens 

associavam diretamente as brasileiras à prostituição, como no caso da reportagem da Revista Time sobre 

o movimento “Mães de Bragança”. Somam-se a esta reportagem o Programa Café Central, no ano de 

2011, veiculado pela RTP2, que apresentava uma personagem brasileira, Gina, prostituta e maníaca 

sexual (UMAR, 2011); a declaração do então Bastonário da Ordem dos Advogados, Marinho Pinto, no 

Programa Justiça Cega, da RTP, em 2012, ocasião em que afirmou que “o que o Brasil mais exporta 

são prostitutas” (CONJUR, 2012) e, ainda, a capa da Revista Focus, no ano de 2010, que estampa o 

recorte do dorso de uma mulher vestindo um biquíni pequeno, nas cores verde e amarelo (cores da 

bandeira brasileira), acompanhado de um título sexista (Focus, 2010). 

Em levantamento realizado a partir das notícias disponíveis no sítio eletrônico do Jornal Público, 

considerado um veículo de grande credibilidade junto ao público português, notamos que as imagens 

com as quais as brasileiras são representadas remetem-nas, na maior parte das vezes, à prostituição 

e/ou à contravenção, ao passo que concluímos: 

Seria de grande importância que os meios de comunicação, para além dos casos policiais que envolvem a 

prostituição, a exploração e a contravenção, dessem igual espaço às imigrantes brasileiras que estão em 

Portugal trabalhando em áreas diversas, e não somente às relacionadas ao mercado do sexo. São tantos 

outros recortes e enquadramentos possíveis que conformar a brasileira ao aspecto hipersexualizado, além 

de uma atitude redutora, pode ser ainda mais cruel quando analisadas suas repercussões sociais (Queiroz, 

2016, p.17). 

Ao optarmos por trabalhar com o estereótipo de brasilidade proposto por Machado (2003), que 

associa brasileiros e brasileiras às características de alegria – simpatia – submissão – hipersexualidade, 

pudemos constatar, nas entrevistas realizadas, algumas estratégias produzidas pelas migrantes ora no 
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sentido de se aproximarem destas características, quando julgam conveniente, ora de se afastarem delas 

por não lhes serem úteis. Tais estratégias referem-se às pertenças identitárias e à identificação com o 

grupo. Cabe-nos, portanto, discorrermos a seguir sobre a teoria da identidade social (TIS) e 

apresentarmos algumas estratégias de pertença. 

 

3.4 Identidade Social  

 

The mechanism common to both, representations of the in- and of the outgroup, is the use of 

essentializing tools that allow one’s own and the other group being perceived as well-defined entities 

with a nature of their own constitutes a severe obstacle to dialogue 

(Wagner et al., 2009, p.363).  

 

Foi a partir dos experimentos desenvolvidos por Sherif et al. (1961), naquela que ficou conhecida 

como a Teoria dos Conflitos Realistas (TCR), que se estabeleceu a associação do fenômeno da 

diferenciação intergrupal aos contextos onde houvesse conflitos de interesses entre os grupos (Camino 

& Torres, 2013). Acerca da TCR, Tajfel & Turner (1979, citados por Monteiro, 2013, p.519), afirmam: 

A TCR foi protagonizada na psicologia social pelo casal Sherif, que providenciou tanto uma etiologia da 

hostilidade intergrupal como uma teoria da competição (...). Assim, os reais conflitos de interesses grupais 

não só criam relações intergrupais antagônicas como aumentam a identificação e intensificam a ligação 

com o endogrupo. 

O processo da diferenciação intergrupal sustenta-se na categorização social, no estabelecimento de 

categorias essencializadas que justificam a criação de limites entre o endogrupo e o exogrupo, ou seja, 

que mantém a cisão que se estabelece entre “nós e os outros”. Wagner et al. (2009) admitem como 

consequência do processo de essencialização, que sustenta a criação de categorias sociais, a assunção 

de que os membros de uma determinada categoria essencializada são percebidos como sendo 

extremamente homogêneos entre si, apresentando comportamentos que são explicados devido à 

essência do grupo e que qualquer tratamento direcionado a estes membros são legitimados como 

naturais.  

Nesta senda, Wagner et al. (2009) fazem menção a dois processos que são consequências 

dramáticas do pensamento baseado na essencialização: a desumanização e a infra-humanização. No 

primeiro caso, a essencialização pode ocorrer em relação à etnicidade/raça, imigração e genocídio, bem 
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como à orientação sexual, pornografia e deficiência e constitui na atribuição do estatuto de não-

humanidade a alguns grupos de maneira a justificar massacres como o Holocausto Nazista.  

Quanto ao processo de infra-humanização, este consiste em designar emoções mais complexas, 

como amor ou embaraço, aos membros do endogrupo, enquanto que ao exogrupo são concedidas 

emoções primárias, que se aproximam daquelas com as quais nos assemelhamos aos animais, como 

raiva e divertimento. Tal fenômeno acontece na percepção de grupos de alto e baixo estatuto social e, 

inclusive, na ausência de conflito. 

Tendo como foco de investigação o fenômeno da categorização social, Tajfel e colegas (1971) 

desenvolveram um modelo experimental cujo objetivo era estudar a situação do grupo mínimo. De acordo 

com Amâncio (1993/2000, p.293-294), o procedimento utilizado neste modelo experimental consistia 

na: 

(...) criação de uma situação socialmente 'vazia' [...] os sujeitos pertenciam todos ao mesmo sexo e à 

mesma faixa etária, não havia interacção entre eles em nenhuma das fases da experiência e a categorização 

era introduzida através de um critério inteiramente abstracto e sem qualquer significado, visto que não 

havia conteúdos associados ao 'grupo Klee' ou ao 'grupo Kandinsky'. 

Os resultados obtidos por Tajfel e colegas (1971) através do recurso ao paradigma dos grupos 

mínimos confirmam a existência da diferenciação intergrupal independentemente de uma condição de 

rivalidade entre os grupos. Mesmo onde não há conflito de interesses, a categorização em grupos 

diferentes mostrou-se suficiente para o aparecimento do favoritismo endogrupal (ingroup favouritism) e 

de comportamentos discriminatórios dirigidos ao exogrupo. A partir das investigações que objetivaram 

definir as condições mínimas para o surgimento do favoritismo endogrupal, Tajfel et al. (1971) criaram 

as bases do que viria a ser a Teoria da Identidade Social (TIS) (Cabecinhas, 2002).  

Monteiro (2013, p.523) define que a importância do paradigma dos grupos mínimos reside na 

determinação “da estrutura inicial da teoria em torno de três conceitos: a categorização social, a 

comparação social e a identidade social”. Para Tajfel e colegas (1971), a identidade social se refere à 

consciência de pertencimento a um determinado grupo social e à significação que decorre desta pertença 

(a valoração emocional que a acompanha).  

Como pressuposto da identidade social, tem-se que os indivíduos buscam uma identidade social 

capaz de gerar, via comparação social, uma autoimagem positiva - sendo que “a consequência deste 

pressuposto é que quanto maior é o sentimento de pertença a um grupo, maior será a tendência a 

diferenciar, de uma maneira favorável, seu próprio grupo (endogrupo) dos outros grupos (exogrupo)” 

(Camino & Torres, 2013, p.534-535). 
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É importante frisarmos a condição processual inerente à identidade social, que se deve tanto ao fato 

de pertencermos simultaneamente a diversos grupos sociais quanto à constatação de que “não nos 

comparamos com qualquer grupo, e nem sempre com os mesmos” (Monteiro, 2013, p.524). Portanto, 

o conceito de identidade social revela seu atributo fluido e flexível e, para Tajfel (1972), trata-se de um 

processo que “não ocorre no vazio social, mas em determinado contexto histórico onde os diversos 

grupos mantêm relações concretas entre si, relações que são igualmente mediadas pelos processos de 

identidade social” (Camino & Torres, 2013, p.536). 

Assim, a identidade social atua no sentido de promover a mediação entre as relações sociais, as 

estruturas e as instituições, em um processo constante que envolve a comparação social e a 

categorização dos grupos. Para além disto, como a identidade social se processa no meio social e não 

num vazio, como aponta Tajfel (1972), as formas com que os indivíduos manejam suas pertenças 

identitárias ocorrem também consoantes aos contextos nos quais estão inseridos. Logo, há, um atributo 

performático na identidade social, o que implica dizer que os indivíduos, ao fazerem a gestão de suas 

identidades sociais, têm em conta as diferentes audiências para as quais eles procuram se significar. 

Sobre o caráter estratégico das pertenças identitárias, Barreto & Ellemers (2009, p.271) reiteram: 

(...) que a maneira com que as pessoas se descrevem ou expressam sua identidade pode ser bastante 

estratégica, ao invés de simplesmente refletir as representações cognitivas que as pessoas tem de  

membros dos seus grupos sociais (Deaux & Ethier, 1998). Isto é, de acordo com as teorias do 

gerenciamento de impressões (Baumeister, 1982; Leary & Kowalski, 1990; Schlenker, 1980), as 

declarações de identificação podem ser vistas como ferramentas comunicativas através das quais as 

pessoas expressam como elas desejam ser vistas por um público em particular ( Barreto, Spears, Ellemers 

e Shahinper, 2003, Ellemers, Barreto e Spears, 1999). Isto é particularmente provável no caso em que o 

alvo em questão é confrontado com um público que representa alguma forma de ameaça à sua identidade 

(ver também Klein & Azzi, 2001; Reicher & Levine, 1994; Reicher, Spears, & Postmes, 1995).  

As estratégias identitárias, de acordo com a proposta de Tajfel & Turner (1979), ocorrem mediante 

dois contextos nos quais se baseiam as relações intergrupais, nomeadamente, o contexto definido pelo 

continuum interpessoal vs intergrupal e o contexto onde se insere o “sistema de crenças dos indivíduos 

sobre a estrutura da relação entre os grupos na sociedade” (Monteiro, 2013, p.525). 

No caso do contexto interpessoal vs integrupal, temos que no extremo interpessoal as características 

individuais são determinantes das interações, enquanto que no extremo intergrupal são as pertenças às 

categorias sociais que determinam as interações entre os indivíduos. É neste extremo que para Hogg 

(2001), citado por Monteiro (2013, p.525), “está em causa a identidade social e que as comparações 

ocorrem entre indivíduos despersonalizados (enquanto membros de grupos e não enquanto indivíduos) 
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e por isso tem de se apoiar na definição das próprias categorias grupais e dos estereótipos que elas 

integram”.  

Por outro lado, o contexto que remete ao sistema de crenças sobre a estrutura da relação entre os 

grupos na sociedade constitui-se, também, de dois pólos opostos: um que compreende a dimensão da 

mobilidade social e outro que compreende a da mudança social. De acordo com este sistema de crenças, 

tem-se que a mobilidade é característica de uma sociedade flexível, onde as fronteiras entre os grupos 

são consideradas permeáveis. Neste tipo de sociedade, o indivíduo que não se sente confortável com 

suas pertenças grupais tem autonomia e possibilidade de se deslocar para os demais grupos ou para 

outras sociedades (em uma opção pelo percurso migratório, por exemplo). 

Em sentido inverso, quando do pólo da mudança social, o indivíduo vê-se preso em uma sociedade 

estratificada e que possui fronteiras nas quais a permeabilidade pode ser assimétrica, já que na mesma 

sociedade uma fronteira pode ser permeável para uns e impermeável para outros, dependendo do 

estatuto social dos grupos (Cabecinhas, 2002). Ainda, este individuo não dispõe de recursos para se 

afastar das condições negativas que seus grupos de pertença oferecem. “Assim, as crenças na mudança 

social, abrindo perspectivas de ascensão social individual, estimulariam estratégias individualistas de 

ação, enquanto que as crenças na mudança social favoreceriam estratégias coletivas” (Camino & Torres, 

2013, p.536-537). As estratégias de mudança social são suscitadas a partir de uma coletividade que 

considera haver ilegitimidade e injustiça nas relações de poder e dominação às quais está submetida. A 

fim de superarem tal condição, os membros de determinado grupo optam por se fortalecerem em sua 

pertença identitária, reforçando a atuação grupal. 

De origem judia, Tajfel teve sua família exterminada no contexto da Segunda Grande Guerra. Assim, 

devido em grande parte à sua história pessoal, o autor dedicou-se a compreender as estratégias utilizadas 

por grupos designados como “minorias sociais” no sentido de sobreviverem psicologicamente, em suas 

tentativas de perseguirem uma identidade social positiva a despeito do preconceito ao qual estavam 

expostos os seus membros (Monteiro, 2013). 

O que Tajfel & Turner (1979) concluiram acerca de algumas prováveis estratégias de respostas de 

minorias frente a uma identidade social negativa foi que a primeira resposta se refere à procura pela 

mobilidade social, de maneira a se incluírem, física ou psicologicamente, em um grupo de estatuto social 

mais elevado. Se estiverem diante de uma sociedade rígida e estratificada, as respostas caminham no 

sentido de lançarem mão de estratégias de competição social e de criatividade social. Monteiro (2013, 

p.529) sintetiza as estratégias da seguinte maneira: o item 1 configura uma estratégia de criatividade 

social enquanto que os três itens restantes são compreendidos como estratégias de competição social: 
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1)  Tornar-se, através da ação e da reinterpretação das características do grupo, mais semelhante ao grupo 

de estatuto superior; 

2) Reinterpretar as características inferiores do seu grupo, de modo que não apareçam como 

inferiores, mas antes adquiram uma distintividade positivamente valorizada em relação ao grupo de estatuto 

superior”; 

3) criar, através da ação e da difusão de novas ‘ideologias’, novas características grupais que 

tenham uma distintividade positiva em relação ao grupo de estatuto superior (Tajfel, 1978, p.93-94); 

4) procurar uma distintividade positiva mudando o exogrupo com o qual está a ser comparado – 

evitando especialmente utilizar o grupo de estatuto superior como quadro de referência para a comparação 

(Tajfel & Turner, 1979, p.43).  

Nos casos em que o grupo contesta a legitimidade da dominação à qual se encontra submetido, a 

competição social surge como recurso que mobiliza a coletividade em um confronto com o grupo de 

estatuto mais elevado. Por sua vez, quando o grupo faz opção pelo uso estratégico da criatividade social, 

o que ele pretende é instaurar uma política de afirmação positiva da sua identidade social, de sua 

distintividade grupal, promovendo uma ressignificação do estereótipo que o categoriza. Contudo, 

devemos salientar que a estratégia de afirmação de determinada pertença identitária contém em si uma 

armadilha, posto que vai na direção de uma essencialização que, em certos contextos, pode, inclusive, 

contrariar os interesses do grupo. 

As identidades essencializadas podem se tornar uma benção ou uma desgraça, dependendo das 

condições políticas que promovam ou prejudiquem a posição de um grupo em relação aos outros. (...) 

Dependendo dos interesses políticos dos grupos envolvidos e dos seus membros, a essencialização das 

auto e hetero-representações pode mostrar-se tanto atraente quanto obstrutiva. Em todos os casos, no 

entanto, o conceito de essência empregada ou contestada é representado como um rótulo naturalizante 

(Wagner et al., 2009, p.373-374). 

Portanto, as decisões estratégicas que os indivíduos fazem acerca de suas pertenças identitárias não 

podem ocorrer apartadas de uma análise dos contextos social e político e das configurações das relações 

de poder que estão postas em determinado momento. E é neste sentido que apresentamos a leitura que 

Apfelbaum (1979/1999) realiza acerca da etiologia e do funcionamento dos processos de dominação 

que, de acordo com a autora, são determinantes das relações entre os grupos. 
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3.4.1 Grupos e relações assimétricas de poder: degrouping e regrouping 

 

Quando da análise das relações intergrupais, Apfelbaum (1979/1999) considerou que a maior parte 

dos trabalhos desenvolvidos à época deixava de fora as questões que envolvem as relações assimétricas 

de poder e dominação entre os grupos, preocupando-se muito mais com os efeitos e consequências aos 

quais os membros dos grupos estavam sujeitos (preconceitos, discriminações...) do que com a 

compreensão dos processos que permeiam as relações de dominação-submissão intergrupal. Para a 

autora, estas relações traduzem-se na capacidade que determinados indivíduos, membros de grupos 

dominantes - ou seja, do grupo que dita as regras e valores em determinado contexto -, possuem de 

rotular, categorizando aqueles que não consideram parte de seu grupo.  

É na atribuição de uma marca, de um rótulo, de um estigma, que se assenta a diferenciação, a 

percepção de um outro que é, em essência, diferente de nós. Além disso, a admissão de uma pertença 

grupal carrega em si o sentimento da experiência de um destino comum em sociedade, vez que “a 

rotulação de indivíduos cria grupos: não somente uma coleção de indivíduos agrupados debaixo de uma 

mesma rubrica, mas empurrados em direção a um destino comum” (Apfelbaum, 1979/1999, p.269). 

A autora salienta, ainda, que a própria existência dos grupos pressupõe uma dependência determinada 

pelas relações de poder: 

O poder se expressa nesta relação de dependência entre dois grupos quando um grupo se apropria dos 

direitos e privilégios e define os limites destes para o outro grupo. O primeiro grupo torna-se (ou 

aparentemente se torna) ao mesmo tempo representativo/modelo e garantidor/avaliador das normas e 

valores sociais que agora parecem ser universais, tendo em vista a rotulagem explícita das normas e valores 

dos outros grupos como peculiares e inaceitáveis. Nem o poder, nem nenhum dos dois grupos, pode existir 

de forma independente, fora da relação que o vincula (Apfelbaum, 1979/1999, p.268). 

Ao deter a prerrogativa de definir as normas e valores sociais, o grupo dominante exerce o poder de 

submeter o grupo subordinado a uma condição de “invisível”, posto que este se percebe desprovido de 

qualquer forma de poder contratual. A autora refere como exemplos de invisíveis41 as mulheres, os/as 

negros/as, grupos de nacionalidade minoritárias ou qualquer outra forma de subordinação, em um termo 

que comunga do mesmo significado atribuído às minorias sociais, na concepção de Tajfel (1979). 

Para Apflebaum (1979/1999), uma relação de dominação intergrupal mantém-se por meio de 

mecanismos que objetivam fazer com que o grupo “a ser subordinado” permaneça na condição 

                                                 
41 “O termo invisível foi previamente usado no sentido de ‘(...) collectivities which have been denied at the outset a socially recognized role in the history of a 
given society. . . .Invisibles have, thus, no legal, autonomous existence and as a direct consequence no contractual power. . . . The dominant group does not 
recognize, or chooses to ignore, the very existence of the invisibles and when expressed, their claims to be recognized as partners who participated fully in 
the decisions regarding the fundamental options for society’ (Apfelbaum and Lubek, 1976, p.84). 
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desejada. Assim, o grupo dominante faz uso da estratégia de degrouping sempre que percebe que um 

outro grupo como ameaça, seja por ele levar uma existência autônoma ou por ter tido consciência dos 

meios para alcançá-la. “Dentro do grupo a ser subordinado, é estabelecido um verdadeiro estado de 

anomia, que não pode deixa de acelerar a destruição do grupo e sua entrada em um estado de 

subordinação total” (Apfelbaum, 1979/1999, p.269). 

As estratégias de degrouping incluem algumas etapas, tais como: 1) a definição de uma “regra 

universal” e a perda da autonomia. Trata-se da criação e difusão, por parte do grupo dominante, de um 

padrão mítico, que seria acedido por um corpo social homogêneo, e cujo alcance estaria disponível de 

maneira universal a quem quisesse a ele se conformar independentemente de se pertencer ao grupo 

dominante ou não. Apfelbaum (1979/1999) apresenta como exemplo deste padrão o homem branco, 

silencioso, o norte-americano médio. 2) Nesta etapa, concomitantemente, o grupo a ser subordinado vê 

escassearem os recursos para a preservação de suas normas e padrões. É neste momento que se 

estabelece, em alguns casos, o que a autora denomina por tokenismo (tokenism). 

Tokenismo está ligado à ideia (ilusória) de mobilidade social, apresentada como possível tanto a 

membros do grupo dominante quanto do grupo a ser subordinado. A intenção é convencer os indivíduos 

de que não existem práticas excludentes na relação intergrupal – ao mesmo tempo em que elas são 

reforçadas -, uma vez que os acessos aparentam serem os mesmos, porém são os recursos para chegar 

até eles que não estão disponíveis de forma igualitária.  

Usa-se, então, de maneira perversa, o caso de token persons, aqueles/as que via “mérito próprio” 

conseguiram aceder a posições de poder dentro do grupo dominante, promovendo a estratégia  

discursiva que sustenta a ideia de uma exceção que poderia ser a regra, caso as demais pessoas se 

esforçassem. 

Além disso, a assimilação e integração de token persons no grupo dominante é apenas ilusória: as 

restrições colocadas sobre esses indivíduos diferem completamente das obrigações que vinculam as 

pessoas em uma relação igualitária. Enquanto "iguais" na relação recíproca (membros do grupo dominante) 

encontram-se seguros, o token (grupo)/membro do grupo pode ser removido a qualquer momento, 

desqualificado, e sua posição ascendente na hierarquia móvel pode ser invalidada de repente (Apfelbaum, 

1979/1999, p.270). 

A ameaça à desqualificação destes indivíduos é mais uma forma de legitimar o fato de que eles não 

pertencem ao grupo que detém o poder e, portanto, estão sujeitos ao risco constante de serem 

categorizados, estereotipados e vitimados pelo preconceito.  
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Podemos verificar a ocorrência do tokenism em uma relação assimétrica de poder determinada pelo 

marcador gênero quando uma mulher acede à uma alta posição diretiva e sente a constante vigilância 

acerca de seu desempenho. Se seu desempenho for avaliado negativamente, ela sofrerá uma pressão 

maior do que ocorreria no caso de a avaliação ser direcionada a um individuo do sexo masculino. Somada 

a esta pressão está o receio de que a avaliação negativa contamine todo o grupo que ela representa, 

desabonando-o. 

O recente impeachment da presidente Dilma, no Brasil, em 2016, reitera o que foi mecionado. Uma 

mulher nunca havia alcançado tão alto posto no governo brasileiro, mas, ao apresentar resultados 

econômicos e sociais que não eram considerados satisfatórios somados aos baixos índices de 

popularidade, Dilma experimentou a vulnerabilidade inerente à sua condição token e viu-se rapidamente 

expurgada do ambiente de poder em que circulava. 

Como efeitos do processo de degrouping, Apfelbaum (1979/1999) aponta o crescente isolamento 

individual dos membros do grupo a ser subordinado e o bloqueio de sua comunicação, que seria 

fundamental para consolidar a autonomia por parte do grupo. Para além deste isolamento, são aplicados 

procedimentos que visam destruir a herança cultural e os rituais que eram tradicionais à comunidade 

dominada, bem como são monopólios dos grupos dominantes os meios e canais legítimos de expressão, 

restando aos subordinados o recurso aos canais ilegítimos “(...) e eles logo se encontram do outro lado 

das vias - nas áreas de desvio, onde contribuem, aos olhos dos dominantes, para sua própria 

marginalização”(Apfelbaum, 1979/1999, p.270). 

Por fim, Apfelbaum (1979/1999) fala do significado aplicado ao termo conflito, frequentemente 

associado a situações que são incitadas por grupos subordinados. Entretanto, no caso da estratégia de 

degrouping, o conflito surge como resultado de uma manifestação provocada pelo grupo dominante, o 

que lhe permite assegurar a aplicação dos rótulos de “violência” e de “desvio” sempre que o grupo 

minoritário busca meios de expressar suas reivindicações. A única chance para que o grupo agora 

subordinado saia desta condição é, então, fazer o processo de regrouping, que se caracteriza pelo 

redescobrimento da identidade do grupo, pela reavaliação positiva das categorias que o definem e pela 

reintrodução de suas raízes culturais e históricas, algo que demanda uma postura coletiva forte e 

afirmativa. 
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3.4.2 Migrantes como minorias sociais  

 

Em muitos contextos migratórios, e em especial no caso das migrações econômicas, os/as migrantes 

desempenham no país de entrada o papel de grupo minoritário, funcionando como minorias sociais, seja 

por serem quantitativamente em número menor do que os autóctones, seja por qualitativamente estarem 

em uma relação assimétrica de poder, distantes em direitos, acessos e condições daquilo que é 

inicialmente reservado aos membros do grupo dominante. Ao se perceberem nesta condição, e a fim de 

negociarem suas pertenças identitárias, estes indivíduos primeiramente irão se confrontar com o estatuto 

concedido ao seu grupo nacional.  

Mas não é apenas na pertença nacional/étnica que a identidade social irá se processar: tão relevante 

quanto esta pertença são outras como as de gênero, classe, idade, a situação legal (documentados/as 

ou não), a sexualidade, a religião, para elencarmos algumas. E é nesta confluência de diferentes 

categorias, que guardam estigmas próprios, que o indivíduo vai ter que se orientar para fazer a gestão 

de sua identidade em consôancia com os objetivos que busca realizar no seu percurso migratório. 

Ao citar os efeitos da estigmatização de minorias sociais, Monteiro (2013, p.528) elenca: 

(...) Variam em função de sua visibilidade e controlabilidade (Crandall, 1994); ameaçam o autoconceito e 

a autoestima, provocam desorientação na ação, emoções negativas – culpa, tristeza, desespero, 

impotência, raiva (Doosje, Brascombe, Spears e Manstead, 1998; Smith, 1993), empobrecimento de 

desempenhos associados a estereótipos negativos (Barreto, 2010; Marques, Lima e Novo, 2006; Steele & 

Aronson, 1995; Steele, Spencer e Aronson, 2002) e mesmo, paradoxalmente, a preferência pela condição 

minoritária em comparação com a incerteza e os perigos associados à luta contra a discriminação (Jost & 

Kramer, 2002). 

Entretanto, estes efeitos serão experimentados em intensidades diferentes, uma vez que o grau de 

vulnerabilidade ao qual estão expostos/as os/as migrantes varia de acordo com o grupo étnico, com a 

proximidade cultural que possuem da sociedade de acolhida e com o estatuto social que o grupo goza 

naquela sociedade, o que impactará nos recursos de enfrentamento que estes migrantes dispõem, bem 

como no bem-estar que eles experimentarão (Barreto & Ellemers, 2009).  

No caso da comunidade brasileira em Portugal, o grupo se beneficia de uma condição peculiar, que 

se deve tanto à ligação histórica entre os dois países, que os leva a compartilhar de uma mesma língua 

(ainda que os usos e sotaques demonstrem variações entre os falantes) quanto à uma proximidade 

cultural que se revela em tradições e valores comuns. Esta condição faz com que os migrantes brasileiros 

em Portugal tenham maior estatuto social percebido, quando comparados aos migrantes oriundos dos 

PALOP (angolanos, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos e sãotomenses), e aos de origem 
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asiática (nomeadamente macaenses, indianos e timorenses), como evidenciado por Cabecinhas (2002), 

o que irá influenciar diretamente nas estratégias identitárias adotadas pelo grupo, como analisamos 

adiante. 

Um outro fator que pode contribuir tanto positiva quanto negativamente para a discriminação sentida 

pelos/as migrantes é a forma com que os média comunicam e, portanto, atribuem significados aos 

grupos étnicos: quais os estereótipos são recorrentemente a eles associados, qual o recorte que a 

comunicação social utiliza para falar de determinado grupo, qual o espaço de fala que os membros do 

grupo detém (se é que detém), ou seja, como o outro é representado e quais os sentimentos que o grupo 

vai despertar na sociedade de acolhida – se temor, empatia, compaixão, animosidade? Uma vasta gama 

de sensações que não pretendemos exaurir, mas que são muitas vezes estimuladas pela maneira com 

que os média apresentam e qualificam o outro e que irão pautar a comunicação interpessoal. 

Representações de grupos estão sempre e necessariamente incorporadas no sistema cultural mais amplo 

de significados locais e de relações sociais. Os sistemas de significado cultural, como sabemos, têm uma 

inércia notável que é mantida pela comunicação no nível interpessoal e de mídia de massa (Wagner et al., 

2009, p.376). 

É, então, envolto num sistema cultural local, onde assimetrias de poder e jogos políticos se 

desenvolvem, que os grupos de migrantes buscarão estrategicamente uma identidade social. Logo, o 

tipo de pressão que a sociedade lhes impõe, se mais no sentido de uma política que estimula a 

interculturalidade ou se na tentativa da assimilação (Berry, 2001; 2011), influenciará diretamente nas 

decisões que o grupo venha tomar. 

Quando a sociedade de acolhida possui uma orientação que visa à assimilação dos membros de 

grupos minoritários, Barreto & Ellemers (2009, p.275) vão apontar para as consequências que a ameaça 

da categorização presente neste tipo de projeto acarretam. “A ameaça de categorização foi definida como 

a ameaça que resulta de se ser categorizado contra a própria vontade” (Branscombe et al., 1999 ; 

Breakwell, 1983)”. Trata-se de um comportamento causador de estresse nos membros de grupos, que 

são categorizados contra sua vontade ou porque pretendiam um tratamento individualizado ou porque 

preferiam ser categorizados em outro grupo. Como resposta:  

(...) as pessoas não só farão o seu melhor para comunicar seu desacordo com categorizações indesejadas 

(por exemplo, distanciando-se da categoria imposta), mas também farão grandes esforços para afirmar 

suas identidades preferidas (por exemplo, afirmando sua identificação com o grupo ou demonstrando 

parcialidade a favor de seu grupo preferido; Finchilescu, 1986) (Barreto & Ellemers, 2009, p.276). 

Adentramos, assim, o terreno das estratégias individuais ou coletivas, que se encontram no 

continuum do sistema de crenças sobre a estrutura da relação entre os grupos na sociedade, da 
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mobilidade ou da mudança social (Tajfel & Turner, 1979). Apresentamos a seguir algumas estratégias 

identitárias colocadas em prática por grupos minoritários, lembrando, entretanto, que, apesar de 

configurarem pólos opostos, estas estratégias não são excludentes. 

- Mobilidade individual 

As estratégias que envolvem decisões individuais são utilizadas por membros de grupos minoritários 

que percebem as fronteiras intergrupais como permeáveis. A mobilidade é objetivada para o alcance de 

uma realização pessoal, que aconteceria ao se fazer parte de um grupo de estatuto mais elevado. 

Bobowik, Basabe e Páez (2014) diferenciam, no caso de grupos minoritários migrantes, aqueles que são 

não-visíveis dos que são altamente visíveis. Os autores definem como não-visíveis, no contexto dos 

trânsitos migratórios na União Europeia, grupos de cidadãos oriundos de países europeus, enquanto que 

os grupos altamente visíveis são aqueles provenientes de países africanos. 

No entanto, no caso de grupos altamente visíveis, como os africanos sub-saarianos, eles ainda podem 

expressar sua preferência pela mobilidade ascendente e podem escolher evitar o afastamento da identidade 

negativa através da minimização do preconceito (Outten et al., 2009). Esta categoria de estratégias também 

seria associada à auto-regulação emocional adaptativa (Penley et al., 2002) (Bobowik et al., 2014, p.216). 

Uma outra estratégia identitária de nível individual aos quais migrantes recorrem é o passing, que 

consiste em contariar os estereótipos com os quais os membros do grupo são frequentemente 

categorizados (Barreto & Ellemers, 2009). Para isso, o grupo minoritário opta por, segundo uma pressão 

assimilacionista, se assemelhar ao máximo aos membros do grupo dominante. Trata-se de uma 

estratégia que visa posicionar membros do grupo minoritário em uma condição menos vulnerável, vez 

que estes perceberam que a identidade relacionada ao seu grupo acaba por expô-los a preconceitos e 

ações discriminatórias. 

No caso de migrantes brasileiras/os em Portugal, a estratégia de passing envolve, como afirmamos 

no primeiro capítulo, uma tentativa de mimetizar as expressões e sotaques que nativos/as apresentam 

nos usos da língua. Como atestam Wagner et al. (2009, p.371) “(...) ouvir o discurso revela 

imediatamente se alguém pertence ao grupo de linguagem materna do ouvinte ou não” (Hewstone, 

Hantzi & Johnstoon, 1991; Kurzban, Tooby & Cosmides, 2001). E, para além da língua, é frequente 

também a modificação dos modos de se vestir em busca de uma adequação aos códigos de vestimenta 

locais.  

Ainda individualmente, migrantes podem recorrer a estratégias que envolvem uma reavaliação 

positiva através de comparações sociais favoráveis e à comparações descendentes. A reavaliação positiva 

se dá quando os/as migrantes, ao pesar prós e contras, entendem que o novo contexto cultural onde 
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estão é melhor do que aquele do país de origem. Esta reavaliação passa por diferentes parâmetros de 

comparação, tais como uma melhor condição financeira, o acesso a cuidados básicos de saúde, a 

segurança, a liberdade de expressão. Os indivíduos, ao realizar comparações descendentes, escolhem 

comparar os aspectos positivos que acreditam possuir em oposição às condições de outras pessoas 

sujeitas ao mesmo contexto, mas que obtém menor sucesso.  

- Mudança Social 

Contrariamente ao que acontece quando das estratégias de nível individual, a mudança social, uma 

estratégia identitária coletiva, baseia-se na percepção que membros dos grupos minoritários possuem 

acerca das fronteiras do grupo, que consideram impermeáveis, para além do fato de considerarem a 

situação hierárquica em que se encontram injusta e ilegítima. É neste sentido que mobilizam-se forças 

coletivas de grupos dominados em tentativas de estabelecer uma identidade positiva. 

Por exemplo, imigrantes podem expressar sua vontade de lutar pela igualdade do grupo através da 

participação em ações políticas destinadas a melhorar seus direitos (Miller e Kaiser, 2001). Os grupos para 

os quais os limites do grupo não são permeáveis e/ou de baixo estatuto na hierarquia étnica (africanos, 

indocumentados) são particularmente propensos a recorrer a soluções de grupo para melhorar sua posição 

desfavorecida na hierarquia social. Por outro lado, grupos com percepção subjetiva da injustiça coletiva (e 

não necessariamente de estatuto objetivamente mais baixo na hierarquia étnica) podem ser aqueles que 

exigem mais fortemente a mudança social. (Bobowik et al., 2014, p.216) 

De maneira a alcançar a mudança social, os grupos minoritários lançam mão de estratégias de 

competição social e de criatividade social, como descrevemos no item 3.4. Estas estratégias têm por 

objetivo promover a distintividade positiva do grupo, de maneira a empoderar seus membros.  

Como ação de criatividade social, o indivíduo pode selecionar outros exogrupos com os quais se 

comparar, não colocando o grupo dominante como padrão de referência. Quando falamos em grupos 

migrantes, pode-se escolher a comparação a um outro grupo migrante de menor estatuto social. 

Entretanto, esta estratégia, ainda que resulte durante um período curto de tempo, em termos cognitivos 

não seria suficiente para alterar a condição objetiva do grupo. 

Porém, quando estratégias coletivas de mudança social são postas em curso de maneira duradoura 

e eficaz, há a possibilidade de elas despertarem o sentimento de ameaça ao status quo e, por sua vez, 

de instigarem ações, como as táticas de degrouping, por parte do grupo dominante – ao que retornamos 

à perspectiva das relações intergrupais a partir das disputas de poder, como proposto por Apfelbaum 

(1979/1999). 
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CAPÍTULO 4 – O percurso metodológico 

 

(...) será que, buscando a objetivação própria das ciências naturais, não estaríamos descaracterizando 

o que há de essencial nos fenômenos e processos sociais, ou seja, o profundo sentido dado pela 

subjetividade? (Minayo, 2001, p.12). 

 

Neste capítulo, expomos o caminho metodológico escolhido para a consecução dos objetivos desta 

tese, apresentando nossas opções em relação ao método e à técnica elencados para a produção dos 

dados, bem como ao tipo de análise realizada e ao paradigma que a fundamenta. Consideramos, 

portanto, relevante retomar o objetivo principal deste trabalho, pois foi a partir dele que este percurso foi 

desenhado.  

Com o tema da pesquisa definido – a migração feminina brasileira em Portugal e subjetividades– 

partimos para a elaboração da pergunta que guia esta tese: como se subjetivam as migrantes brasileiras 

em relação aos estereótipos com os quais se depararam/deparam ao longo do seu processo migratório? 

No capítulo anterior, definimos que a subjetividade, no âmbito em que trabalhamos o conceito, remete 

a dois aspectos do sujeito: o de estar submetido às condições, estruturas e contextos sociais e a de se 

posicionar como sujeito ativo na ação de uma agência que permite negociar, contrariar, reivindicar ou 

rejeitar aquilo que está colocado. E a fim de buscarmos os significados e as estratégias relacionadas às 

subjetividades, o método qualitativo mostrou-se, desde o início, o mais adequado.  

Desta maneira, nossa pesquisa, inicialmente, foi delineada por meio de levantamento bibliográfico e 

a construção do nosso referencial téorico foi sendo realizada a partir de autoras/es cujos conceitos 

traziam luz aos objetivos levantados, os quais nos permitiram reunir maiores subsídios para a 

compreensão do fenômeno investigado. 

Partimos, então, para a pesquisa qualitativa, que foi dividida em dois momentos. Faltava-nos a 

definição de um recorte para a melhor aproximação do grupo42 e este foi alcançado após termos ido a 

campo, em um estudo exploratório, entrevistar pessoas que trabalham cotidianamente, por meio de 

organizações da sociedade civil, nomeadamente organizações não-governamentais (ONGs) e coletivos 

sociais, com as temáticas do racismo, de gênero e da imigração em Portugal (a SOS Racismo, Casa do 

Brasil em Lisboa, a ComuniDária e a UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta) - o que nos 

                                                 
42 Como forma de evitar o uso do termo “objeto” no contexto de uma investigação qualitativa no campo das Ciências Sociais, optamos pelo uso de “grupo”, 
ainda que, como mencionado no capítulo 3, as mulheres entrevistadas neste trabalho possam não se sentir pertencentes a um mesmo grupo, ainda que 
sejam assim percebidas pela sociedade portuguesa. 
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auxiliou na obtenção de maior conhecimento acerca das principais dificuldades vivenciadas pelas 

migrantes brasileiras. 

Foi após esta ampliação do olhar sobre o campo que determinamos dois fatores para o recorte do 

grupo pesquisado: sendo o primeiro etário -  onde optamos por selecionar brasileiras com mais de 50 

anos de idade - e o segundo temporal - ao definirmos que estas mulheres deveriam residir há, pelo 

menos, 10 anos em Portugal. Os motivos que nos levaram a este recorte foram explicitados de maneira 

mais detalhada na Introdução deste trabalho e referem-se aos aspectos de relevância e de originalidade 

que almejamos durante a investigação. Sinteticamente, o recorte etário possibilita-nos olhar para um 

grupo que pouco aparece nos estudos realizados sobre a migração brasileira em Portugal até o momento, 

além de oportunizar a ampliação da compreensão acerca das intersecções entre os marcadores de 

raça/etnia - gênero – idade – classe social - nacionalidade – estatuto migratório. 

Cientes de que mesmo a definição “migrantes brasileiras em Portugal”, proposta como recorte, 

possui um caráter ao mesmo tempo redutor e generalizante deste grupo, entrevistamos mulheres com 

perfis diversos, a fim de que a análise com um viés interseccional decorresse com maior profundidade. 

Desta forma, buscamos formar um grupo de mulheres de estatuto social, estado civil, nível de instrução, 

cor de pele, orientação sexual, localização geográfica e profissão distintas, pois acreditamos que essa 

diversidade nos permitiria uma análise mais rica e complexa.  

O segundo momento da pesquisa decorreu por meio de entrevistas de Histórias de Vida, técnica de 

produção de conhecimento que foi escolhida para esta investigação pelas seguintes razões: 1) por fazer 

aflorar as subjetividades por meio do processo de narração e de escuta que se coloca entre a entrevistada 

e a entrevistadora; 2) por seu cariz descolonial, ao fazer emergir discursos que não seriam, a priori, 

considerados pelo fazer científico e 3) pelo viés feminista que perpassa todo o trabalho e que encontra 

nas Histórias de Vida a valorização do sujeito subalterno, do conhecimento oriundo de mulheres 

“comuns”, e da componente política que disto decorre (Magalhães, 2005; Neves, 2012). Elencamos, ao 

final, um total de 20 entrevistas de Histórias de Vida tendo em conta os aspectos de saturação e 

pertinência. 

Realizamos, então, uma Análise Temática - TA (Braun & Clarke, 2006), a partir da leitura exaustiva 

das entrevistas, seguida das fases de pré-categorizações e da definição de temas mais amplos, os quais 

analisamos pautados no feminismo descolonial e na perspectiva interseccional: são estas as lentes com 

as quais enquadramos os relatos de vida e por meio das quais conseguimos fazer inferências que nos 

permitiram a ampliação do debate acerca da nossa temática, produzindo um conhecimento que sabemos 

parcial e situado. 
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Figura 2 – Desenho Metodológico 
Fonte: autora, 2017 

 

 

4.1 A escolha do método 

 

O conhecimento do paradigma emergente tende assim a ser um conhecimento não dualista, um 

conhecimento que se funda na superação das distinções tão familiares e óbvias que até há pouco 

considerávamos insubstituíveis (...) 

(Santos, 1987/2008, p.64). 

 

Sendo o método a prática escolhida para abordar a realidade (Minayo, 2001), é fundamental que ele 

– de cariz quantitativo, qualitativo ou a conjugação de ambos, quando em uma triangulação metodológica 

– esteja alinhado aos objetivos da investigação de maneira a viabilizar respostas à(s) questão(ões) 

suscitada(s).  

Durante muito tempo, o método quantitativo apareceu como o único meio “fiável” de se proceder 

cientificamente. Este pensamento encontrava-se assentado no paradigma positivista, para o qual só é 

possível explicar a realidade social pautando-se em critérios que garantam a objetividade e a neutralidade 
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da investigação, o que seria possível por meio de medições que apenas a matemática conseguiria 

subsidiar de maneira fundamental: 

Deste lugar central da matemática na ciência moderna derivam duas consequências principais. Em 

primeiro lugar, conhecer significa quantificar. O rigor cientifico afere-se pelo rigor das medições. As 

qualidades intrínsecas do objecto são, por assim dizer, desqualificadas e em seu lugar passam a imperar 

as quantidades em que eventualmente se podem traduzir. O que não é quantificável é cientificamente 

irrelevante. Em segundo lugar, o método cientifico assenta na redução da complexidade (Santos, 

1987/2008, p.27-28). 

Ao considerarmos, ainda, o fazer científico quando em cruzamento com as relações de poder que 

perpassam a escrita e a visibilidade das produções (e de seus/suas autores/as), observamos a tendência 

para uma separação que é, em essência, genderizada. Desta forma, o espaço que remete à objetividade, 

neutralidade, lógica e racionalidade é de domínio do quantitativo, frequentemente associado ao 

masculino, enquanto que as subjetividades, o local das interpretações, da existência de pluralidades é 

relegado à feminilidade, em “uma cisão entre bons e maus métodos de investigação” (Westmarland, 

2001, citada por Neves, 2012, p.72). 

Nesta senda, o viés feminista estabelece a crítica à pretensa neutralidade da ciência e ao fazer 

científico (percebido como predominantemente, masculino) ao descortinar as estruturas e relações 

sociais que condicionam o feminino a um lugar de exclusão. Acerca da crítica feminista, Sardenberg 

afirma que ela “tem avançado da mera denúncia da exclusão e invisibilidade das mulheres no mundo 

da ciência para o questionamento dos próprios pressupostos básicos da Ciência Moderna, virando-a de 

cabeça para baixo ao revelar que ela não é nem nunca foi “neutra” (Sardenberg, 2001, p.1).  

Amâncio (2005, p.77), em artigo intitulado “Reflections on sicence as gendered endeavour: changes 

and continuities” conclui que: “a Ciência Moderna nasceu como uma atividade exclusivamente 

masculina. Ao excluir as mulheres neste primeiro período de profissionalização, o mundo da Ciência 

contribuiu para a associação 'homem' e 'cientista', posicionando a Ciência em contradição com 'mulher'”. 

Cabe, portanto, à investigação feminista questionar os cânones do conhecimento considerados, por 

excelência, científicos e válidos: a objetividade, a neutralidade, o distanciamento entre investigador/a e 

investigado/a, a medição dos fenômenos sociais e, neste sentido, ela se aproxima da investigação 

qualitativa. 

Por sua vez, a pesquisa qualitativa proporciona, de maneira não-estatística, a análise de subjetividades 

que envolvem o campo das emoções, dos comportamentos, das intenções, das opiniões de um indivíduo 
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ou de determinados grupos. “Os dados qualitativos consistem em descrições detalhadas de situações 

com o objetivo de compreender os indivíduos em seus próprios termos” (Goldenberg, 2004, p.53). 

Portanto, ainda que a “angústia positivista” (Magalhães, 2005, p.300), aquela que pretende uma 

amostra representativa capaz de nos subsidiar o alcance de conclusões dedutivas, muitas vezes acometa 

quem se compromete com a investigação qualitativa, não podemos deixar de relacionar o campo de 

saber das Ciências Sociais como estando próximo do método indutivo. Isto é devido, em grande parte, 

ao próprio objeto das Ciências Sociais, que não pode ser abordado sem que tenhamos em mente que 

ele carrega uma “consciência histórica” e que os fatos sociais não são coisas, mas construções humanas 

que são repletas de intencionalidades e significados (Minayo, 2001). 

No campo das Ciências Sociais, soma-se às características relacionadas a impossibilidade do 

distanciamento total entre investigador/a e investigado/a, posto que suas visões de mundo se encontram 

imbricadas no processo de produção do conhecimento - o que não propiciaria a neutralidade ora 

defendida por aqueles que são adeptos das práticas positivistas de pesquisa. “Numa ciência, onde o 

observador é da mesma natureza que o objeto, o observador, ele mesmo é uma parte de sua observação” 

(Lévi-Strauss, 1975, p.215, citado por Minayo, 2001, p.14).  

O processo de complexificação da coisa social, que pode ser encarado como a entrada na pós-

modernidade, ocasionou uma alteração do foco nas ciências. Retira-se a ênfase das metanarrativas, 

incluem-se na agenda as identidades microterritorializadas (Castro, 2000), as subjetividades, o 

conhecimento situado, a necessidade de desconstrução das relações de poder e dos discursos 

hegemônicos que perpassam a própria produção científica. Consequentemente, este novo paradigma 

“obriga à desconstrução da noção de sujeito universal, uno e indivisível, emanando deste exercício uma 

outra noção, a de sujeito hibrido, fragmentado e intersubjectivo” (Neves, 2012, p.71). A inclusão das 

subjetividades na agenda de pesquisa pressupõe, assim, uma investigação que considere os aspectos 

da corporeidade, da espacialidade e da temporalidade, o que nos remete, novamente, ao cariz parcial e 

situado deste conhecimento.  

A investigação feminista extrapola declaradamente o campo teórico a fim de se configurar enquanto 

instrumento de ação política, o que, per se, afasta os dois campos. Ao relacionar os pontos de confluência 

que percebe entre a pesquisa qualitativa e a investigação feminista, Neves (2012, p.74) sintetiza:  

(i) Assunção das realidades como processos socialmente construídos; (ii) Recusa do essencialismo 

epistemológico; (iii) Centralidade das experiências e dos dados subjectivos; (iv) Primazia da linguagem; (v) 

Preferência pelo não-estruturado; (vi) Interdependência entre investigador/a  investigado/a; (vii) 

Reconhecimento do pluralismo, da diversidade e da historicidade do conhecimento. 
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4.2 Histórias de Vida 

 

Dare I speak to oppressed and oppressor in the same voice? Dare I speak to you in a language that 

w ill take us away from the boundaries of domination, a language that will not fence you in, bind you, or 

hold you. Language is also a place of struggle. The oppressed struggle in language to read ourselves—to 

reunite, to reconcile, to renew. Our words are not without meaning. They are an action—a resistance. 

Language is also a place of struggle 

(hooks, 1988, p.28). 

 

Uma vez que definimos o método qualitativo como aquele que nos propicia a melhor aproximação e 

produção de conhecimento no recorte da nossa investigação, apresentamos, em seguida, as razões de 

nossa escolha pela técnica das Histórias de Vida. 

Antes de mais, entendemos as Histórias de Vida como sendo “simultaneamente um artefato 

culturalmente produzido e um documento interpretativo” (Cruz, Magalhães & Nunes, 2012, p.13) e que 

nos possibilita uma importante mudança de eixo na produção cientifica, que se configura na passagem 

da “epistemologia da prova para a epistemologia da escuta” (Araújo, 2004, p.3-4). 

Os primeiros trabalhos que recorreram às Histórias de Vida são encontrados no contexto da Escola 

de Chicago, especialmente quando da publicação de Thomas & Znaniecki (1918). No primeiro capítulo 

desta tese, abordamos o caráter original desta obra, que investigou o fenômeno da migração em massa 

não pelo viés da sociedade de acolhida, mas dos outsiders que chegavam na América. Os autores, para 

isto, recorreram à análise das cartas trocadas entre os que emigraram e seus parentes e amigos/as que 

permaneceram na terra natal.  

Entretanto, ainda que tenha sido pioneira no uso das Histórias de Vida, Magalhães (2005, p.289) 

tece uma crítica às produções emergentes desta Escola:  

Na abordagem que ficou conhecida por “Escola de Chicago”, as preocupações com a representatividade 

em termos da legitimação do fazer emergir de “problemas sociais” e da força das estruturas sociais, tem 

como consequência a eliminação do sujeito e das subjectividades. Finalmente, na abordagem em que a 

história de vida é tomada como metodologia fundamental, o enfoque coloca-se no papel do sujeito e nas 

subjectividades e experiências pessoais. 

Magalhães (2005) segue, ainda, discorrendo acerca da centralidade das subjetividades nas Histórias 

de Vida e retoma o embate entre os discursos que constroem, em oposição, a relação objetividade - 

subjetividade e que, no paradigma de pensamento moderno, localizam as subjetividades no campo das 
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emoções, do privado, associando a objetividade ao que é da ordem pública, quantificável, de importância. 

Contudo, ainda que ocupem um lugar considerado menor na produção de conhecimento, a autora 

salienta a capacidade inerente às subjetividades de revelar as relações de poder que estruturam o meio, 

bem como de singularizar a individualidade, vez que “elas se constróem na relação dialéctica entre o 

individual e o social, sendo alvo dos processos de regulação e disciplinação que têm por meta a sujeição 

das pessoas, mas também o espaço da individualidade (...) de que cada pessoa é portadora” (Magalhães, 

2005, p.333). 

O olhar para as subjetividades solicita a recorrência constante ao movimento dialético entre o universo 

das emoções, dos afetos, e das condições macroestruturais que condicionam, em parte, a capacidade 

de agência humana. Dentro destas condições, o viés interseccional nos direciona no sentido de nos 

atentarmos aos cruzamentos entre diferentes pertenças identitárias (de raça/etnia, de classe social, de 

gênero, de idade...) a fim de analisar como estas pertenças concorrem para alargar ou constranger o 

campo de manobra no qual cada indivíduo se inscreve em diversos momentos das suas vidas. A este 

respeito, Magalhães (2005, p.335) cita que 

(....) Barbara Marshall, como Ferrarotti (1983), recorre a Marx para pensar a subjectividade individual numa 

perspectiva que, por um lado, não perca de vista a importância e o peso dos constrangimentos das 

condições materiais de vida e, por outro, não retire do horizonte a agência dos/as sujeitas/os. 

Portanto, ao abordarmos agência enquanto a capacidade do sujeito de se colocar em ação, em um 

protagonismo que o impele à resistência, não podemos desconsiderar os aspectos da corporeidade e da 

temporalidade que a ela se imiscuem. As decisões de negociação, de recusa, de aceitação, de imitação, 

de contravenção ocorrem a partir de um corpo que é o substrato de determinadas pertenças (de idade, 

de raça/etnia, de gênero, de classe social...) e este corpo se move dentro de um espaço-tempo 

determinado historicamente. “Isto é, pessoas concretas — com subjectividades, experiências, 

identidades, interesses, corpos e histórias de vida específicas — têm diferentes poderes e ‘motivações’ 

para negociar, confrontar, estabelecer, resistir ou aceitar a agenda para determinado aspecto das suas 

vidas” (Magalhães, 2005, p.352). 

Ademais, é por meio da linguagem de que dispõem que os sujeitos nos dão conta das formas com 

que suas emoções, afetos, experiências e memórias erigiram e se constituíram em ação humana – o 

que posiciona a linguagem, juntamente com as estruturas sociais, como um elemento importante de 

mediação para a emergência das subjetividades. 
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 Ao optar pelas Histórias de Vida como técnica de pesquisa, a investigadora43 precisa ter em mente 

que há um elemento muito presente neste processo de produção do conhecimento: a interação que 

envolve a relação investigadora e narradora. E que esta interação se constrói a partir do estabelecimento 

de uma relação de confiança e de empatia entre ambas as partes. 

Acerca da confiança, Ferrarotti (2007, p.17) postula que, ao utilizar as Histórias de Vida, os 

investigadores 

(...) obrigam a ganhar a confiança dos interlocutores, não apenas colocando uma cruz no quadrado direito 

("sim", "não", "não sei"), a saber escutar e, nesta capacidade de escuta, a saber realizar a pesquisa além 

do simples relatório de inquérito sociográfico ou do relatório da polícia. Em outras palavras, entre os 

pesquisadores e os "objetos" da investigação deve ser estabelecida uma relação significativa, uma interação 

autêntica que tanto envolve de maneira natural as pessoas sobre as quais a pesquisa é conduzida quanto 

exige do pesquisador que permaneça na causa e derrube a parede defensiva tradicionalmente colocada ao 

pé da cultura entendida como capital privado. 

Quando o autor se refere ao muro defensivo que é tradicionalmente levantado entre investigadora e 

investigada, ele abarca tanto o distanciamento e a neutralidade positivistas quanto a investidura em uma 

posição que garanta à investigadora a hierarquia na relação, como sendo detentora de maior 

conhecimento do que aquela que é “objeto” de sua investigação.  

Contudo, a interação que se dá por meio das Histórias de Vida trata, primeiramente, de derrubar este 

muro, recusando o distanciamento e a pretensa neutralidade para, em seguida, fazer cair por terra 

qualquer presunção hierárquica por parte da investigadora, que rapidamente se apercebe participante 

em uma co-investigação, em que “a própria interacção é ‘um meio poderoso de gerar significado’ (Fine, 

2002, citado por Araújo, 2004, p.10), permitindo estimular a reflexividade das pessoas intervenientes” 

(Araújo, 2004, p.10). 

Ao tomar consciência de que a investigação é um processo interacional, em que deve predominar o 

equilíbrio de poder entre as partes, a investigadora também se responsabiliza pela mediação entre aquela 

que narra, os temas que são elencados e a forma que será dada ao relato.  

Por fim, quando a investigadora se propõe a construir conhecimento por meio da narração das 

experiências vividas da investigada esta decisão encontra-se imbuída de um caráter político, vez que faz 

da epistemologia da escuta o processo de valorização das vozes de pessoas comuns. Neste aspecto, as 

Histórias de Vida guardam uma relação muito estreita com os objetivos da investigação feminista, que 

se pretende mais igualitária, contemplando uma pluralidade de vozes, construindo saberes de forma 

                                                 
43 De modo a deixar o texto mais fluido e por nos referirmos diretamente à nossa investigação, neste tópico do capítulo, utilizamos a referência à investigadora 
e investigada/narradora no feminino. 
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mais integradora ao trazer para o foco histórias que não seriam (re)conhecidas porque são 

marginalizadas. Araújo (2004, p.11) ao analisar a relação entre as Histórias de Vida e a investigação 

feminista, salienta que: 

Há claramente um acentuar da possibilidade de partilhar significados, não necessariamente por se querer 

concretizá-la como investigadora feminista empaticamente com uma outra mulher, mas possivelmente 

pelas posições de relativa proximidade entre pesquisadora e biografada, relativamente a experiências de 

género, de classe, de etnia, nomeadamente (Phoenix, 1994). 

Acrescentamos, ainda, que em nossa investigação, para além das experiências de gênero e de 

nacionalidade, o partilhar da condição migratória mostrou-se um ponto importante gerador de empatia e 

da relação de confiança estabelecida no momento das entrevistas. 

Um outro fator importante a ser considerado aquando do momento da narração das experiências 

vividas - e que, muitas vezes, engendra questionamentos acerca da veracidade/realidade do que é 

narrado – refere-se à memória, ou melhor, às memórias, já que alinhamos com Coelho (2012), quando 

a autora afirma que não se pode pensar a memória a partir do binômio esquecimento-lembrança. Nas 

Histórias de Vida solicitamos que a narradora revisite seu passado e não há como nos descurarmos do 

fato de que no momento em que nos responde, o quadro de referências do indivíduo se alterou, que o 

decurso do tempo produziu novas referências, apagou outras e que a recorrência às memórias surge 

impregnada de releituras, visto que analisamos um “objeto” dotado de corporeidade, que é impactado 

pelos aspectos da temporalidade e da espacialidade.  

Sobre a memória, Ferrarotti (2007, p.29) considera que 

(...) Mais do que uma realidade dada, fixa, trata-se de um magma, de um processo. É verdade que ela não 

pode ser considerada uma placa passiva que registra - de forma neutra, notarial, do exterior - nossas 

experiências. É reativa, escapa ao controle puramente lógico. É enigmática, às vezes aponta na 

reconstrução de detalhes até a crueldade, às vezes de repente bloqueada, extinta, perdida em um vazio 

turvo. (...) tem a capacidade de remeter e recriar, bem como a habilidade perturbadora de "dicotomizar", 

escurecer, selecionar. Então, a memória é também o poder de esquecer. 

Há eventos que foram ressignificados, há dores emocionais que foram se curando ao longo do tempo 

e há esquecimentos. Portanto, ao invés de questionar a realidade objetiva do que é narrado, faz muito 

mais sentido falarmos em “realidade das suas subjectividades” (Magalhães, 2005, p.292). 
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4.2.1 Das armadilhas a serem evitadas 

 

Ao discorrer sobre as Histórias de Vida, em sua tese de doutoramento, Magalhães (2005) elenca dois 

riscos inerentes à esta técnica, a saber: o “psicologismo” e o ventriloquismo. O “psicologismo” relaciona-

se ao próprio contexto dialógico das Histórias de Vida, em que a presentificação das memórias pode 

detonar a vivência de emoções dolorosas. Nestes momentos, é imprescindível que a/o entrevistadora/or 

tenha a clareza de que não está em um “setting terapêutico”, não lhe sendo permitido, primeiramente, 

replicar qualquer modelo clínico ou ato voluntarista que tenha intenções de tratamento ou, 

posteriormente, nas análises, fazer inferências que extrapolem os limites atribuídos pela epistemologia 

da sociologia. Nas palavras da autora, a recusa a “psicologizar” a interação “não decorre de uma atitude 

de sobrevalorização da sociologia e menosprezo pela interdisciplinaridade, antes do interesse em manter 

uma epistemologia crítica das instituições e da ordem social” (2005, p. 314). 

 Já o ventriloquismo é oriundo de uma postura durante a investigação em que o que se deseja é 

instrumentalizar as vozes, recorrendo às Histórias de Vida a fim de que os sujeitos digam aquilo que, a 

priori, já estava pensado pela/o investigadora/or. O ventriloquismo contraria a norma da observância do 

equilíbrio de poder que perpassa as entrevistas de Histórias de Vida ao fazer com que o discurso narrado 

sirva a um propósito pré-agendado. Evitá-lo, coloca-nos, portanto, frente à necessidade de uma postura 

aberta no sentido de abraçar os conteúdos que vão contra nossas expectativas iniciais, pois que, muitas 

vezes, são estes os conteúdos que se revelam desafiadores, que nos provocam, causam inquietação e 

acabam por ampliar nossas análises e o próprio conhecimento acerca de determinado tema. Como 

sustenta Magalhães (2005, p.340): “(...) precisamos de sair do palco emissor e dar lugar a outras/os 

actoras/es para se fazerem ouvir com as palavras que tiverem, com as metáforas que inventarem, com 

os silêncios que perdurarem”.  

Mencionamos, anteriormente, que as Histórias de Vida constituem uma técnica que envolve uma 

relação muito particular de confiança. Neste contexto, a confiança provém da empatia gerada entre 

investigadora e investigada e é garantida pela confidencialidade de dados, o que suporta o anonimato. 

Portanto, “ou temos empatia pelas pessoas e os seus sofrimentos também nos entram pela alma – ou 

pela cabeça – ou não conseguimos empatizar com elas e isso também fica claro para as interlocutoras 

(Magalhães, 2012, p.43).  

Esbarramos atualmente com uma outra armadilha, que envolve a confidencialidade/anonimato das 

entrevistadas e a utilização de redes sociais digitais. Como nossas informações estão disponíveis nas 

redes – e dada a relação baseada na empatia gerada – muitas vezes o contato entrevistadora e 
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entrevistada pode se estender para ambientes digitais, especialmente nos casos em que há uma 

curiosidade por parte das entrevistadas em conhecer um pouco mais acerca da pessoa para o qual estão 

a narrar suas vidas, o que pode, sob certas condições, colocar em risco a manutenção do anonimato 

pretendido. 

Uma outra situação a qual temos que aludir, e que está detalhada adiante nas nossas análises, é 

quando a entrevistada expõe contradições em sua fala logo após o término da entrevista, mais 

precisamente quando desligamos o gravador. Isto ocorreu conosco em duas situações, que 

interpretamos como a busca das entrevistadas por uma identidade social positiva e a sensação de maior 

aceitação por parte da entrevistadora, especialmente porque se tratava, em ambos os casos, de um 

tema controverso. 

 

4.2.2 Das participantes 

 

Em relação à técnica de História de Vida que realizamos nesta pesquisa, optamos pela História de 

Vida tópica, com foco no momento da decisão das entrevistadas pela migração, sugerindo a emergência 

de memórias daquele momento até o presente. Fizemos uso de um guião como apoio, principalmente 

nas primeiras entrevistas, que continha os principais temas a serem trabalhados (ver Apêndice A) e ao 

qual recorremos quando o assunto da entrevista se desviava muito do foco. Além do guião, entregamos 

no início da entrevista, o Termo de Consentimento (Apêndice B), em duas vias, assinadas pela 

entrevistadora e pela entrevistada, sendo que uma via ficava de posse da entrevistada. 

A escolha das participantes previa uma diversidade de perfis de mulheres, residentes em diferentes 

regiões geográficas de Portugal (ver Apêndice C). Consideramos que o primeiro requisito foi atendido, 

entretanto tivemos um número consideravelmente maior de entrevistadas moradoras da região de Lisboa 

e arredores (16). Esta prevalência foi ocasionada pela formação do grupo de entrevistadas, que se deu 

pela técnica de bola de neve (snowball sampling), de maneira que cada uma das participantes foi 

indicando potenciais entrevistadas dentro de sua rede de contatos.  

A definição da quantidade de entrevistas que devem ser realizadas em uma História de Vida não é 

ponto consensual entre as/os investigadoras/es, podendo-se optar tanto pela realização de apenas uma 

entrevista quanto por um número consideravelmente mais alto, de acordo com os objetivos da 

investigação e da consideração daquilo que o campo ainda permite revelar à investigadora. Realizamos 

um total de 21 entrevistas, tendo sido 20 validadas para as análises, baseando-nos em critérios de 
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exaustividade/saturação - a coleta foi finalizada ao percebermos que os conteúdos começaram a se 

tornar repetitivos e que já não surgiam fatos novos em relação às narrativas obtidas – e de pertinência. 

 

4.3 Análise Temática (TA) 

 

Depois de finalizadas as transcrições das entrevistas, passamos à etapa das análises. Para Gomes 

(2001, p.69), as finalidades desta fase compreendem: “estabelecer uma compreensão dos dados 

coletados, confirmar ou não os pressupostos da pesquisa e/ou responder às questões formuladas, e 

ampliar o conhecimento sobre o assunto pesquisado, articulando-o ao contexto cultural do qual faz 

parte”. 

Recorremos à Análise Temática (TA) a fim de codificar os textos e categorizá-los em temas, que são 

analisados de maneira aprofundada nos próximos capítulos, depreendendo inferências e intersecções 

entre eles. Para Moraes (1999, p.12), sempre que a análise busca responder à questão ‘para dizer o 

quê?’, “o estudo se direciona para as características da mensagem propriamente dita, seu valor 

informacional, as palavras, argumentos e idéias nela expressos”, o que configura, para o autor, a base 

para uma análise temática. 

A Análise Temática (TA) aparece frequentemente nas análises de investigações qualitativas. 

Entretanto recuperar sua história e as formas de inserção no método qualitativo não é tarefa fácil, 

principalmente porque seu uso muitas vezes ocorreu (e, em algumas situações, permanece) 

intercambiado com a Análise de Conteúdo, a Fenomenologia e a Etnografia. Javadi & Zarea (2016, p.33) 

definem a Análise Temática como “uma abordagem para a extração de significados e conceitos a partir 

de dados e inclui apontar, examinar e registrar padrões ou temas”.  

Esta forma de análise guarda, ainda, um cariz bastante flexível – o que pode representar tanto um 

benefício quanto uma armadilha -, visto que a procura por temas (padrões) em determinado material 

discursivo não precisa necessariamente ocorrer dentro de um determinado quadro teórico, o que serve 

tanto a investigações onde os dados solicitam o enquadramento, como no caso da grounded theory, 

como para abordagens de viés construcionista, por exemplo. Esta flexibilidade é suscitada por Clarke & 

Braun (2013, p.120) quando defendem ser a Análise Temática um “método básico”, que conjuga as 

seguintes características: 

a) Trabalha com uma ampla gama de questões de pesquisa, desde aquelas que referem às experiências e 

significados atribuidos pelas pessoas até aquelas que tratam da representação e construção de fenômenos 

particulares em contextos particulares; b) pode ser usada para analisar diferentes tipos de dados, de fontes 
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secundárias, como mídia, transcrições de grupos focais ou entrevistas; c) funciona com grandes ou 

pequenos conjuntos de dados; e d) pode ser aplicada para produzir análises orientadas por dados ou 

orientadas pela teoria. 

Clarke & Braun (2013) referem ao conjunto de dados como uma terminologia associada à Análise 

Temática. Além deste termo, é necessário pontuarmos alguns outros que são frequentemente usados 

nesta forma de análise: 

-  Corpus e conjunto de dados: O primeiro refere-se a todo o material coletado para um determinado 

assunto de pesquisa enquanto que o conjunto de dados compreende os dados utilizados em uma análise 

específica (Braun & Clarke, 2006; Javadi & Zarea, 2016). 

- Códigos: são os rótulos empregados a determinadas partes dos dados que, posteriormente, originarão 

os temas. Ao codificar, o/a investigador/a atribui etiquetas a determinadas passagens do texto que, de 

alguma maneira, se relacionam à questão problema que gerou a análise (Clarke & Braun, 2013). Para 

este procedimento de codificação, fizemos uso do Software NVivo11, que nos auxiliou na organização e 

visualização dos dados não-estruturados desta investigação. 

- Temas: um tema é geralmente a junção de códigos que revelam um determinado padrão recorrente 

nos discursos e que se mostra importante para a análise. Isto não implica que o tema apareça muitas 

vezes nos dados, mas que seu significado tem importância no conjunto dos dados.  

Javadi & Zarea (2006, p.34) citam os quatro critérios propostos por DeSantis & Ugarriza (2000) que 

devem ser observados para a definição de um tema: “a emergência dos dados, ter uma natureza 

essencial, a recorrência ou iteração, os níveis para reconhecer o tema”.  

Há que se ter cuidado com a linguagem utilizada na Análise Temática, como nos alertam Braun & 

Clarke (2006). Ao falarmos em “emergência” de um tema a partir dos dados, o ato de emergir pressupõe 

uma postura passiva por parte da/o investigadora/or, quando o que é exigido na Análise Temática tem 

muito mais a ver com o ato de construir temas a partir dos dados do que de revelar o que estaria pronto, 

porém escondido. Também não é apropriado - como nem sempre a prevalência de um tema está ligada 

à quantidade de vezes em que ele consta dos dados - no momento de identificar e interpretar um tema 

referir a ele em termos quantitativos usando de expressões como “a maioria dos participantes, muitos 

participantes, um número de participantes...”. 

E, finalmente, para além dos quatro critérios acima referidos, para que um padrão de códigos seja 

considerado um tema este deve obedecer a dois princípios básicos: o da homogeneidade interna e da 

heterogeneidade externa. A homogeneidade interna pressupõe que os dados que compõem um tema 
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devem apresentar coerência juntos, por sua vez a heterogeneidade externa implica que os temas sejam 

identificáveis e que possuam distinções entre si. 

Uma vez definidos os temas, é chegado o momento da análise, que solicita algumas decisões 

importantes relacionadas aos objetivos da investigação. Entretanto, antes de explicitarmos estas 

decisões, recuperamos as seis fases que compreendem uma Análise Temática (TA), de acordo com 

Braun & Clarke (2006), para que o/a leitor/a tenha uma visão geral de como se organizam os dados 

desde o processo de codificação à entrega do relatório com as análises:  

1) Envolve a familiarização com os dados e passa pela leitura exaustiva do material 

2) O ato de codificar os dados 

3) A construção dos temas: “um tema é um padrão coerente e significativo nos dados relevante 

para a questão de pesquisa” (Braun & Clarke, 2006, p.121). 

4) A revisão dos temas elencados 

5) A nomeação dos temas. Há duas perguntas-chave que nos ajudam a definir os nomes dados 

aos temas: “qual história o tema conta?” e “como este tema se encaixa na história geral dos 

dados?” 

6) A escrita do relatório: é a entrega de uma análise narrativa dos dados, que são contextualizados 

com a literatura existente sobre a temática trabalhada, que seja coerente e convincente. 

Embora possamos visualizar a Análise Temática como um processo compartimentado em números 

que correspondem a ações, e isso nos transmita a ideia de que ele decorre por meio de uma evolução 

subsequente de etapas, na verdade este processo está longe de ser linear, envolvendo um vaivém entre 

as etapas até que se alcance a saturação dos temas. 

Abordagem essencialista x construcionista 

É na construção dos temas que nos deparamos com as decisões em relação às possibilidades 

analíticas. Inicialmente é preciso diferenciar uma análise cuja abordagem é essencialista de uma análise 

que privilegia uma abordagem construcionista.  

Em uma abordagem essencialista, considera-se que a linguagem faz a mediação direta entre as 

experiências e os significados a elas atribuídos pelos indivíduos. Por sua vez, a abordagem 

construcionista percepciona as experiências e seus significados como socialmente produzidos e 

compartilhados, sendo necessário à análise extrapolar as motivações individuais para buscar no contexto 

social os recursos que sustentam e significam as práticas discursivas. “Portanto, a análise temática 

realizada dentro de um recorte construtivo não pode nem busca se concentrar na motivação ou nas 
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psicologia individual, mas procura teorizar acerca dos contextos socioculturais e das condições 

estruturais que implicam nas narrações individuais fornecidas” (Braun & Clarke, 2006, p.14). 

Em consonância com os objetivos da investigação, nossa perspectiva de análise é construcionista, 

posto que abordamos as práticas discursivas coletadas nas entrevistas a partir da identificação dos 

contextos sociais de onde elas emergem, percebendo-as constrangidas por relações intergrupais que 

guardam assimetrias de poder e influenciadas pelas intersecções entre as várias pertenças identitárias 

das participantes. 

Abordagem indutiva x teórica 

Em uma Análise Temática, a identificação dos temas pode se dar a partir de uma abordagem indutiva, 

ascendente (“bottom up”) ou de uma perspectiva teórica, descendente (“top down”). Quando a 

abordagem é indutiva, os temas possuem relação estreita com os dados (data-driven), tal como ocorre 

na grounded theory, e são eles que irão suscitar o posterior enquadramento teórico. 

Nesta abordagem, se os dados foram coletados especificamente para a pesquisa (por exemplo, via 

entrevista ou grupo focal), os temas identificados podem ter pouca relação com a questão específica que 

foi solicitada aos participantes. Eles também não seriam conduzidos pelo interesse teórico do pesquisador 

na área ou no tópico específico. A análise indutiva é, portanto, um processo de codificação dos dados sem 

tentar encaixá-los em um quadro de codificação pré-existente, ou em pré-concepções analíticas do 

pesquisador (Braun & Clarke, 2006, p.12). 

Embora em uma abordagem indutiva prevaleça o desejo de que os dados direcionem a análise, que 

ocorreria sem o enquadramento prévio em um paradigma teórico do a/o investigadora/or, há que se 

ressaltar que os dados não são codificados em um vazio teórico. Como sublinha Fine (2002, p.218), 

ainda que uma abordagem busque “dar voz” aos/às participantes, isto “envolve cortar fora trechos não 

reconhecidos dentre as evidências narrativas que selecionamos, editamos e implementamos para limitar 

os argumentos”. Portanto, mesmo que seja feita opção pela abordagem indutiva, a análise nunca é 

completamente indutiva – o que somente aconteceria se fosse possível nos separarmos de nossas lentes, 

de nossas bagagens, de nossas vivências, que acabam por atravessar todo o processo de produção do 

conhecimento, algumas vezes de maneira intencional, outras nem tanto.  

Quando a construção dos temas segue a uma lógica dedutiva, ou teórica, a análise é mais direcionada 

pelo interesse teórico do/a investigador/a, que traz uma leitura prévia de determinado contexto para a 

construção dos temas que deseja analisar. “Esta forma de análise temática tende a fornecer menos uma 

descrição rica dos dados em geral, e mais uma análise detalhada de algum aspecto dos dados” (Braun 

& Clarke, 2006, p.12). 
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Neste sentido, nossa investigação tem um caráter mais dedutivo, embora não deixe de contemplar 

aspectos indutivos. Primeiramente, porque nosso objetivo recai sobre a compreensão dos agenciamentos 

que as migrantes brasileiras põem em prática na sociedade portuguesa quando das suas estratégias de 

aculturação - este já configura um importante recorte para a construção dos temas. Além do objetivo 

principal desta tese, salientamos, por diversas vezes ao longo do trabalho, que nosso olhar parte do 

paradigma feminista descolonial, o que, no momento da Análise Temática, implica a seleção de alguns 

temas em detrimento de outros, bem como a interpretação dos temas elencados a partir de um 

enquadramento teórico específico que guia a nossa investigação. 

Níveis de Análise 

A seguir, a última escolha em relação às possibilidades analíticas dentro da TA envolve o nível de 

análise pretendido na investigação: se uma análise que foca o conteúdo semântico dos temas ou se uma 

análise que intenciona alcançar o nível latente ou interpretativo.  

Assim, uma análise temática “no nível latente vai além do conteúdo semântico dos dados e começa 

a identificar ou examinar as ideias, pressupostos e conceitualizações - e ideologias, que são teorizadas 

como moldando ou informando o conteúdo semântico dos dados” (Braun & Clarke, 2006, p.13). 

Apesar da óbvia importância do caráter semântico da mensagem, nosso foco não ficou circunscrito a 

este nível de análise, pois entendemos não podermos prescindir da apreciação dos sujeitos ou dos 

contextos sociais em que foram elaborados os discursos, vez que fazemos uma investigação feminista e 

interseccional, cuja questão de partida, paralelamente, individualiza os sujeitos quando pretende 

perceber as formas com que os seus agenciamentos são acionados e agrupa-os sob algumas pertenças 

(de raça/etnia, de nacionalidade, de gênero, de idade, de classe social e de estatuto migratório). 

Consideramos, portanto, para além da análise do conteúdo semântico, a necessidade de 

contextualização do sujeito discursivo, perspectivando seu local de fala, bem como suas pertenças 

identitárias.  
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4.4 Por que um olhar descolonial? 

 

Thus, modernity is a discourse defining its interiority by creating the difference to be marginalized 

and eliminated. The rhetoric of modernity has an abundant vocabulary to mark the difference, to create 

exteriority spatially and temporally: pagans, barbarians, primitives, women, gays, lesbians, Blacks, 

Indians, underdeveloped, emerging economies, communists, terrorists, yellows etc. All of these will be 

incorporated into modernity or left out when necessary (...) 

 (Mignolo, 2011, p.26). 

 

Postulamos que nossa análise parte de um marco teórico previamente definido, que é o feminismo 

interseccional e descolonial, e que este marco influenciou de maneira significativa a nossa construção 

dos temas e suas interpretações. Abordamos anteriormente, neste trabalho, o feminismo interseccional, 

restando-nos, portanto, justificar a presença do paradigma descolonial. 

 

4.4.1 Modernidade e colonialidade 

 

A perspectiva descolonial insere-se no conjunto de estudos pós-coloniais - termo utilizado desde 1970, 

mas reconhecido como noção conceptual a partir da década de 1980, no contexto anglo-saxônico (Mata, 

2014) - no que tange a constituir-se como uma epistemologia crítica e politicamente comprometida. Para 

Ballestrin (2013, p.91), “o argumento pós-colonial em toda sua amplitude histórica, geográfica e 

disciplinar percebe a diferença colonial e intercede pelo colonizado. Isto significa dizer que o argumento 

pós-colonial é em maior ou menor grau comprometido”.  

O ponto em que os estudos pós-coloniais e descoloniais demarcam-se refere ao recorte, que nos 

estudos descoloniais é específico à colonização ibérica da América Latina, e à perspectiva, quando 

autoras/es descoloniais argumentam que a colonialidade é um padrão de poder que, mesmo com as 

independências da antigas colônias, segue operando na atualidade. 

Arturo Escobar (citado por Mena, 2016, p.35), do grupo Modernidade/Colonialidade (M/C)44, pontua 

o que seriam as “operações teóricas” segundo as quais a descolonialidade se singulariza: 

1) Enfatiza as origens da modernidade desde 1492 com a Conquista da América e o controle do Oceano 

Atlântico, muito antes dos limites estabelecidos no Iluminismo ou no final do século XVIII, pois foi na 

                                                 
44 O Grupo Modernidade/Colonialidade (M/C) foi “constituído no final dos anos 1990. Formado por intelectuais latino-americanos situados em diversas 
universidades das Américas, o coletivo realizou um movimento epistemológico fundamental para a renovaão crítica e utópica das ciências sociais na América 
Latina no século XXI: a radicalização do argumento pos-colonial no continente por meio da noção de ‘giro decolonial’” (Ballestrin, 2013, p.89). 
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conquista e na colonização o contexto em que se deu a criação do Outro europeu e que originou, ao 

mesmo tempo, o sistema capitalista. 2) Atenção constante à relação existente entre o colonialismo e o 

desenvolvimento do sistema capitalista como fundamentos da modernidade. 3) A admissão de uma 

perspectiva planetária na explicação da visão sobre a modernidade e não o argumento de que este é um 

fenômeno intra-europeu. 4) A caracterização da dominação de outros fora do espaço central europeu, 

que trouxe consigo a violência e a subalternização epistêmica do conhecimento daqueles que habitavam 

as terras do que são agora as Américas. 5) A concepção do eurocentrismo como forma de conhecimento 

da modernidade/colonialidade e como uma representação hegemônica e modo de conhecimento que 

debate sua própria universalidade e que se baseia em uma confusão entre uma universalidade que não 

está situada e, portanto, abstrata em um mundo concreto e situado que deriva da posição eurocêntrica. 

A noção de modernidade, eurocentricamente imposta, sustenta-se na tríade capitalismo – patriarcado 

– colonialidade e justifca-se na exterioridade com a qual designou o Outro não-europeu, estranho, exótico, 

ameaçador, irracional. O colonizado foi apresentado como inferior ao colonizador, tanto em suas 

características fenotípicas quanto em seus saberes e culturas (Quijano, 2005). Para além disso, a ideia 

de modernidade abarca a criação discursiva de uma linha evolutiva onde os colonizados, em um extremo, 

foram apontados como atrasados, primitivos, próximos da natureza, cujo objetivo seria o de alcançar o 

estágio de desenvolvimento e civilidade do europeu, apontado como o outro extremo desta linha, o que 

justificou, ainda, a imposição por parte do colonizador da moral religiosa católica e do uso da violência. 

Só os civilizados são homens ou mulheres. Os povos indígenas das Américas e os/as africanos/as 

escravizados/as eram classificados/as como espécies não humanas – como animais, incontrolavelmente 

sexuais e selvagens. O homem europeu, burguês, colonial moderno tornou-se um sujeito/ agente, apto a 

decidir, para a vida pública e o governo, um ser de civilização, heterossexual, cristão, um ser de mente e 

razão. A mulher europeia burguesa não era entendida como seu complemento, mas como alguém que 

reproduzia raça e capital por meio de sua pureza sexual, sua passividade, e por estar atada ao lar a serviço 

do homem branco europeu burguês (Lugones, 2014, p.936). 

Foi na criação da dicotomia humano e não-humano que se articularam os eixos de raça, trabalho e 

gênero, que produziram  a exploração e dominação nas colônias. Entretanto, a criação do construto 

“raça” foi, para Quijano (2005), o eixo fundamental encontrado para legitimar o trabalho escravo, a 

servidão, o controle do sexo e seus recursos. Uma vez que se instituiu a raça como determinante biológico 

que diferenciava os povos, a relação de dominação se fez justificável. 

O processo de colonialidade do poder, estabelecido em uma hierarquia dicotômica entre o que se 

considerava humano e o que não se enquadrava nessa categoria, estruturou a modernidade sob a idéia de 

raça. Esta matriz a partir da qual o sistema mundial moderno está estruturado, em que o trabalho, as 

subjetividades, o conhecimento, os lugares e os seres humanos do planeta são hierarquizados e governados 
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a partir de sua racialização, no âmbito da operação de um certo modo de produção e distribuição de riqueza 

e poder e com ele a diferença colonial e a colonialidade global em relação aos conhecimentos (Mena, 2016, 

p.43). 

Em relação ao período da colonização latino-americana, as consequências da invenção do conceito 

de raça abrangeram, dentre outras, a quase exclusividade do trabalho assalariado ao homem europeu, 

a escravidão, a imposição do cristianismo aos povos recém-descobertos, a qualificação da mulher não-

branca como fêmea, não-generificada45 (Lugones, 2008), com características próximas às de animais.  

Outra consequência da colonialidade, para Wallerstein (2005), é a instituição, por meio das categorias 

raciais e das relações assimétricas de poder delas decorrentes, de um sistema-mundo, que configurou 

geosocialmente a América Latina e dividiu o globo em centro e periferias (Norte e Sul). 

A colonialidade do poder incorpora, ainda, dois outros processos, o da colonialidade do saber e da 

colonialidade do ser. A colonialidade do saber (Lander, 2005) corresponde à noção de que o 

conhecimento científico válido é aquele realizado segundo os cânones eurocêntricos (geopolítica do 

conhecimento), desconsiderando os saberes oriundos do Sul46. A colonialidade do ser reside na produção 

de subjetividades feridas, na exterioridade negada, nas experiências de violências físicas e simbólicas 

decorrentes da diferença colonial ontológica. 

Para Dussel (citado por Ballestrin, 2013, p.102), o mito da modernidade criou uma “práxis irracional 

da violência”, justificando-se sob os seguintes argumentos: 

1. A civilização moderna autodescreve-se como mais desenvolvida e superior (o que significa sustentar 

inconscientemente uma posição eurocêntrica); 2. A superioridade obriga a desenvolver os mais primitivos, 

bárbaros, rudes, como exigência moral; 3. O caminho de tal processo educativo de desenvolvimento deve 

ser aquele seguido pela Europa (é, de fato, um desenvolvimento unilinear e à europeia, o que determina, 

novamente de modo inconsciente, a “falácia desenvolvimentista”); 4. Como o bárbaro se opõe ao processo 

civilizador, a práxis moderna deve exercer em último caso a violência, se necessário for, para destruir os 

obstáculos dessa modernização (a guerra justa colonial); 5. Esta dominação produz vítimas (de muitas e 

variadas maneiras), violência que é interpretada como um ato inevitável, e com o sentido quase-ritual de 

sacrifício; o herói civilizador reveste as suas próprias vítimas da condição de serem holocaustos de um 

sacrifício salvador (o índio colonizado, o escravo africano, a mulher, a destruição ecológica, etcetera); 6. 

Para o moderno, o bárbaro tem uma “culpa” (por opor-se ao processo civilizador) que permite à 

“Modernidade” apresentar-se não apenas como inocente, mas como “emancipadora” dessa “culpa” de 

                                                 
45 “Lugones afirma que a hierarquia dicotômica entre o humano e o não humano é marca central da modernidade colonial. A missão civilizatória do 
cristianismo se concentrou na transformação do não humano colonizado em homem e mulher. O não humano feminino colonizado não foi somente 
racializado, mas também reinventado pela missão civilizatória como mulher por meio dos códigos de gênero ocidentais” (Costa, 2014, p.930-931). 
46 “Trata-se do conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam a supressão dos saberes levada a cabo, ao longo dos últimos séculos, pela norma 
epistemológica dominante, valorizam os saberes que resistiram com êxito e as reflexões que estes têm produzido e investigam as condições de um diálogo 
horizontal entre conhecimentos” (Santos & Meneses, 2009, p.09). 
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suas próprias vítimas; 7. Por último, e pelo caráter “civilizatório” da “Modernidade”, interpretam-se como 

inevitáveis os sofrimentos ou sacrifícios (os custos) da “modernização” dos outros povos “atrasados” 

(imaturos), das outras raças escravizáveis, do outro sexo por ser frágil, etcetera. 

O eurocentrismo, elemento fundante da modernidade, vinculou-se, então, ao racismo, ao sexismo, ao 

capitalismo, ao universalismo e ao imperialismo de maneira a sustentar a diferença colonial. 

 

4.4.2 Descolonizando o gênero 

 

Ou seja, a tarefa da feminista descolonial inicia-se com ela vendo a diferença colonial e enfaticamente 

resistindo ao seu próprio hábito epistemológico de apagá-la. Ao vê-la, ela vê o mundo renovado e então 

exige de si mesma largar seu encantamento com “mulher”, o universal, para começar a aprender 

sobre as outras que resistem à diferença colonial 

(Lugones, 2014, p.948). 

 

Quijano (2005) segue a problematização do construto raça pontuando que a teorização científica do 

“problema da raça” foi alcançada a partir da aceitação do modelo objetivado de corpo cartesiano. Desta 

maneira, as raças consideradas inferiores, por não serem sujeitos racionais, foram tidas como 

domináveis e exploráveis, o que perpassou, também, as relações sexuais de dominação. Isto fez com 

que os corpos das mulheres das raças inferiores ficassem ainda mais estereotipados, cada vez mais 

perto da natureza. 

Contudo, apesar de a discussão de Quijano (2005) acerca da raça esbarrar em alguns momentos na 

intersecção com o gênero, o autor não aprofunda tal problematização, o que foi levado a cabo por 

Lugones (2008), que foi considerada a primeira autora a elaborar, no início do século XXI, um projeto 

feminista descolonial, “propondo articular a perspectiva da interseccionalidade desenvolvida pelo 

feminismo negro nos Estados Unidos com a leitura crítica da modernidade” (Mena, 2016, p.92). 

Lugones (2008; 2014) apoia-se na concepção de que o gênero constitui um construto tão poderoso 

quanto a raça na relação modernidade/colonialidade. Assevera, ainda, que a categoria “mulher” precisa 

ser revista, na perspectiva interseccional, posto que historicamente ela sugere a representação de um 

tipo específico feminino, que é o da mulher branca, burguesa, de classe média. Não é por outra razão 

que quando pretende-se representar uma mulher que não se enquadra neste padrão, a denominação é 

mais específica, intitulando-a ou indígena ou negra, o que a posiciona em uma categoria inferior à 

representação dominante. 
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A raça não é mais mítica ou mais fictícia do que o gênero - ambas são ficções poderosas. No 

desenvolvimento dos feminismos do século XX não se fizeram explícitas as conexões entre gênero, classe 

e heterossexualidade como racializadas. Este feminismo focalizou sua luta e suas formas de conhecer e 

teorizar contra uma caracterização das mulheres como frágeis, fracas tanto corporalmente quanto 

mentalmente, confinadas ao espaço privado e como sexualmente passivas. Mas ele não explicou a relação 

entre essas características e a raça, já que ele apenas considera a mulher branca e burguesa (Lugones, 

2008, p.94). 

 E são estas “outras” mulheres, marcadas pela diferença colonial, que Lugones (2008) pretende que 

sejam visibilizadas no projeto feminista descolonial, cuja proposta reside em “(...) articular a condição 

das mulheres e de outros sujeitos subalternos como tipos de sujeitos produzidos dentro do regime de 

gênero e (hetero)sexualidade com a condição de (pós)colonialidade e dependência em que são 

produzidos tais sujeitos” (Espinosa Miñoso, citada por Mena, 2016, p.90). 

A análise proposta por Lugones (2008; 2014) desvela o que ela considera ser o lado claro/visível da 

organização colonial/moderna de gênero - o heterossexualismo, o dimorfismo biológico e o patriarcado 

– fundada no capitalismo global eurocentrado, que instituiu, durante a colonização, diferenças de gênero 

onde elas não existiam. A colonização do gênero pesou duplamente sobre as mulheres, para as quais, 

“a colonização foi um processo dual de inferiorização racial e de subordinação de gênero” (Oyewùmi, 

citada por Lugones, 2008, p.88). 

A inferiorização racial e a subordinação de gênero corresponderiam, então, ao lado oculto/obscuro 

da relação modernidade/colonialidade, que pressupõe, por meio da recorrência à violência, a 

conformação dos colonizados à heterossexualidade compulsória. “Esta heterossexualidade tem sido 

coerciva e duradouramente perversa, violenta, degradante e converteu os povos <não brancos> em 

animais e as mulheres brancas em reprodutoras da Raça (branca) e da Classe (burguesa)” (Lugones, 

2008, p.92). Nesta senda, a autora defende que, nas relações estabelecidas com as tribos indígenas, o 

colonizador branco teria conseguido cooptar colonizados que assumiram/reproduziram a norma 

patriarcal. 

Retomando arquivos de viajantes estrangeiros, no período das colonizações de América, África e  Ásia, 

Lugones (2008) afirma que o imaginário construído pelo europeu acerca dos povos dessas regiões 

apelava para uma representação “libidinosamente erotizada”, em que as lendas davam contas de 

homens dotados de pênis gigantes, de mulheres que se casavam com macacos, de mulheres guerreiras 

que cortavam seus seios, de homens efeminados de cujos peitos vertiam leite. “Dentro desta tradição 

porno-tropical, as mulheres apareciam como o epítome da aberração e dos excessos sexuais. O folclore 
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as concebeu, ainda mais do que aos homens, como entregues a uma lascívia venérea, tão promíscuas 

que se aproximam do bestial” (McClintock, citada por Lugones, 2008, p.97).  

Este imaginário colaborou intensamente para a disseminação da representação hipersexualizada das 

mulheres dos trópicos, o que encontra consonância na noção de corpo colonial (Gomes, 2013): um 

corpo cuja marca mais significativa é a de ser/estar disponível, seja para o uso sexual, seja para o 

trabalho pesado. 

Foi nestes corpos colonizados, ora marcados por faltas, ora por excessos, qualificados como “bestiais, 

promíscuos, grotescamente sexuais e pecaminosos” (Lugones, 2014), p.937 que se justificou a missão 

civilizatória colonial e a “práxis irracional da violência” (Dussel, 2000) a ela inerente. Mais 

especificamente, no discurso da lógica cristã do pecado, da imposição da confissão e dos perigos da 

sexualidade feminina, tida como maligna, o peso destas representações incidiu sobremaneira nos corpos 

das mulheres colonizadas, física e simbolicamente. 

Portanto, para além da raça enquanto construto, a colonialidade do gênero revela um importante 

“lócus fraturado” da diferença colonial e o chamamento de Lugones (2014, p.943), na proposta que faz 

do feminismo descolonial, ocorre no sentido de resgatar “a subjetividade ativa dos/as colonizados/as 

contra a invasão colonial de si próprios/as na comunidade desde o habitar-se a si mesmos/as”. 

Mediante o exposto, na perspectiva descolonial, o que se assume é que a mentalidade da 

colonialidade permanece, sendo assim, ela conforma os discursos hegemônicos e as relações 

estabelecidas entre o eixo Norte-Sul, ainda que as ex-colônias sejam hoje Estados independentes. De 

maneira que não é exagero afirmar que as migrantes brasileiras, na sociedade portuguesa (e não apenas 

neste contexto geográfico, mas também em outras sociedades do Ocidente), vivenciam um processo de 

exotização que “folcloriza o outro em um movimento de afirmação da heterogeneidade que, ao mesmo 

tempo em que o torna ‘interessante’, o exclui de nosso universo negando-lhe a capacidade de interpelar-

nos e questionar-nos” (Martin-Barbero, 2003, p.40-41). Quando a capacidade de interpelar é negada a 

alguém, o mesmo ocorre com sua possibilidade de reconhecimento, de fala, portanto o constituir-se 

sujeito, a sua subjetividade, forma-se em um “lócus fraturado”. 

Por conseguinte, quando falamos em desconstrução de estereótipos, invariavelmente nos deparamos 

com a necessidade de questionar os discursos hegemônicos que os disseminam, além de termos que 

buscar as maneiras com que estes discursos se formam, em uma análise histórico-ontológica capaz de 

nos revelar os efeitos limitadores ou coercitivos que sustentam tais discursos.  

É por essa razão que consideramos o olhar descolonial como o mais adequado para esta pesquisa. 

Primeiramente, porque falamos de um grupo originário do Sul, de uma ex-colônia portuguesa. Soma-se 
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a este fator o recorte de gênero proposto, uma vez que tratamos das formas com que os estereótipos 

afligem às mulheres, devido às assimetrias que eles reforçam. A partir desta superposição de 

vulnerabilidades, questionar a colonialidade e a noção de modernidade com ela imposta ajuda-nos a 

desmontar parte dos discursos hegemônicos que corroboram a permanência do preconceito. 

Como expõem Quijano (2005) e Lugones (2008), tanto o conceito de raça quanto o de gênero devem 

ser considerados enquanto ficções. E é na possibilidade de desconstruí-los que reside a capacidade de 

empoderamento, de enfrentamento e de resistência daquelas/daqueles que vivem sob a marca da 

diferença colonial.  
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CAPÍTULO 5 – Eixos Temáticos 

 

Delineamos, no capítulo anterior, nosso desenho metodológico, onde apontamos e justificamos as 

nossas escolhas em termos do método de pesquisa, da técnica utilizada e do paradigma por meio do 

qual decorreram as análises. Conforme mencionado, realizamos uma Análise Temática (TA) das 

entrevistas efetuadas e chegamos a quatro eixos temáticos, com seus respectivos subtemas, que seguem 

descritos abaixo: 

Figura 3 – Eixos Temáticos 

Fonte: autora, 2018 
 

Reiteramos que a codificação das entrevistas e a posterior construção dos temas vinculam-se ao 

paradigma por meio do qual a investigação se orientou. Munidas do mesmo tema, questão-problema, 

“objeto” e dados, outras/os investigadoras/es provavelmente elaborariam um quadro temático diferente 

do que propusemos acima, posto que, como releva Sardenberg (citada por Motta, 2005, p.14): 

(...) meus atributos específicos abriram-me algumas portas mas fecharam-me outras; aproximaram-me de 

determinadas pessoas e grupos locais afastando-me, porém, de outros; dirigiram o meu olhar de 

observadora-participante para certos aspectos, certas nuanças e facetas, ofuscando, ao mesmo tempo, a 

visão de outros aspectos, nuanças e facetas, possivelmente até mais importantes. 

Justificamos os temas elencados a partir daquilo que, nos discursos analisados, aguçou-nos a 

curiosidade e deteve nosso olhar, cientes de que eles revelam tanto sobre o “objeto” desta pesquisa 

quanto da investigadora que a ela se dedicou. 
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5.1. Brasil e Portugal 

 

O primeiro eixo temático abriga representações que as entrevistadas fazem acerca do país de saída, 

evocando as memórias que lhes surgiram sobre o Brasil. Estas memórias dizem sobre os 

afetos/ausências mais sentidos e também dos pontos que as distanciam cada vez de uma ideia de 

retorno definitivo para o país. Além disso, buscamos as representações feitas sobre a vida em Portugal, 

momento em que foram levantadas as motivações relacionadas à opção pela permanência na sociedade 

de acolhida. 

 

5.1.1 Brasil: afetos e memórias 

 

Antes de discorrermos sobre este subtema, acreditamos ser importante contextualizar as motivações 

apresentadas pelas entrevistadas para a migração. Ainda que frequentemente a reintegração familiar 

seja apontada como uma das principais causas para a migração feminina47, em nossas entrevistas 

percebemos um leque amplo de motivos que impulsionaram a decisão pelo percurso transnacional. 

Estes motivos passam pelos relacionamentos amorosos (casamento com cidadão português ou 

reintegração familiar com migrante brasileiro), o desejo de viver outras culturas, um espírito curioso e/ou 

aventureiro, a insatisfação com o casamento, com o trabalho, com a violência e com a situação político-

financeira no Brasil, a perseguição política e, por fim, o fato de se possuir ascendência portuguesa.  

A relevância de pontuar estas motivações dá-se em razão de que as insatisfações relativas à situação 

político-financeira e à violência no Brasil marcarem as narrativas construídas acerca do país de saída. 

Quando as entrevistadas, em seus relatos de vida, falam sobre as saudades que sentem do Brasil, 

fica premente a falta sentida dos familiares e dos amigos. Quase todos os discursos relatam que o que 

ainda importa no Brasil, decorridos 10 anos ou mais de migração, são as pessoas que lá ficaram. 

 
Além do convívio de família...apesar de ter dois filhos aqui, o restante da família tá toda lá. Mas o que eu 

sinto mais falta é do convívio de família. (R.M., 50a)48 

 

                                                 
47 No relatório oficial do Alto Comissariado para as Migrações (ACM), publicado em 2016, o reagrupamento familiar, em Portugal, figura como a principal 

causa de atribuição de vistos de residência, juntamente com o aumento dos vistos de estudo. Vale ressaltar que, nestes casos, os dados referem-se apenas 
às entradas regulares no país. (ACM, 2016, acedido em http://www.acm.gov.pt/-/relatorio-estatistico-anual-2016-indicadores-de-integracao-de-imigrantes-o-
importante-contributo-dos-imigrantes-em-analise) 
48 Optamos, em face da necessidade do anonimato das fontes, apontar apenas as inicias do nome e do apelido, bem como a idade da entrevistada à data 

em que a entrevista realizou-se. 
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Eu realmente sinto falta da família. Da família, de alguns amigos – eu tenho muitos amigos lá, amigos 

antigos – mas a vida no Brasil é muito mais complicada, a gente não se via sempre. Eu nunca fui assim 

de ter uma vida social muito ativa, eu sou uma pessoa mais caseira, mais quieta e...então sinto falta dos 

amigos, mas a família é o que eu sinto mais falta. (A.L., 65a) 

 

Olha, o que eu sinto mais falta do Brasil talvez seja...assim, na época que eu estava lá, que eu morava 

lá, eu tinha amigas, a gente saía, ia pro barzinho...é esse círculo, entendeu? Realmente. E eu até hoje 

não consegui fazer aqui. Pode ser que eu venha conseguir ainda, mas realmente não consegui. Não 

consegui. (D.B., 59a) 

 
Não, agora já não sinto...Agora, atualmente só sinto falto da minha irmã. Pronto. Não é assim aquela 

grande falta, porque eu tenho os meus filhos, os meus netos. Eu tenho meu tempo preenchido 

lindamente. (N.S., 76a) 

 

Contudo, para além da falta que afirmam sentir de amigos e familiares que permanecem no Brasil, 

há relatos de perda de referências - uma consequência do desfazimento de laços devido ao decurso do 

tempo passado fora, mas também das mudanças que atingiram o local onde se costumava viver e, 

principalmente, das transformações que a migração ocasiona nas subjetividades de quem migra. Ao 

refletir sobre este dilaceramento subjetivo, Garcia (2007, p.379) questiona: 

Trata-se de refletir sobre a pessoa que nos tornamos quando estamos viajando, interagindo com novos 

lugares e culturas. Como o ambiente age sobre nós? E quando decidimos ficar, qual parte de nós sobrevive? 

Qual nos abandona? Até que ponto esquecemos quem fomos?  

E poderíamos acrescentar: até que ponto fomos esquecidas? Por se tratar de um ato relacional, muito 

do quê/de quem deixamos para trás também nos abandona. Encarar isto pode ser assustador e, 

inclusive, delongar ou mesmo impedir uma possibilidade de retorno. 

 

Eu quero voltar. Quero ver. São treze anos! (choro). Não sei. Como é que eu vou voltar? São treze anos 

sem ver ninguém. (A.T., 53a) 

 

É assim, eu não sinto falta de nada. Eu sinto nostalgia, mas nostalgia não volta e eu me apercebi isso 

nas primeiras vezes que eu fui ao Brasil. Quando você sai – você vai passar por isso, já ta passando – o 

lugar de onde você saiu não existe mais, porque você já não é a mesma pessoa. Você mudou e aquilo 
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não existe. Então não tem volta. É engraçado isso, eu tenho nostalgia, por exemplo, da época que eu 

morava no Nordeste, os passeios que eu fazia com os meus amigos quando eu tava de folga, ia à praia, 

e aquela sensação que dava...era uma calma, era tão gostoso e tal, nas praias no Nordeste, os lugares, 

o contato com a natureza. Isso eu sinto falta. (E.P., 56a) 

 

Eu tinha desconstruído a minha base, Camila. Voltar pro seu país de origem pra quem desconstrói uma 

base...8 meses, sim! Eu deixei um emprego, eu desconstruí uma casa, eu deixei um casamento...foram 

todas as frentes, eu só não mudei de nome – como diz a minha mãe. Eu só não mudei de nome! Não, 

chegar lá não é possível assim. (...) Mesmo que você não encontre, que eu acho que não encontra, o 

lugar do mesmo jeito, do jeito que você deixou: 3 meses, 8 meses, você não se encontra mais naquele 

lugar! (M.M., 50a) 

 

E a gente sente saudades...não vou dizer que não sinto saudades de lá. Sinto, mas...se calhar, sinto 

saudades daquele Rio d’antigamente, das coisas que eu vivi lá...(S.P., 51a) 

 

Aí fui com muita frequência. Hoje em dia não vou com tanta, porque além de tudo, perdi a referência. 

(V.L., 61a) 

 

 Mencionamos, no capítulo 2 deste trabalho, a noção de que a identidade nacional é algo forjado 

discursivamente, quando a nação erige como uma comunidade imaginada (Anderson, 1982) e os 

habitantes de determinado local aceitam compartilhar características que são atribuídas àquele povo. 

A identidade nacional sustenta-se, também, por meio de alguns símbolos, que reverenciam um 

patrimônio comum. A língua e os seus usos (com destaque para os sotaques), a bandeira do país e as 

cores que o representam, são exemplos de elementos que compõem a identidade nacional e que 

apareceram em algumas falas sobre o Brasil: 

 

Agora o que eu tenho, eu devo ao Brasil. Brasil é minha terra. Vou morrer sendo brasileira. Não tenho a 

menor dúvida. Você vê pelo sotaque, que eu não perco. Não perco mesmo. Não quero perder a minha 

identidade. (N.S., 76a) 

 

Saudade do Brasil eu também tenho. Assim, não do “bagulho”, sabe? Da minha terra. De sentir o cheiro 

da terra. Teve uma vez que uma menina veio do Brasil: “O que você quer do Brasil?” “- Eu quero um 
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doce de jaca. E um pouquinho de terrinha do Brasil.” Para mim de vez em quando dar uma cheiradinha 

na terra. Para matar a saudade. Eu sinto saudade do meu país. (...) Quando eu vi a bandeira brasileira 

eu não agüentei. Chorei tanto. Falei assim “Como essa bandeira?!...(suspiros)”. (I.S., 63a) 

 

Mas sinto, também, por exemplo, algumas pessoas falarem mal da maneira de eu falar, tipo: “ah, tás cá 

há tantos anos e ainda falas como se tivesses no Brasil”. Não falo como se estivesse no Brasil, primeiro. 

Segundo, nunca vou perder meu sotaque...Vou perder minha referência? Se eles entendem o que eu 

falo, pra quê que eu vou mudar a minha língua? É a mesma, só estou a falar de uma maneira diferente. 

(M.G., 50a) 

 

Uma especificidade quando se partilha de uma mesma língua é que o sotaque, juntamente com o 

uso de termos específicos de determinada região, torna-se um marcador identitário que associa o falante 

à sua origem. No caso da Língua Portuguesa, o sotaque diferencia sensivelmente o português falado no 

Brasil daquele que é falado em Portugal, por exemplo. A diferença linguística49, quando salientada, pode 

constituir uma forma de preconceito sutil, colocando em oposição aqueles que falariam corretamente a 

língua, portugueses/as, e aqueles que não saberiam usá-la da maneira culta, brasileiros/as. Esta 

percepção enviesada pode ser entendida como parte do imaginário que fundamenta o racismo cultural. 

Por esta razão, em um primeiro momento, o sotaque é elemento que racializa e configura-se em um 

obstáculo que não permite às brasileiras lançarem mão da estratégia de passing (Barreto & Ellemers, 

2009), a fim de mimetizarem-se na sociedade portuguesa. Decorrido algum tempo da migração, e após 

fazer uso de determinadas estratégias de aculturação, há, contudo, a ressignificação do sotaque, que 

pode vir a ser valorizado como um vínculo identitário ao país de origem. 

Apesar de haver menções a um sentimento de orgulho da identidade nacional, foram muitas as falas 

dando conta de representações negativas do Brasil, especialmente no que concerne à sensação de 

insegurança, aos preços altos praticados no país (diminuto poder de compra) e às flagrantes 

desigualdades sociais. 

 

Eu tenho a impressão que aqui é melhor, porque a vida aqui é mais fácil. Eu acho. A vida é mais fácil. 

No Brasil é muito – (...) quando eu vou ao Rio, eu fico impressionada com o preço das coisas! (A.L., 65a) 

 

                                                 
49 Importa mencionar que o sotaque enquanto marcador identitário está presente também entre falantes que compartilham da língua materna dentro de um 
mesmo país. No caso de Portugal, há diferenças nos usos da língua entre habitantes de diferentes regiões (algarvios, lisboetas, minhotos...) e o mesmo se 
dá no Brasil (nordestinos, cariocas, sulistas...). 
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Depois as coisas lá eu vi, quando fui, fiquei na casa de primos, não é? Depois quando fui e a gente ia 

fazer, por exemplo, compras com a miúda, ia fazer compras também que era pra comprar coisas pra 

ela e, pronto, o dinheiro ia embora logo, não é? Por mais dinheiro que a gente...tudo muito caro! (S.P., 

51a) 

 

Voltar e não ter remédio. É. Cuidar da saúde. E a saúde no Brasil está muito precária. Os remédios, tudo. 

(I.S., 63a) 

 

A discriminação com a cor no Brasil é muito mais severa. Econômica mesmo, né, que tá ligado, né, à 

pobreza, ligado às pessoas...aos negros e negras?! Quer dizer, eu acho muito superior tudo isso. Acho 

mesmo, a minha experiência de...sendo realmente uma mulher brasileira e do Nordeste do Brasil, eu 

acho tudo muito mais....Eu acho a desigualdade toda no Brasil muito mais violenta. (M.M., 50a) 

 

No excerto acima, a entrevistada relaciona o preconceito, no Brasil, ao binômio cor/classe, sendo a 

pobreza associada aos negros e negras e, ainda, comenta sobre o preconceito relacionado a 

determinadas regiões do país, também vinculadas à pobreza, como é o caso do Nordeste, que se traduz 

no imaginário social como sendo um local de fome e de seca. Na percepção dela, a desigualdade social 

no Brasil é maior e mais profunda. 

 

No Brasil tudo morre na segurança. As pessoas são mais animadas senão não iam para o carnaval, São 

João. Vão arriscando a pele, né? E os pais em casa rezando. Porque no meio da multidão você tem 

medo. (E.R., 74a) 

 

Hummm, é assim, só se for a insegurança. Porque, por exemplo, pessoal fala assim: “- Ah, vamos até 

São Paulo?”, “- Não, não vou”. Eu tenho pavor de São Paulo. Pavor! Os meus irmãos amam São Paulo, 

mas andam de carro blindado.  Eu tenho mesmo medo de São Paulo! Sabe? Essa coisa de andar olhando 

pelo ombro é uma sensação muito desagradável, não é? (C.P., 54a) 

 

Eu me sinto mais segura aqui. Brasília, não. Brasília, você... O local que eu escolhi para morar foi Brasília. 

Em Brasília tudo é longe. Então é arriscado você chegar em casa viva ou morta. (I.S., 63a) 
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Lá a segurança você não tem nenhuma, no Rio de Janeiro. Meu irmão tem um aplicativo pra saber onde 

é que tá com problema de tiroteio...é muito doido, não é? Não é legal. (L.L., 57a) 

 

A preocupação com a escalada da violência no Brasil mostrou-se um tema transversal ao estatuto 

social das entrevistadas. O Brasil experimenta uma crescente e assustadora situação de desigualdade 

social50, o que acarreta a proliferação de crimes em cidades de diferentes tamanhos51. Não se trata mais 

de temer pela propriedade de bens materiais, que seriam tomados em um roubo ou num assalto à mão 

armada, mas de se temer pela vida.  

A sensação de insegurança, o medo constante quando se está no espaço público, é uma realidade 

do cotidiano brasileiro, que torna os deslocamentos nas cidades motivo de preocupação. Com isto, as 

pessoas começam a adquirir/modificar alguns hábitos no intuito de prevenirem-se: limitam as saídas de 

casa ao mínimo necessário, reduzindo o espaço do lazer em suas vidas, convivem pouco na vizinhança, 

deixando de participar uns das vidas dos outros. Estes novos hábitos afetam de maneira mais sensível 

àqueles/as que estão envelhecendo, que poderiam desfrutar de um convívio maior com as outras 

pessoas, usufruindo do espaço público, mas que, ao contrário, vão ficando cada vez mais isolados/as. 

Além das mudanças sentidas no cotidiano dos que habitam as cidades brasileiras, os números da 

violência no Brasil contradizem, como destacamos anteriormente no segundo capítulo, a representação 

do brasileiro como povo pacífico - algo inculcado também no discurso da identidade da nação. Não há 

como atribuir a uma determinada sociedade a característica da pacificidade quando os dados relativos 

à violência reiteradamente apontam em outra direção. 

Em contrapartida, nas representações que as entrevistadas fazem acerca de Portugal surgem 

repetidamente  as palavras “segurança” e “tranquilidade”, significadas como os principais benefícios por 

elas encontrados neste país e constituindo uma das razões determinantes para a permanência na 

sociedade portuguesa. 

 

5.1.2 Viver em Portugal 

 

Além das diferentes motivações para a migração citadas nas entrevistas, um outro dado curioso diz 

respeito ao que sabiam sobre Portugal algumas das migrantes que nunca haviam estado neste país 

                                                 
50 Em matéria veiculada em março de 2017, o jornal El País apresenta dados do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) que 
posicionam o Brasil entre os 10 países mais desiguais do mundo. (El Pais, 2017, acedido em 
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/21/politica/1490112229_963711.html). 
51 Mapa da Violência no Brasil – 2016 disponível em http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2016/Mapa2016_armas_web.pdf 
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antes da decisão pelo percurso migratório. Para algumas destas mulheres, não era possível ter 

expectativas em relação ao que encontrar no país de destino simplesmente por possuírem pouquíssimas 

referências que ajudassem na elaboração de um imaginário acerca do mesmo. 

 

Mas eu não sabia nada de Portugal. Não conhecia nada de Portugal. Só na escola. Geograficamente, 

sim. Mas nem me interessava. Nunca me interessei porque eu sempre achei que eu ia ser funcionária 

pública. (...) E cheguei aqui. Quando eu cheguei, na mesma hora eu entrei. Não tive problema algum. E 

como eu não sabia nada, absolutamente nada. Eu entrei aqui assim, se eu fosse para a esquerda ou 

para a direita para mim era indiferente. Qualquer lugar que eu lia lá o nome, era ali que eu ia morar. Eu 

poderia morar em Caneças, como poderia morar no Porto. Onde fosse, estava bom porque eu não sabia 

de nada. E aí cheguei a Portugal com ele. “Como é que a gente vai fazer?” 

Aí eu no avião vi um flyer de um hotel chamado Vip Éden. Falei “Bom, seja o que Deus quiser. Vamos 

começar pelo Paraíso. Foda-se. Vamos logo para o Vip Éden”. (A.T., 53a) 

 

Porque na verdade, quando eu vim pra cá, fiquei um pouco chateada porque não queria vir pra Portugal, 

porque se ouvia falar muito mal já no Brasil de Portugal, não é? Que era um país muito pobre, muito 

atrasado, muito isso...só que, eu “olha, vou tentar. Vou tentar, se lá não der certo, eu vou pra outro 

lado”. E pronto. (N.S., 50a) 

 

O que eu acho complicado é que Portugal já recebe muita influência, ou vê muito do Brasil, embora 

estereotipado, desde os anos 70. 77 foi a primeira vez que chegou a novela Gabriela, em Portugal. É 

estereotipado. Mas eles vêem e ouvem o português brasileiro. E o brasileiro tá fechado lá e não sabe o 

que é Portugal. (L.R., 51a) 

 

Este desconhecimento, por um lado, pode ser explicado pela pouca presença mediática que Portugal 

apresentava no Brasil há 10 ou 20 anos atrás - período em que elas migraram: eram poucos os 

conteúdos, jornalísticos ou publicitários, que faziam menção a Portugal. Isto alterou-se significativamente 

com o advento das redes sociais digitais, que ampliaram o intercâmbio de informações. 

E, especialmente desde 2013, quando o Brasil iniciou um revés em seu crescimento, uma nova onda 

migratória com destino a Portugal tem ganhado forma, curiosamente sob o slogan de que “Portugal é a 
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nova Miami dos brasileiros”52: o que aproxima Portugal do destino migratório preferido pelos/as 

brasileiros/as, os Estados Unidos53 - país que há muito permanece no imaginário social como “a terra 

das oportunidades”. Entretanto, a barreira da língua (e atualmente o cerco cada vez mais apertado dos 

Estados Unidos aos migrantes irregulares), em alguns casos, faz os/as migrantes optarem por Portugal 

e Espanha.    

Beserra (2007) afirma que a identidade nacional de um país colonizado se constrói a partir da relação 

com o antigo colonizador e também nos embates internos. Por esta razão, consideramos relevante 

discutir este desconhecimento acerca de Portugal, pois ele permite-nos indagar quanto da relação com 

o outro dominante ainda resta na memória social dos/as brasileiros/as. E talvez esta seja, inclusive, 

uma possibilidade para explicar o choque cultural que muitas entrevistadas afirmam terem sentido 

quando chegaram a Portugal. Tal choque refere-se tanto à descoberta de comportamentos sociais 

diferentes daqueles com os quais estavam acostumadas no Brasil quanto à inesperada posição de 

subalternidade e à vivência de preconceitos que muitas encontraram quando percebidas como migrantes 

oriundas da antiga colônia, hoje considerado um país periférico54. Estas questões são aprofundadas nas 

análises dos próximos temas.  

Nos relatos de vida, ao realizarem um balanço de seus percursos migratórios, as entrevistadas 

referem a decisão pela permanência em Portugal a um motivo-síntese: a qualidade de vida. Sendo 

qualidade um conceito subjetivo, procuramos identificar o que representaria, na visão delas, esta ideia 

de qualidade.  

Percepcionamos a qualidade de vida vinculada à segurança/tranquilidade, à saúde pública e às 

oportunidades - de conhecer outros países, de vivenciar diferentes culturas e de criar os filhos em 

melhores condições – às quais algumas mulheres atribuem ter tido acesso pelo fato de viver em Portugal. 

Além disto, algumas mencionaram que a desigualdade social não parece ser algo tão flagrante como é 

no caso do Brasil, o que as incomodaria menos do ponto de vista subjetivo. 

                                                 
52 Tal slogan reflete uma especificidade deste fluxo migratório, que se vincula a um determinado estatuto social, já que Miami é destino migratório de 

brasileiros/as com alto poder aquisitivo. É a este perfil de migrantes que os conteúdos mediáticos se dirigem: pessoas que irão empreender em Portugal 
e/ou que não necessitam competir no mercado de trabalho. A política de migração em Portugal, interessada neste perfil, estimula a permanência destas 
pessoas por meio da atribuição de vistos Gold, sendo o Brasil a segunda nação com maior número de atribuições deste visto, ficando atrás apenas da China. 
Detalhes em: https://www.dn.pt/sociedade/interior/vistos-gold-investidores-pagam-500-mil-euros-e-esperam-tres-meses-por-reuniao-8698532.html 
Algumas reportagens com este conteúdo podem ser conhecidas em: https://www.dn.pt/dinheiro/interior/portugal-e-a-nova-miami-para-os-brasileiros-ricos-
6244332.html 
https://zap.aeiou.pt/lisboa-nova-miami-dos-brasileiros-ricos-clinica-anti-depressiva-da-europa-157166 
https://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-negocios/brasileiros-ricos-se-mudam-para-lisboa-a-nova-miami/ar-BBAb1fZ?li=AAggXC1 
https://www.idealista.pt/news/financas/investimentos/2017/04/26/33315-brasileiros-trocam-miami-por-portugal 
53 Ver deslocamentos transnacionais atualizados em http://www.peoplemov.in/#f_BR 

54 “Con Lula, Brasil estaba pasando de ser un país en vías de desarrollo o periférico a ser una potencia media, es decir el actor principal de América Latina, 
el interlocutor de los Estados Unidos en la región, un agente decisor en las mesas internacionales”. (Anzaldi, julho de 2017, acedido em 
https://www.infobae.com/america/america-latina/2017/07/22/brasil-estaba-pasando-de-pais-periferico-a-potencia-media-y-el-lava-jato-lo-freno/). 

https://www.dn.pt/dinheiro/interior/portugal-e-a-nova-miami-para-os-brasileiros-ricos-6244332.html
https://www.dn.pt/dinheiro/interior/portugal-e-a-nova-miami-para-os-brasileiros-ricos-6244332.html
https://zap.aeiou.pt/lisboa-nova-miami-dos-brasileiros-ricos-clinica-anti-depressiva-da-europa-157166
https://www.msn.com/pt-br/dinheiro/economia-e-negocios/brasileiros-ricos-se-mudam-para-lisboa-a-nova-miami/ar-BBAb1fZ?li=AAggXC1
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O Algarve é muito calmo, né? Segurança. Saio daqui 2, 3 horas da manhã, vou a pé pra casa. Coisa que 

no Brasil seria impossível de fazer, né? (R.M., 50a) 

 

Acho que sim. Um país calmo e isso a gente tem que dizer que é. Você anda mais tranquila na rua. Eu 

acho isso também muito bom, hoje em dia você ter tranquilidade na sua vida. Não tá sempre a olhar pra 

trás pra ver se vai te roubar ou te fazer mal. (M.G., 50a) 

 

Eu gosto. Por causa da tranquilidade, né? Eu sempre trabalhei chegando em casa uma e dez da manhã. 

Nunca, nunca passei por situação difícil nenhuma. Nunca, nunca, entendeu? Sempre chegava, pegava 

a camioneta de meia noite e quarenta e cinco, chegava aqui uma e dez e nunca passei por nada, nada, 

que pudesse me causar medo. Então, é, eu falo que sim. (M.P., 57a) 

 

As entrevistadas apresentam, em seus relatos, uma percepção de qualidade de vida a partir da 

dicotomia comparativa presença/ausência do medo, manifestada na sensação de que, em Portugal, 

podem realizar tarefas cotidianas sem se preocuparem com questões de segurança com as quais se 

defrontavam no Brasil, o que lhes amplia a sensação de liberdade. 

 

Eu vou nos Capuchos, eu vou a pé, eu vou no Hospital São José, eu vou a pé, eu vou no meu médico do 

posto, é aqui na Alameda, eu vou a pé, tem um ginecologista aqui em cima, na Picoas, eu vou a 

pé...muito fácil fazer. Você quer comer, você come do bom e do melhor. Onde é que no Brasil eu posso 

comer queijo fresco? Eu posso comer salmão? Posso comer bacalhau? Fala a verdade! Porque, além de 

ser caríssimo, ainda é de terceira categoria. (D.B., 59a) 

 

Outra coisa, aqui você tem os desníveis grandes econômicos? Têm. Culturais? Têm. Intelectuais? Têm. 

Mas eles não são tão visíveis. Quer dizer, estou dizendo do ponto de vista subjetivo. Não é uma coisa 

que me atinge, não me incomoda. E no Brasil eu me sinto altamente incomodada com aquelas pessoas 

que não têm dinheiro, que não têm não sei o quê...São completamente marginalizadas, vivem à parte. 

(E.R., 74a) 

 

Não digo que hoje eu tenho uma casa própria. Não tenho. É...que eu tenho carro? Não tenho. Mas eu 

consigo levar melhor a minha vida aqui do que se eu tivesse lá no Brasil. Eu consegui encaminhar a vida 

do meu filho aqui melhor do que quando eu estava lá no Brasil, por exemplo, né? (E.B., 54a) 
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E depois, me colocando...sempre tentei a empatia, me colocar como uma mulher pobre, no Brasil. 300 

milhões de vezes pior no Brasil, é isto. É isto. Tudo que vejo, em todas as áreas, mas sem nenhuma 

exceção, mas sem nenhuma, do SEF ao, principalmente, à escola pública, à saúde pública, tudo o que 

vejo é infinitamente superior. Infinitamente superior. (M.M., 50a) 

 

O relato acima refere-se a um nível de segurança maior na atuação do Estado no provimento de 

acessos básicos, como saúde e educação, que, em comparação com o Brasil, coloca Portugal em uma 

posição de destaque. Isto parece reforçar, junto às migrantes entrevistadas, a percepção de uma melhor 

qualidade de vida na sociedade de acolhida, quando relacionam a disponibilidade de atendimento de 

demandas (como é o caso da saúde e educação), independentemente do poder aquisitivo da utente. 

 

As clinicas onde você faz exames, o tratamento, é todo com o máximo que se tem no Rio de Janeiro, 

que é pago, não é Segurança Social. Aqui a Segurança Social é muito boa, é muito boa. Todo ano eu 

faço check up, não pago nada. (L.L., 57a) 

 

Nunca deixei de ser atendida, sempre fui muito bem atendida, em todos os aspectos. Todo ano, eu faço 

check up e tô terminando um agora. Sempre fui muito bem atendida. Nunca fiz cirurgia nenhuma, graças 

a Deus. (L.G., 55a) 

 

Outro dia tava a comentar com a minha mãe: a gente reclama daqui, mas lá tá muito pior, não é? Aqui 

a nossa saúde também não é maravilhosa, a gente vai pra umas urgências e é capaz de tá lá uma manhã 

inteira, uma tarde inteira, se for de tarde, fica uma noite inteira lá...já me aconteceu isso, não é, de ir e 

ficar horas, não é? Pronto. Eu acho que tá mal nesse sentido, mas vejo que no Brasil também ainda é 

pior, não é? Em algumas coisas ainda é pior...(S.P., 51a) 

 

De maneira geral, o que se sobressai em relação a este primeiro eixo temático é a noção de que 

houve nas falas das entrevistadas pouquíssimo espaço para o vislumbre de esperanças em relação ao 

alcance de melhorias sociais no Brasil. Esse desencantamento acentua-se em paralelo com o aumento 

da violência. Somados a isto, temos o desfazimento de laços, as mudanças pelas quais passaram os 

locais onde se costumava viver e a dificuldade em perceber-se fazendo parte do contexto social brasileiro 

novamente, que tornam cada vez menos provável a possibilidade do retorno.  



 

 

180 

 

Há o embate com uma questão de identificação: a de não mais se conceber pertencente aos grupos 

de outrora, seja nas relações familiares, seja nos círculos de amizade, ainda que a ausência deles seja 

profundamente sentida. Tanto quem parte como quem fica vivencia transformações, e não ser 

testemunha delas pode contribuir para o afrouxamento dos laços. 

Por outro lado, a sensação de segurança e tranquilidade que a vida em Portugal apresenta, bem 

como a garantia de acesso aos serviços públicos, percepcionados como sendo de qualidade, é recorrente 

nos discursos, que justificam, em grande parte, a permanência neste país.  

 

5.2. Estereótipos sociais e Meta-estereótipos 

 

O segundo eixo temático, que trata dos estereótipos sociais e dos meta-estereótipos, aborda as 

categorizações que são relativas às pertenças grupais. O ato de categorizar pressupõe a essencialização. 

Ao essencializar, algumas características passam a ser traços comuns entre membros de determinados 

grupos, homogeneizando-os. Ou seja, trata-se de generalizar a fim de criar distinções. Essas distinções 

servem aos membros dos grupos no sentido de eles se perceberem como participantes de um grupo e 

não de outro, o que gera a cisão que opõe “nós” aos “outros”.  

O processo de categorização advém de uma concepção dicotômica e fundamenta a criação de 

estereótipos sociais. Os estereótipos sociais, por sua vez, configuram-se enquanto qualificações 

exageradas, positiva ou negativamente, atribuídas aos membros dos grupos. A recorrência aos 

estereótipos é uma maneira de simplificar o mundo, por meio da qual filtramos as informações 

provenientes da cultura envolvente, negligenciamos outras e elaboramos mapas mentais (Lippmann, 

1922/2008). Esses mapas mentais orientam-nos no processamento de informações e são uma 

estratégia de “economia cognitiva”. Para além da perspectiva de “economia cognitiva”, Cabecinhas 

(2002, p.577) adiciona a noção de assimetria simbólica, por meio da qual se verifica  

(...) uma assimetria entre os efeitos da homogeneidade e os efeitos de favoritismo em função do estatuto 

dos grupos. Os membros do grupo dominante aumentaram a distintividade do endogrupo nos traços 

positivos e reduziram-na nos traços negativos, mas prevaleceu sempre a homogeneidade do exogrupo. Em 

contrapartida, os membros do grupo dominado homogeneizaram sempre o endogrupo, mas de forma mais 

acentuada nos traços positivos do que nos negativos. Assim, foi sobretudo ao nível dos traços positivos que 

se verificaram as maiores divergências nas estratégias cognitivas dos membros do grupo dominante e do 

grupo dominado. 
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Como resultado da assimetria simbólica, prestamos maior atenção a determinadas pessoas, em 

função do estatuto social percebido (por meio do sotaque, da cor da pele, ...), do que a outras. O menor 

nível de atenção leva a um tratamento mais automático da informação sobre os grupos em questão. 

No terceiro capítulo mencionamos algumas concepções acerca dos estereótipos. Essas concepções 

referem que os estereótipos podem ser uma generalização falsa ou exagerada acerca de um grupo, um 

conjunto de crenças compartilhadas sobre um grupo, a atribuição de uma característica a um grupo, 

uma maneira de explicar o comportamento de membros de um grupo e, ainda, a consequência de nossa 

inabilidade no processamento da infinitude de informações do que se tem a conhecer sobre as  pessoas 

(Marques et al., 2013, p.435). 

Ao codificarmos os dados, obtidos nas narrativas de nossas entrevistadas, em busca dos estereótipos 

sociais e dos meta-esterótipos, fez-nos sentido apresentá-los a partir da perspectiva do “grupo” que nos 

narrou suas vivências, ou seja, a partir do ponto de vista das migrantes brasileiras. O cuidado em não 

afirmar tratar-se de um grupo resulta do fato de que as mulheres que entrevistamos podem não 

corresponder aos critérios definidos para se considerarem parte de um grupo. Se alinharmos com Allport 

(1954/1979), para constituírem um grupo, elas teriam que demonstrar um sentimento de lealdade ao 

endogrupo, experimentando, ao mesmo tempo, rivalidade/deslealdade ao exogrupo. Ou, ainda, 

apresentarem algum nível de interdependência em relação aos outros membros do grupo, ou 

compartilharem da sensação de um destino comum.  

Nas entrevistas percebemos que o sentimento de lealdade ao endogrupo não se apresenta de maneira 

constante, e o mesmo pode ser dito em relação à rivalidade dirigida ao exogrupo. Aparentemente, essas 

demonstrações estão relacionadas às estratégias de construção da identidade social (Tajfel & Turner, 

1979) das migrantes brasileiras e variam consoante às suas crenças na mobilidade individual e na 

possibilidade de mudança social, como descrito no item 5.3. 

Ao tomarmos a nacionalidade como uma categoria grupal, percebemos nas entrevistas que há 

momentos de aproximação e de afastamento a essa pertença. Assim, usamos os termos 

endogrupo/exogrupo significando as migrantes brasileiras (endogrupo) e os autóctones portugueses 

(exogrupo), a fim de deixarmos explícito que partimos da perspectiva das entrevistadas. 

 

5.2.1 Estereótipos Sociais 

 

Os estereótipos referidos nos relatos de vida por meio dos quais as entrevistadas categorizam os/as 

portugueses relacionam-se, principalmente, a um modo de ser e estar no mundo que seria antagônico 
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ao do/a brasileiro/a, significando o exogrupo, principalmente, como “fechado”, “frio”, “bruto”, 

“preconceituoso”, “conservador” e “machista”. Algumas destas características, como ser “fechado” e 

“frio”, opõem-se frontalmente à simpatia e à alegria vinculadas à noção de brasilidade. 

Há que se considerar que estes traços de expressividade negativa atribuídos aos “portugueses” foram 

observados em estudos anteriores nos quais se compararam auto e hetero-estereótipos de grupos com 

estatutos assimétricos na sociedade portuguesa (e.g. Cabecinhas, 2002; Miranda, 2009). 

 

Porque é, em relação a relacionamento humano, as pessoas não abrem a porta de casa: vem, vamos 

fazer um churrasco, vamos...! Não tem essa, não é assim aqui. (L.L., 57a) 

 

A partir do momento que você passa a emigrar, igual eu, o que eu passei aqui, há quase 13 anos já que 

eu to aqui, e vem passando o que eu venho passando, você vai ficando fria, como os próprios 

portugueses. Então, já é uma...coisas assim graves que acontecem que você já não assusta mais...Fica 

fria, como eles. Infelizmente, é a realidade. (L.G., 55a) 

 

A frieza enquanto estereótipo mencionado que qualificaria portugueses/as pode ser confundida com 

uma certa formalidade nas relações sociais, algo que no Brasil é abrandado pelo aspecto da cordialidade 

(Holanda, 1936/1995). Na sociedade brasileira, como os limites entre o público e o privado, a rua e a 

casa, não são totalmente marcados, a formalidade não se constitui, propriamente, em uma regra da boa 

convivência. Por isso, ainda que as pessoas não se conheçam bem, as portas de suas casas precisam 

dar a impressão de estarem sempre abertas a receber - mesmo que na maioria das situações o convite 

seja meramente retórico e não haja intenção alguma de efetivá-lo. 

Por outro lado, a “contaminação” por esta qualidade da frieza pode ser compreendida como uma 

consequência dos obstáculos resultantes da migração. Provavelmente, caso as tentativas de integração 

não tenham sido bem sucedidas - seja pela dificuldade na formação de vínculos afetivos, seja pela 

percepção de inferioridade do estatuto do grupo migrante do qual se é parte – a frieza surge como uma 

estratégia de assemelhar-se subjetivamente ao grupo dominante, a fim de a migrante se sentir 

fortalecida. 

Há, ainda, a referência a dois aspectos, o geracional e o temporal, que singularizam a qualidade da 

frieza (além de outros estereótipos mencionados) ora a uma parcela mais velha da sociedade portuguesa, 

ora a um contexto temporal distante. 
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Porque a gente ri muito e brinca e as pessoas aqui são um bocado...agora não tanto, mas antigamente 

eram um bocado fechadas. (S.P., 51a) 

 

Eu não me dou bem com as pessoas da minha idade. Eu tenho 51 anos e a geração dos 50 anos...são 

frustrados, são neuróticos, são deprimidos, são velhos. É muito raro você encontrar uma pessoa da 

minha idade que seja assim mais espontânea, mais alegre, como a gente é lá no Brasil. Geralmente não 

são. (M.G., 50a) 

 

Nessa última fala, é curiosa a demarcação que a entrevistada realiza acerca de suas pertenças 

grupais. Ao criticar o grupo etário do qual faz parte, ela vincula à nacionalidade brasileira um 

envelhecimento em que as pessoas permaneceriam mais alegres e espontâneas. Neste caso, o idadismo 

aparece mascarado quando o preconceito desvia o foco do aspecto etário para a pertença da 

nacionalidade.     

Por sua vez, se a frieza pode ser considerada como uma certa indiferença, a arrogância e a brutalidade 

são qualidades que determinam um comportamento mais flagrante, uma resposta direta.  

 

E não desistir, se quiser mesmo ficar aqui, não desistir e também não se curvar nunca – porque os 

portugueses têm uma coisa assim, eles respeitam muito você, se você também evidentemente com uma 

atitude, com atitude e com educação, aí você também faz valer os seus direitos e luta por eles. Porque 

se você aqui também deixa a coisa correr, eles também têm esse lado: eles, às vezes são brutinhos, e 

são ótimos, mas também são brutinhos. (A.L., 65a) 

 

Se fosse para mim trabalhar com português eu já tinha ido embora. Só trabalho aqui porque é para 

brasileiros. E trabalho para português, até para limpeza, eu não trabalho, não, porque eles são muito 

metido a importante. Não é nada. (I.S., 63a) 

 

Essa arrogância/brutalidade, traços de expressividade negativa, é um aspecto que parece 

profundamente vinculado à ideia de colonialidade: só é possível ser arrogante quando o grupo se percebe 

detentor de um estatuto superior. Quando a relação se dá entre migrantes de ex-colônias e portugueses, 

o eurocentrismo situa estes grupos em posições assimétricas de estatuto e de poder, sendo que os/as 

migrantes que não sabem “se colocar”, cobrar seus direitos, estarão mais vulneráveis a receberem um 

tratamento arrogante, bruto.  
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Há, claro, atravessamentos com a pertença da nacionalidade, mas, além disto, o estatuto social dos 

indivíduos parece determinante, afinal, quem, dentre os/as migrantes, está em condições de cobrar seus 

direitos ou de se posicionar? Primeiramente, para fazê-lo, o individuo tem que estar em situação 

regular/documentada na sociedade de acolhida. Depois, é preciso que se tenha uma certa autonomia 

que lhe permita não sucumbir à posição de inferioridade. Essa autonomia pode ser financeira, mas 

também em termos de uma alta qualificação (profissional, educacional), por exemplo. Ou seja, via de 

regra, o que a maioria dos/as migrantes do Sul experimenta é a posição da subalternidade, não é por 

outra razão que o estereótipo da submissão compõe a ideia da brasilidade.  

Contudo, é importante ressaltar, nas falas das entrevistadas, que aparenta estar em curso uma 

mudança de mentalidade na sociedade portuguesa. Essa mudança parece ligar qualidades como 

“preconceituosos, conservadores e racistas” a uma dimensão geracional do povo português. Como as 

brasileiras que entrevistamos estão há mais de 10 anos em Portugal - algumas delas há mais de 25 anos 

-, este decurso temporal coloca-as como testemunhas fiáveis de algumas transformações sociais. Foi 

citada a maneira com que a entrada na União Europeia reconfigurou o espaço português, tanto em 

termos de infraestrutura quanto de abertura para a diversidade, sendo os jovens portugueses bastante 

beneficiados pelo contato com diferentes culturas no âmbito da União Europeia.    

 

Olha, na maneira das pessoas serem, as pessoas aqui eram bem mais conservadoras. Hoje já nem 

tanto, não é? Mudou muito de 15 anos pra cá mudou bastante. As pessoas já não são tão 

preconceituosas, não tem...são mais liberais...mudou bastante. (N.S., 50a) 

 

Eu acho que não é – tem o lado, eles são, eu acho que são um pouquinho preconceituosos, mas depende 

de como você se coloca. (L.L., 57a) 

 

Até mesmo racista, o português é. Não tô generalizando, mas a maioria deles são preconceituosos, 

principalmente os velhos, os mais velhos, e são racistas também. Isso são. (L.G., 55a) 

 

Também relacionado ao aspecto geracional e, segundo algumas entrevistadas, com maior 

possibilidade de ocorrência entre habitantes das regiões rurais, o machismo aparece em algumas 

narrativas. 
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Ele na frente e ela atrás. Eu cheguei a ver isso. E a minha sogra era assim também. Depois é que eu 

disse assim “Gozado, seu M.,... Dona R. nunca andou a frente do seu M. Nem do lado.” Era sempre ele 

na frente e ela atrás. Então isso ainda existe. E isso ainda existe. Por esses lugares... Mais aldeias. (N.S., 

76a) 

 

Ao se posicionar à frente da mulher, o homem reforça o papel hierárquico que desempenha no arranjo 

familiar, que se refere à autonomia de conduzir e liderar, cabendo à mulher apenas seguí-lo sem que 

haja possibilidade de contestações, em uma demonstração da relação assimétrica de poder que 

perpassa a relação e de uma forma de sexismo que é questionada pela entrevistada.  

 

Eu via como eram tratadas as mulheres. Chega sábado o homem chega lá - nem sei se tomam banho, 

porque não são muito de banho. Não são de banho. Então, eu via. Chegava sábado botava, eles chamam 

de “fato”...Punha o terninho dele, com o cabelo todo alisadinho. Sei lá se estava engomado. As mulheres 

em casa cuidando de galinha, pondo os carneiros lá para dentro. Cuidando de cabra. Dos filhos. (...) 

Quer dizer, as mulheres coitadas tinham as unhas que davam até pena. Tudo rachada de...Até hoje. (...) 

Era assim, eles iam lá para os bares. Tomar um café, encher a cara, para depois chegar em casa e dar, 

bater, nas mulheres. E eu fui vendo todas essas coisas, sabe? (N.S., 76a) 

 

Neste excerto, somos confrontados/as com a dicotomia público versus privado. Enquanto que à 

mulher cabem as funções domésticas (divisão sexual do trabalho), restritas ao domínio do espaço privado 

e socialmente menos valorizadas, ao homem é dada a prerrogativa de conviver no espaço público. É 

possível percebermos, ainda, a manifestação da relação de domínio quando o homem, para além de 

restringir o espaço da mulher ao ambiente doméstico, faz uso da violência como reforço de sua 

autoridade. 

Relativamente aos crimes de violência doméstica, a idade média das vítimas atendidas é de 49 anos 

(APAV, 2016), o que pode, de certa maneira, corroborar a impressão da entrevistada em relação às 

manifestações do machismo estarem mais presentes entre pessoas mais velhas - embora seja 

importante ter em conta a subnotificação deste tipo de crime, já que estudos internacionais nesta área 

apontam que não chega a 10% o número de vítimas que buscam apoio (Expresso, 23/11/17).  

 

E um dia eu estava no trem, no comboio, e tinha duas senhoras conversando, assim, na minha frente e 

eu estava no banco de trás. E quando estão falando de brasileiro a orelha cresce, né? Então uma 
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conversando e falando... Uma falava mal do... “Porque agora só tem novela brasileira e não sei o que.” 

E a outra virou para ela e falou assim, nunca esqueço isso, ela disse “Graças a Deus, que vieram as 

novelas brasileiras. Porque pelo menos assim as portuguesas aqui criaram vergonha na cara de parar 

de apanhar do marido!” Ela disse “Pelo menos agora elas se defendem e se não está bem, divorciam.” 

Porque a outra tinha dito que tinha aumentado... Aumentou depois que brasileiro para cá, aumentou o 

número de divórcio violentamente. (N.S., 76a) 

 

Consideramos interessante notar nesta última fala a associação entre o número de divórcios em 

Portugal ocorrendo em paralelo ao aumento da migração brasileira e à presença da telenovela brasileira, 

ainda que também estatisticamente não haja comprovação científica, vez que o aumento na quantidade 

de divórcios começa a ganhar impulso a partir de 1976 (PORDATA, 2017).  

A novela brasileira “Gabriela”, citada diversas vezes como responsável por grandes modificações 

comportamentais em Portugal, foi exibida em 1977 e a primeira vaga migratória expressiva de brasileiros 

em Portugal deu-se na segunda metade da década de 1980 (Malheiros, 2007). Todavia, mesmo que os 

números não ratifiquem a relação, no imaginário social português a migração feminina brasileira, 

juntamente com as representações discursivas divulgadas por meio das telenovelas brasileiras, parece 

ter contribuído, em alguns aspectos, para o agenciamento da mulher portuguesa em relação ao 

machismo. 

Uma outra qualidade referida pelas migrantes como específica ao povo português, e cuja percepção 

não coadunaria com o encontrado na sociedade brasileira, é a educação, expressa no uso de palavras 

como “por favor” e “obrigado”, em saudações de “bom dia” e “boa tarde”, por exemplo. A educação é 

também um aspecto de formalidade nas relações sociais que, diferentemente da frieza que pressupõe a 

indiferença, pode suscitar uma postura de deferência em relação ao outro. 

Seja no atendimento, no comércio, na restauração, ou em uma ligação telefônica, é perceptível como 

portugueses/as prezam pelo tratamento polido, o que parece relegado a uma menor prioridade no 

contexto brasileiro. Muito deste fato advém da relação que brasileiros/as mantém com as pessoas que 

desempenham funções consideradas “menos qualificadas”: daqueles/as que trabalham com vendas, 

na área da limpeza e serviços domésticos, no atendimento ao público em geral, é esperada uma postura 

de subserviência, isto quando essas pessoas não são socialmente invisibilizadas55. 

                                                 
55 Relatos que demonstram este traço da sociedade brasileira podem ser encontrados nos conteúdos abaixo: 
“O psicólogo social Fernando Braga da Costa vestiu uniforme e trabalhou dez anos como gari, varrendo ruas da Universidade de São  Paulo. Ali, 
constatou  que, ao olhar da maioria, os trabalhadores braçais são  ’seres invisíveis’,  ’sem nome’. Em sua tese de mestrado, pela USP, conseguiu  comprovar 
a  existência da ‘invisibilidade pública’, ou seja,  uma percepção humana  totalmente prejudicada e condicionada à divisão social do  trabalho, onde  enxerga-
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O português, ele pode ter mil defeitos, mas ele tem uma qualidade muito grande, que raramente você 

encontra em outra raça, que chama-se educação; são muito educados. Quer dizer, não são todos, há 

exceções, mas a maioria deles são muito educados com coisas que não há muito isso no Brasil. (L.G., 

55a) 

 

Aqui eu tô muito acostumada a “por favor” e “obrigada”, no Brasil é diferente. Não vou dizer que seja 

melhor ou pior. Mas é diferente. (V.L., 61a) 

 

Houve, na fala de uma entrevistada, a menção ao conceito do luso-tropicalismo, que abarca o 

estereótipo do português como um povo que se mistura facilmente com outros povos e nega traços 

racistas ao “bom colonizador”. Esse discurso, configurado como uma “opinião”, como a própria referiu, 

por se tratar de algo subjetivo, foi proferido por uma brasileira que fez parte do ambiente acadêmico 

português, o que denota a forma com que a ideologia luso-tropicalista ainda encontra-se arraigada na 

sociedade portuguesa. 

 

Na minha visão. Olha, o que eu estou dizendo é subjetivo. É uma opinião. Nada baseado em estatística 

e nem ciência. Eu acho que assim, os portugueses...Aliás, os mulatos todos do mundo praticamente são 

os portugueses os responsáveis. Não são os espanhóis, não são os alemães, não são os franceses. São 

os portugueses. Eles se misturam mesmo. E depois assim, é muita... A maneira como eles se entrosam 

com os de Angola, Moçambique, e não sei o quê, é muito... (E.R., 74a) 

 

A rejeição ao estereótipo do português, vigente no Brasil, que é qualificado como bobo, ingênuo, 

também foi manifestada por uma entrevistada. A atribuição deste traço de expressividade negativa aos 

portugueses, no contexto brasileiro, deve-se à assimetria de estatuto social percebido dos migrantes 

portugueses, em decorrência da pobreza e de baixos níveis de escolaridade (Barbosa, 2003), bem como 

da necessidade dos brasileiros em se demarcarem do antigo colonizador, após a independência do país 

(Rowland, 2001). 

                                                 
se somente a função e não a pessoa”. Acedido em http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&id=3666%3Ao-homem-torna-se-tudo-ou-
nada-conforme-a-educacao-que-recebe&Itemid=97&lang=pt 
'Somos o tapete para o cliente pisar': o lado B de trabalhar em shopping.” Acedido em https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2017/12/10/vida-
de-vendedor-de-shopping.htm 

http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&id=3666%3Ao-homem-torna-se-tudo-ou-nada-conforme-a-educacao-que-recebe&Itemid=97&lang=pt
http://www.ip.usp.br/portal/index.php?option=com_content&id=3666%3Ao-homem-torna-se-tudo-ou-nada-conforme-a-educacao-que-recebe&Itemid=97&lang=pt
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Após a independência do Brasil, o número de imigrantes portugueses que mudou para esse país para 

trabalhar em posições de baixo ou médio status aumentou. Portugal entrava num período de declínio 

econômico o qual foi causado, parcialmente, pela perda de seu monopólio económico com a antiga colônia. 

Muitos imigrantes portugueses, vindos do Continente e dos Açores, começaram a assumir empregos antes 

restritos aos negros. (...) Na verdade, muitos portugueses que imigravam para o Brasil, achavam- se numa 

situação de pobreza (Barbosa, 2003, p.174). 

 

E depois a maioria dos brasileiros fala que português é bobo. Nunca foi bobo, nunca foi. Bobo é quem 

acha que português é bobo. Bobos somos nós, brasileiros, país atrasadíssimo...e Portugal é um dos 

piores países da Europa, né? E muito melhor do que o nosso. Infelizmente é a realidade, né? (L.G., 55a) 

 

Ao adjetivar seu país de origem como “atrasadíssimo” e o povo brasileiro como “bobo”, a 

entrevistada, além de se afastar de uma expectativa de favoritismo endogrupal (Tajfel et al., 1971), 

demonstra aquiescência à mentalidade da colonialidade, que faz um escalonamento entre países mais 

ou menos atrasados, em uma divisão que opõe norte e sul contextuais, cujas posições mudam conforme 

o referencial é alterado. 

Um exemplo do paradoxo que envolve as representações sobre Portugal consta da investigação 

realizada por Miranda (2001), que objetivou analisar os processos subjacentes às dinâmicas de 

expressão da identidade nacional dos portugueses. Ao comentar acerca das percepções suscitadas por 

Portugal, entre estrangeiros e portugueses, a autora menciona que: 

Portugal é, frequentemente, considerado tanto por estrangeiros como por Portugueses, como um enigma, 

uma sociedade paradoxal (Santos, 1994: 49), residindo o paradoxo no facto de, apesar de sermos um dos 

países menos desenvolvidos da Europa, nos perspectivarmos de uma forma tão utópica. Santos (1994: 49) 

refere-se à observação de Enzensberger (1987) de que, sendo Portugal capaz de tanta utopia, seria 

certamente uma grande potência numa “Europa dos desejos”. Na mesma linha, já Antero de Quental 

(1982: 264) observara em tom pessimista:  

Nunca povo algum absorveu tantos tesouros, ficando ao mesmo tempo tão pobre. (2001, p.12) 

Após sistematizarmos os principais estereótipos sociais por meio dos quais as migrantes brasileiras 

percepcionam os portugueses, passamos, em seguida, às avaliações que as brasileiras fazem acerca 

das significações que acreditam receber da sociedade portuguesa. 
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5.2.2  Meta-estereótipos 

 

Se os estereótipos podem referir-se a qualidades exageradas, de valência tanto positiva quanto 

negativa, e a recorrência a eles é justificável pela própria incapacidade humana no processamento da 

quantidade de informação disponível, a consequência dos estereótipos sociais é que eles servem como 

conteúdo para a formação/justificação dos preconceitos, esses, sim, em sua maior parte, negativos. 

Allport (1954/1979) relaciona as dimensões correspondentes aos fenômenos da seguinte maneira: os 

estereótipos, de dimensão cognitiva, os preconceitos, de dimensão emocional e a discriminação, 

comportamental. 

 É, ainda, assente nos estereótipos sociais que os grupos desenvolvem meta-estereótipos, em um 

processo que deriva da “perspectiva do outro”, e cujo funcionamento passa por imaginar as avaliações 

que membros do exogrupo possuem sobre o endogrupo. Neste sentido, importa mais conhecer o a 

valência dos estereótipos, ainda que possam ser de teor negativo, do que não se ter nenhuma ideia 

acerca do que versam tais conteúdos, pois esta última situação dificultaria sensivelmente as relações 

entre membros do endogrupo e do exogrupo. 

Decorrem da mesma “perspectiva do outro” a ansiedade e o stress derivados do receio em se 

confirmar um estereótipo negativo  - a “ameaça do estereótipo” (Steele e colegas, 1995) - que grupos 

dominados podem experimentar quando de suas estratégias de integração. 

Quando as migrantes brasileiras entrevistadas referem os meta-estereótipos por meio dos quais 

acreditam ser significadas na sociedade portuguesa, uma gradação parece acontecer. Essa gradação 

começa por elas sentirem-se avaliadas sob o signo da exoticidade, passa pela característica da 

hipersexualização e alcança, em última instância, a prostituição. Diferentemente dos estereótipos sociais 

com os quais elas significaram os autóctones, que se prendem muito mais a traços de dominância e 

expressividade negativa (de serem frios, conservadores, machistas...), os estereótipos com os quais 

acreditam serem significadas possuem, em sua maioria, localização específica na corporeidade e na 

objetificação de seus corpos. 

Moreira, Magalhães & Nogueira (2017, p.174) realizam uma breve contextualização acerca do 

conceito de objetificação apoiando-se, principalmente, na concepção de Nussbaum (1995), para quem 

a objetificação é “geralmente entendida como um termo pejorativo, sugerindo um modo de falar, pensar 

e agir que o falante considera moralmente ou socialmente questionável, usualmente, mas nem sempre, 

pensado no domínio sexual”. 
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É o corpo como meio de obtenção de vantagens, é o corpo entendido como disponível, é o corpo 

como diferente em sua forma física (exotizado e erotizado) e é tudo o que envolve o imaginário 

relacionado ao pecado: enquanto brasileiras aproximam-se da figura simbólica de Eva, portuguesas, em 

lado oposto, permanecem próximas da representação de Maria. E essa recorrência ao corpo é tanto mais 

marcada quanto mais a brasileira se assemelhar ao imaginário da mestiça, da “mulata”. Isto implica 

dizer que os processos de racialização e sexualização da brasileira, em contexto português, são 

atravessados também pela questão da “cor” e que estes processos alcançam maior grau quando em 

corpos mestiços.  

Em relação ao processo de exotização, Beserra (2007) afirma que a prerrogativa de classificar outros 

povos cabe à Europa e à América do Norte que, ao fazê-lo, colocam o “outro” na condição de exótico. A 

exotização distancia a possibilidade da prática da alteridade, situando aquele que foi outrora colonizado 

em uma posição que demanda a intervenção, a ajuda ou o controle por parte do grupo dominante. 

 

Acho que fui bem vinda, mesmo no emprego pra onde eu vim, senti que fui recebida, assim, com 

disponibilidade das pessoas, com boa vontade, com curiosidade, porque eu me senti também – houve 

épocas em que eu me senti aquele macaquinho, que engraçadinho, assim (risos) – todo mundo quer 

conhecer: ah, uma brasileira! Pois é, uma coisa exótica. Então foi engraçado. Era um pouco estranho, 

mas também teve seu lado engraçado. (A.L., 65a) 

 

A hipersexualização é, como mencionamos no capítulo 4, parte da estratégia da colonialidade do 

poder (Quijano, 2005) e combina as pertenças de raça e de gênero na criação de um feminino erotizado, 

selvagem, sexualmente disponível, um corpo colonial (Gomes, 2013), que desperta a atração ao mesmo 

tempo em que enseja vigilância e controle.  

Referimos, novamente, a importância do imaginário construído a partir de discursos mediatizados e, 

neste sentido, a telenovela brasileira tem sido fundamental, na sociedade portuguesa, para a formação 

da imagética que significa a brasileira. Em investigação sobre as telenovelas brasileiras, conduzida por 

Ferin (2003), “Gabriela” aparece relacionada à emancipação da mulher e à mudanças nos costumes da 

sociedade portuguesa: 

Pelos indicadores que a análise dos jornais nos fornecem, o público tenderá a apropriar-se da telenovela 

Gabriela em função das suas expectativas e referências mais prementes: em primeiro lugar em função dos 

contextos políticos e sociais do Portugal pós Revolução do 25 de Abril, nomeadamente nas questões 

referentes à identidade decorrentes do fim do ciclo imperial; em seguida em função dos seus quotidianos, 
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como seja a emancipação da mulher, a liberdade sexual e as mudanças de estilos de vida e costumes 

(Ferin, 2003, p.7). 

Apontada, conforme mencionado, como transgressora e responsável pela alteração de algumas 

normas sociais, “Gabriela” (1977), de Jorge Amado, permitiu a portugueses e portuguesas a concepção 

de um modelo de feminino relacionado à brasilidade: o da brasileira como uma mulher mestiça, bonita, 

alegre, quase selvagem, ingênua, hipersexualizada, cujo comportamento sexual sugeria, inclusive, a 

necessidade de interdição e controle por parte da figura masculina com a qual se compromete, a fim de 

lhe “por rédeas” - uma expressão que remete ao universo do que é animal, repetindo a dicotomia humano 

e não-humano. 

 

A Sonia Braga é uma referência de mulher brasileira aqui. E por quê? Por causa daquela novela Gabriela. 

Gabriela foi a primeira novela brasileira, aqui. Então, eu não sei se você já viu esse depoimento de 

alguém, mas mesmo o meu companheiro relata isso muito, mas não só, todos aqueles com quem eu 

convivi e convivo até hoje, os portugueses, relatam que a Gabriela, aqui, foi uma novela que mudou o 

comportamento sexual da sociedade. Mudou completamente o modo de ver. E foi nesta novela que a 

mulher brasileira ganhou ainda mais esta, por um lado masculino, a atração, né? Nós somos tidas 

mulheres, vulgarmente, boas de cama. Nós somos boas de cama, né? É como lhe disse: o meu 

companheiro, quando disse pro grupo de amigos deles, são todos acima dos 50 anos, que estava 

namorando uma brasileira, falaram assim: “olha, você!”...fizeram brincadeiras desde aquelas: “você tem 

que tomar um remédio mais forte pra poder aguentar” ou, então, “é um passatempo bom”...e ele assim, 

“não, pera lá! Porque é uma mulher da minha idade”. (B.B., 55a) 

 

No contexto amoroso, a relação estabelecida com uma brasileira parece sugerir uma temporalidade 

que é breve, caracterizando-se como “um passatempo”, uma brincadeira, algo que não requer a 

seriedade de um compromisso institucionalizado, porque ela não corresponderia à confiança 

demandada. 

 

Eu, também, como vivo com um senhor português já há 12 anos. E ele fala assim que os amigos dele 

tudo falou com ele: “cuidado, cuidado com brasileira porque elas vem pra cá, depois estraga sua vida 

(mas ele era divorciado) e acabou! Depois vai embora, olha, e você fica aí”. Então é coisa assim que eu 

vivi muito. (M.P., 57a) 
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A desconfiança com a qual o imaginário social concebe a brasileira faz com que as migrantes 

brasileiras experimentem a ansiedade gerada a partir da experiência da “ameaça do estereótipo” (Steele 

& Aronson, 1995). Ao perceberem que os meta-estereótipos com os quais são significadas envolvem a 

desconfiança relacionada a um comportamento sexual socialmente reprovado, o evitamento do contato 

com o grupo dominante efetiva-se como uma estratégia, seja por uma decisão própria, seja pela 

imposição dos seus companheiros. 

 

Quando ele dizia: “ah, minha namorada é brasileira”. “Ahhhhh, é uma brasileira!” Nossa, aquilo...! 

Inclusive, eu percebia assim, determinados amigos nem sequer...é, nós não frequentávamos a casa. Eu 

ficava assim e tal...mas, enfim. Aquilo foi incomodando, incomodando, até o momento em que eu disse: 

“assim não dá!”. E fiquei muitos anos sem nenhum parceiro, sem namorado. (B.B., 55a) 

 

Porque tem toda aquela fantasia de que brasileira faz de tudo na cama. Então, eles imaginam 1000 e 

uma coisa! (risos). Eu acho tão engraçado! Eu acho tão engraçado! É, exatamente. Eles têm uma 

fantasia! Mas é fantasia, não é? Porque...(risos). (L.L., 57a) 

 

O corpo da brasileira, percebido como hipersexualizado, pressupõe a disponibilidade: são mulheres 

que existem para servir, para agradar, o que faz com que ocupem novamente o lugar da submissão, 

corroborando a noção de brasilidade (Machado, 2003) e a leitura que a perspectiva descolonial faz acerca 

da colonialidade do gênero (Lugones, 2014). Como a mulher brasileira é racializada e a ideia da 

submissão permanece como característica em suas representações, quando essa mulher se desloca aos 

países do “Norte” e relaciona-se com homens nascidos nestes locais, a posição que lhe cabe é 

subalterna, porque o imaginário que eles têm do “Sul” implica este tratamento. 

 

Então, agora quando percebem que é brasileira, já muito em termos de abordagem de homens. Mas 

não pra pagar, entendeu? Mas uma abordagem no sentido de que brasileira é fácil e ela com certeza tá 

interessada, porque brasileira...é como se a brasileira gozasse pelos poros, entendeu? Sabe uma coisa 

assim? É impressão, do tipo, se eu encostar o dedo nela, ela ligou. Sabe aquela coisa de futurologia, 

daqueles robozinhos, que o cara vai ter em casa pra lhe servir? Uma coisa desse tipo, entendeu? Mais 

uma coisa desse tipo. De se atirar pra você, não é? (E.P., 56a) 
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Mas é...por exemplo, o meu orientador ficou completamente incomodado porque eu não quis namorá-

lo. E eu disse pra ele: por quê que eu tenho que te namorar? Qual é...onde tá escrito que, além da tese, 

eu tenho que lhe namorar? Então, houve situações assim que...(risos). (B.B., 55a) 

 

Eu acho que o sonho de consumo de qualquer português é ter uma mulher brasileira. Eles acham que 

a mulher brasileira... Que é um ledo engano também. São carinhosas, meigas. São doces. É, acham que 

são graciosas. Que são meigas, que são doces. A generalidade dos homens adoram mulher brasileira. 

(E.R., 74a) 

 

As brasileiras, ao serem qualificadas como “sonho de consumo do homem português”, podem 

experimentar a rivalidade decorrente deste imaginário, que faz com que haja pouco ou nenhum espaço 

para a existência da sororidade entre elas e as mulheres portuguesas, o que penaliza de forma intensa 

aquela que é de fora, a migrante, que já se encontra em uma condição de vulnerabilidade. Em algumas 

situações, a rivalidade ocasiona a exclusão de grupos de convívio, reduzindo a rede de apoio das 

migrantes, além da vivência de diversas discriminações, seja no ambiente de trabalho, na prestação de 

atendimento nos serviços públicos, na academia, como demonstra a fala abaixo: 

 

Sim, eu acho porque, eu acho que, no caso, ser uma migrante brasileira...nós reunimos, como 

brasileiras, os piores estereótipos de gênero, os piores! É, talvez, os piores. E talvez essa minha, essa 

coisa de ser muito fundida, misturada e de ver o estereótipo de gênero da mulher brasileira...é, invadindo 

todos os segmentos de mulheres brasileiras, branca, preta, rica, pobre, universitária, não-universitária, 

nordestina, do sul do país, o que seja, o que nós temos em comum? Nós temos em comum um 

estereótipo, aqui fora, imenso, que gera uma...um não-acolhimento, que gera um não-acolhimento por 

parte das mulheres, por parte exatamente, também, das mulheres, não é, dessa jogada toda, da 

competitividade entre as mulheres, da clássica inveja entre as mulheres, do jogo pesado, da conquista 

de um homem e nós estamos muito ligadas a tudo isto.  Além da nossa, dessa nossa objetificação toda, 

sexual, em cima da nossa imagem, da nossa vida, a gente tem, não é, que talvez toda a nossa postura, 

as nossas conquistas, de vagas, de estudo, até da afetividade, dos maridos, até de uma escolha de um 

marido de outras nacionalidades, tá todas ligadas a isto. (M.M., 50a) 

 

Neste excerto, a entrevistada menciona o fato de o estereótipo de gênero, que objetifica as migrantes 

brasileiras, “contaminar” todas as outras pertenças identitárias, não diferenciando entre cor da pele, 
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estatuto social, ocupação profissional, etc. Esta contaminação concorre para a homogeneização do 

grupo, que se percebe aprisionado pelas características que o qualificam, tendo como consequências 

prejuízos na assunção de diferentes papéis nos contextos sociais e profissionais. 

Na gradação do meta-estereótipo, que vai da exotização à prostituição, percebemos, nas narrativas, 

pari passu o aumento do preconceito e das situações discriminatórias: de um corpo exotizado, que 

desperta a curiosidade, a brasileira passa a objeto de desejo quando no signo da hipersexualidade para, 

em última instância, carregar a marca da repulsa social à prostituição.  

Deixando de lado o clichê de que se trata da “profissão mais antiga do mundo”, precisamos pensar 

a prostituição a partir da relação que ela, muitas vezes, estabelece com a pobreza, bem como o processo 

de marginalização ao qual são submetidas/os aquelas/es que optam pelo mercado sexual. Ao mesmo 

tempo, contudo, não podemos nos descurar da capacidade de agência de mulheres e homens que 

escolheram atuar neste mercado do trabalho sexual. 

Meihy (2015) cita, na obra “Prostituição à Brasileira”, a estimativa de que haja mais de 40 milhões 

de pessoas se prostituindo no mundo e que 75% destas são mulheres. Ainda, impressiona o fato de que, 

juntamente com o comércio de armas e drogas, a prostituição constitui o terceiro negócio mais rentável 

atualmente. 

A prostituição apresenta, ainda, relação estreita com a colonização e foi no domínio ibérico que ela 

se expandiu e adquiriu contornos globais. 

Em processos de conquista, os territórios “novos” se mostraram suscetíveis aos fluxos migratórios e à 

formação de redes, caracterizadas pelo envio de mulheres às colônias, mesmo que fossem as “erradas”. 

Em contrapartida, as “nativas” eram usadas, na maioria das vezes, indiscriminadamente e também, de 

maneira abusiva, as negras escravas. Vale notar, por exemplo, que as terras da América valeriam como 

forma de purificação das prostitutas portuguesas. A oportunidade de “remissão dos pecados” dessas 

moças se impunha como solução para a sociedade colonizada tida como terra “de todos os pecados” 

(Meihy, 2015, apresentação, para.5). 

Enquanto nas colônias, os corpos das “nativas” e das escravas eram explorados, no reino, a Igreja 

resolvia o problema das “erradas” ao enviarem-nas para terras distantes, em uma tentativa de expurgar 

a prostituição daquela sociedade. Em ambos os contextos, resta claro que havia pouca margem para a 

agência por parte das mulheres.  

Avançando cronologicamente aos dias atuais, o debate que é feito em torno da prostituição e que 

envolve a questão da agência divide feministas ao redor do mundo. Por um lado, há aqueles/as que 

lutam pela legalização da prostituição e defendem o estatuto de trabalhador/a aos/às individuais que 

desempenham a atividade, de maneira que isto seja capaz de resguardá-los/as, proporcionando-lhes 
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condições mais justas de trabalho. Em Portugal, o manifesto redigido pelo Grupo Interdisciplinar de 

Investigadores do Trabalho Sexual (GIITS) defende a legalização da prostituição e a despenalização do 

lenocínio, e reclama que as pessoas que trabalham no mercado sexual não sejam percebidas como 

“vítimas”, como prega o modelo abolicionista sueco. Consta do manifesto que: “A maioria das pessoas 

que exerce trabalho sexual não se define como vítima, nem considera que é sexualmente explorada” (JN, 

13/12/2017). 

Por outro lado, há aqueles/as que consideram que a legalização beneficia toda a rede de exploração, 

mas não os indivíduos que desempenham a atividade sexual, e que pregam o abolicionismo, a 

criminalização da demanda, como a única solução progressiva56.  

Entretanto, é a relação estabelecida entre a prostituição e a pobreza57 que, por vezes, o debate 

tangencia. E é por esta razão que, com alguma frequência, mulheres oriundas de países periféricos 

carregam, em seus deslocamentos transnacionais, os índices de pobreza com os quais esses países são 

concebidos no imaginário social. Tais índices acentuam-se sensivelmente se configurada a conjugação 

da tripla vulnerabilidade: “mulher – migrante – irregular”. 

 

 Por ser brasileira, por ser brasileira e outra coisa, elas acham que você ta passando fome no Brasil, 

entendeu? Todo brasileiro que chega aqui tá passando fome no Brasil, é...você entendeu? Olha, eu trouxe 

meu sobrinho pra cá, ta aí comigo e ele tava treinando aí num time de futebol e um colega dele lá do 

futebol, virou pra ele e falou assim: em qual favela você morava no Brasil? Desse jeito...em qual favela 

você morava no Brasil? Então...é pra você ver, é assim, é muito complicado. (D.B., 59a) 

 

É claro que tem, não é? Tem aquela certa discriminação quando fala que é brasileira. Todo mundo pensa 

que as brasileiras é...tudo aqui veio pra prostituir, não é? (risos nervosos). (N.S., 50a) 

 

Não...Olha, eu aqui na minha bancada atendendo uma cliente, ela escovando outra cliente, e elas 

conversando e rindo, tal, tal...”Brasileira? A que não é evangélica, é...” Quis dizer que é puta. Falou outra 

palavra. (D.B., 59a) 

 

                                                 
56 Para mais detalhes obre o debate, consultar a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres: http://plataformamulheres.org.pt/respostas-
abolicionistas-a-consulta-da-onu-mulheres-sobre-prostituicao-comercio-sexual-e-trabalho-sexual/ 
57 Ver argumentos de Inês Fontinha, da Associação Ninho, acerca da imbricada relação entre prostituição e pobreza: https://www.delas.pt/podemos-
ilegalizar-a-pobreza-e-depois-disso-falar-da-legalizacao-da-prostituicao/ 
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Não sei, eu não sei se é por causa de tanta coisa que a gente escuta dessas mulheres que vem e vão 

pra prostituição, não é? Pronto. É, é...ou tentar se aproveitar, mais do outro, aqui dos portugueses, não 

é? (S.P., 51a) 

 

Ao analisarmos essas falas, a impressão que temos é de que a prostituição em Portugal começou a 

partir da chegada de migrantes brasileiras. A colonialidade demarca as “impuras” como provenientes de 

ex-colônias e a contaminação da sociedade portuguesa, “pura”, por meio de uma construção enviesada, 

reprodutora da dicotomia eurocentrada que opõe “nós” versus “eles”, em um plano geral e, no recorte 

de gênero, quando referido às mulheres, “evas” versus “marias”, brasileiras versus portuguesas. 

O fenômeno da colonialidade é relacional, o que implica dizer que atinge tanto membros do grupo 

dominante quanto membros do grupo dominado, que reproduzem, em maior ou menor intensidade, o 

imaginário com que são significados. Portanto, quando adentramos o campo dos meta-esterótipos, para 

além de avaliarmos as valências de seus conteúdos, há um outro ponto que merece atenção e que se 

refere à assertividade.  

Neste aspecto, Gómez (2002) desenvolve duas situações acerca da assertividade do meta-estereótipo: 

quando o endogrupo considera que a avaliação feita pelo exogrupo é injusta, o que reforça o estereótipo 

negativo dirigido ao exogrupo, e a outra condição, mais ambígua, quando os membros do endogrupo 

questionam-se acerca de possuírem ou não os traços do auto-estereótipo ou do meta-estereótipo. No 

segundo caso, a dúvida faz com que eles tenham sua autoestima ameaçada, assim como diminuída a 

sua identificação com o grupo.  

No embate com os meta-estereótipos, parte das migrantes brasileiras entrevistadas parecem não 

estar certas de que há injustiça na imputação de determinadas características ao endogrupo e esta 

hesitação repercute com frequência nas estratégias de aculturação por elas desenvolvidas, como 

analisamos no item a seguir. 

 

5.3 Estratégias de Aculturação 

 

Passamos, neste terceiro bloco temático, à análise das narrativas que englobam as dificuldades 

enfrentadas nos primeiros anos do percurso migratório, os preconceitos inter e intragrupais vivenciados, 

as estratégias identitárias colocadas em prática na nova sociedade, a subjetivação em relação à solidão  

e a inserção laboral das migrantes brasileiras. 
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Apesar de termos colocado como questão de investigação dessa tese a análise das estratégias de 

integração das migrantes brasileiras, remetendo-nos à noção de integração proposta por Berry (2001; 

2011), que entende essa estratégia como promotora da diversidade, uma vez que ela valoriza a cultura 

do grupo de pertença ao mesmo tempo em que respeita a cultura da sociedade de acolhida, deparamo-

nos com algumas narrativas que contrariaram a possibilidade de integração. Alguns discursos 

demonstram a opção pela assimilação ou pela marginalização. Por essa razão é que consideramos 

nomear este eixo temático de estratégias de aculturação, a fim de abordar igualmente essas outras 

estratégias, para além da integração. 

 

5.3.1 Dificuldades 

 

As estratégias das quais as migrantes se valem quando adentram a sociedade de acolhida influenciam 

nas performances identitárias às quais elas recorrem a fim de alcançar uma identidade social com a 

qual se sintam confortáveis.  

Lembramo-nos, do terceiro capítulo, que muitas das estratégias individuais ou coletivas desenvolvidas 

são determinadas pela identificação que os indivíduos têm com seus grupos de pertença e pela crença 

que possuem acerca da sociedade de entrada, se ela apresenta um caráter impermeável e estratificado 

ou se sua estrutura de relação entre os grupos é mais flexível.  

Dessa maneira, percebemos nas narrativas, que essas crenças começam a ser construídas logo na 

chegada à sociedade de entrada e que a intensidade das dificuldades experimentadas quando das 

tensões intergrupais influencia sensivelmente as subjetivações das migrantes brasileiras. 

 

Olha, a experiência é assustadora! É muito diferente do Brasil, lógico. Nada a ver. Mas a gente passa 

muita dificuldade, aguenta muita humilhação. Muita coisa que a gente não aguenta no Brasil tem que 

suportar aqui. Mas é assim, tudo é válido, né? (L.G., 55a) 

 

E quando você chega de lá, eles percebem que você chegou há pouco tempo. E aí se você der com uma 

pessoa que seja muito mal-educada e que não tenha respeito pela outra pessoa, ela vai te tratar debaixo 

de pau e depois você não vai saber se defender porque você não sabe muito bem como é que vai lidar 

com aquilo. (M.G., 50a) 
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Eu encontrei, numa primeira fase, eu encontrei...eu não encontrei um choque direto com o anti-colonial, 

eu encontrei um choque direto com a ausência de redes, Camila. Eu encontrei mesmo, por isso que eu 

me sinto, muitas vezes, e me sentia mais, agora nem tanto, mas me sentia uma imigrante. A minha 

posição primeira foi a de...”eu estou numa posição de imigrante”. E quem me lembrava diariamente que 

eu era brasileira era Portugal. Quem me lembrou que eu era brasileira e que eu comecei a dizer 

“brasileira” e usar a palavra “brasileira” foi a partir de Portugal. Eu nunca tinha usado essa palavra. 

(M.M., 50a) 

 

Em seu início, o fenômeno de desterritorialização envolve um intenso processo de re-significação 

identitária, quando a migrante deixa a condição de grupo dominante em seu país de origem e passa a 

fazer parte de uma minoria social na sociedade de entrada. Nesse momento, a pertença da 

nacionalidade, que a configura enquanto migrante, parece aglutinar e sintetizar tudo o que sua identidade 

social representa.  

É sob a condição prioritária de migrante que a brasileira vai tomar consciência de como é significada 

nos contatos intergrupais. É assumir-se brasileira, muitas vezes sem imaginar o que isso representa em 

contextos estrangeiros, com tudo o que a brasilidade implica. O fato de ser brasileira remete a certos 

estereótipos (alegria – submissão – simpatia - hipersexualidade), e também define posições de sujeito, 

que aludem a uma visão colonial forjada na diferença entre “Nós” e os “Outros” e que pode ocasionar, 

como vimos nas narrativas acima, tanto a percepção de uma ausência de redes quanto o tratamento 

discriminatório que atinge situações de humilhação. 

Entretanto, esses relatos não são unânimes. Há, em algumas narrativas, uma outra percepção, muito 

mais facilitada e aberta, acerca da inserção na sociedade portuguesa, ainda que as entrevistadas 

creditem isso aos privilégios dos quais estão cientes possuir, ou mesmo à sorte de se depararem, na 

chegada, com um contexto muito específico.  

 

(...) minha casa é aqui. Desde o começo. É uma sensação engraçada. (...) Eu sou privilegiada. Nós 

tivemos, apesar da dificuldade do início, apesar de tudo, nós tivemos muito, muito mais facilidade e sorte 

do que não sei quantos por cento, sabe? Não passei perrengue. Passei dificuldade? Não, passei 

privações. O que é muito diferente! Né? Passei privações. (C.P., 54a) 

 
E também foi um acolhimento assim fora de série. Porque eu fiz grandes amizades, assim, rapidamente 

com pessoas muito especiais. Não sei o porquê. Foi uma sorte. Foi. Foi. Foi uma sorte que eu cheguei 
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em um momento muito positivo. E entrei também...Às vezes a gente entra no gosto porque foi 

apresentado por A, B ou C.  É importante. (E.R., 74a) 

 

Depreendemos, assim, que há gradações nos níveis de dificuldades com as quais se deparam as 

migrantes brasileiras em suas tentativas de integração. Fica-nos perceptível que, para algumas mulheres, 

em decorrência do capital simbólico que detém, as tensões parecem ser atenuadas junto à sociedade 

de acolhida. 

 

5.3.2 Preconceitos/discriminações 

 

Foram vários os relatos de manifestações, veladas ou flagrantes, de preconceitos e da configuração 

de comportamentos discriminatórios direcionados às migrantes brasileiras. Contudo, é igualmente forte 

a presença do preconceito intragupal, o que revela um paradoxo: algumas brasileiras sentem-se 

injustiçadas ao serem alvo de preconceito por parte de autóctones, mas são rápidas ao manifestar 

atitudes semelhantes dirigidas a membros de seu grupo de pertença.  

Este paradoxo pode ser compreendido a partir das assimetrias no favoritismo endogrupal: 

Este padrão vai no sentido do modelo da assimetria simbólica (Amâncio, 1994) no que diz respeito aos 

processos de diferenciação a partir dos estereótipos sociais: para os membros do grupo dominado os 

estereótipos salientam a sua pertença grupal e acentuam a sua distância face aos membros do grupo 

dominante enquanto que para estes últimos os estereótipos são utilizados com uma maior margem de 

liberdade. (Cabecinhas, 2002, p.577) 

Ao se perceberem enredadas pelos estereótipos que caracterizam seu grupo de pertença, e por causa 

da valência negativa a eles associados, as brasileiras podem, como estratégia, se afastar dos mesmos, 

de maneira a não se sentirem tão apartadas do grupo dominante. Em algumas ocasiões, esse 

afastamento ocorre por meio de comportamentos discriminátorios dirigidos aos membros do endogrupo. 

 

O início aqui foi muito difícil. Tinha vontade de vez em quando de pegar minhas malas...chorava muito. 

Tive muito choque. Naquela época tinha muito preconceito. Tinha aquela coisa das Mães de Bragança. 

E estava naquela época e o preconceito contra o brasileiro...parece que a gente tinha um letreiro na 

testa. Para emprego, para alugar casa, tudo foi muito, muito difícil. E um choque que eu tive muito 

grande. (R.M., 50a) 
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E lá, já nessa época, eu comecei a sentir – quer dizer, as pessoas eram ótimas e tal, não sei o quê, mas 

houve situações, é...menos, como eles dizem aqui, não são situações más, mas menos boas. É...um 

pouco desagradáveis, que eu atribuo ao fato de eu não ser...eu era a única brasileira na editora, todos 

portugueses. E eu atribuo, em parte, a essa...bem, ao fato de eu não ser mais uma portuguesa. Houve 

piadinhas, pronto, a maneira...você sente ali na relação, você sente, uma ironia, uma coisa...E depois, 

quando houve uma situação lá em Bragança, de uma casa de alterne, lá em Bragança, que envolveu a 

maior confusão...(você deve saber dessa situação), é...ficavam mexendo comigo assim: “Olha, lá em 

Bragança”!...ficavam falando coisas assim e eu dizia: “olha, eu não tenho nada com isso”! E parava por 

aí, porque não era uma conversa que valesse a pena. Mas ficavam, assim, com um sorriso e...coisas 

desse tipo. (A.L., 65a)  

 

Então eu pegava o jornal para procurar uma casa, e aí eu achava “Pô, essa daqui é 200. Essa aqui é 

300.” Eu ligava. Quando eu falava, já perdia tudo. Entendeu? Não tinha...Não me alugavam casa. Já 

começou por aí, pelo meu “brasileirês” já perdia aí. Não me alugavam. (A.T., 53a) 

 

Mencionamos anteriormente, em diferentes parte desse trabalho, o movimento “Mães de Bragança”, 

ocorrido em 2003. Muitas das nossas entrevistadas já residiam em Portugal nessa altura e relataram o 

evento diversas vezes nas suas narrativas, associando-o sempre ao agravamento do preconceito 

direcionado às brasileiras e à estigmatização da prostituição.  

O preconceito traduziu-se em comportamentos discriminatórios, quando autóctones passaram a 

recusar arrendar moradia a brasileiros/as ou a preterí-los/as nas seleções de emprego, por exemplo. 

Esses comportamentos perduram, mas talvez não ocorram na mesma intensidade de quando o 

movimento “Mães de Bragança” estava mais presente no imaginário social de portugueses/as. Embora 

a desconfiança imputada à brasileira, com relação ao seu caráter, sua moral, suas intenções e seus usos 

da sexualidade, essa sim, permanece com o mesmo vigor. 

 

Quando eu me preparei pra me casar, então o fato de eu estar me preparando para me casar e ser uma 

pessoa, o meu marido, um português, a pessoa do cartório, de imediato, disse assim pra mim: Você 

sabe que vai casar com ele, mas a sua nacionalidade, a sua cidadania é só daqui a 3 anos? E isso se 

ficar comprovado que você convive com ele. E ficou assim...eu fui e disse pra ela: mas quem disse pra 
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você que eu estou casando com ele por...? Ah, não me venha com! Eu falei assim...Aí eu fiquei muito 

indignada!  Eu lembro que veio lágrimas aos olhos...Assim, eu me senti envergonhada, né? (B.B., 55a) 

 

O fato de ser casada com um português, na altura, não fez muita diferença não, porque o que todo 

mundo acha é que, você casou com um português é...interesse, nós, brasileiras, quando casamos com 

portugueses. A família dele mesmo acho que me aceitou melhor na doença dele. Porque eles tinham a 

sensação, como ele adoeceu, eu o abandonaria, mas como eu que tratei dele até o final, acho que aí eu 

adquiri mais respeito, perante a família, com 8 anos já de casada...Mesmo assim, todo mundo achava, 

a expectativa deles é que eu ia embora e ia abandonar. (R.M., 50a) 

 

Além da presença da desconfiança e do preconceito manifestados nos relacionamentos afetivos que 

as brasileiras estabeleceram, também houve relato, no contexto da atividade laboral, da discriminação 

atrelada à suspeição do roubo. Neste excerto, interseccionam-se as pertenças de nacionalidade, estatuto 

social e estatuto migratório (indocumentação) no desempenho do serviço doméstico remunerado, as 

quais se imiscuem configurando matrizes de dominação e opressão. 

 

(...) Para você ter o contrato você tinha que ser interna. Aí fiquei uma vez na casa de uma senhora, a 

senhora ficou...Cada vez que ela...Era eu e ela. Toda vez que ela ia em um lugar, ela deixava as coisas 

em cima...“- Ah, sumiu... Sumiu.” Vou morar em uma casa que as coisas ficam sumindo? Eu falei assim: 

“Minha senhora, então olha nas minhas coisas e a senhora vê se tem alguma coisa. Pensa que é 

brasileira e que tá roubando as coisas! Então não dá pra mim ficar com a senhora.” (I.S., 63a)  

 

É também no contexto da academia que a colonialidade do saber (Lander, 2005), muitas vezes, se 

expressa, seja via desmerecimento de produções científicas assinadas por investigadores/as 

brasileiros/as, seja na desvalorização do mérito referente ao desempenho de uma brasileira quando 

confrontado com o desempenho de um estudante português. 

 

Começo a perceber coisas, assim, por exemplo, a questão da nota, tá? Então, eu passei dentro de um 

grupo de portugueses e nós estudávamos à noite e tinha a...eu ultrapassei o melhor aluno e aquilo ficou 

logo...então foi revista as notas, o próprio aluno pediu para rever as notas porque ele foi, o professor me 

disse: “ele disse que tirou nota maior que você nas outras, não ia tirar nota menor que você aqui”. (...) 

Eu chorei. A professora virou assim pra mim: “você (eu nem tinha pensando nisso, ela falou assim), você 
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acha que é discriminação”? Eu falei assim: “é”! Na hora. Eu falei assim: “é, lógico que é, basta olhar as 

outras notas!” (...) Então aquilo foi assim muito constrangedor. (B.B., 55a)  

 

Houve um caso de um professor, que foi pra turma toda, não foi pra mim, que era pras pessoas 

escolherem um artigo e fazerem uma resenha sobre o artigo. “Mas eu não aceito artigos escritos por 

brasileiros”. Simples assim. (L.R., 51a)  

 

Na faculdade, sim, também. Não por parte dos colegas, mais por causa dos professores. Sempre aquela 

história estúpida dos livros que são traduzidos pro português do Brasil, que são mal traduzidos. (M.G., 

50a)  

 

A mesma colonialidade do saber (Lander, 2005) é utilizada como estratégia que visa situar a migrante 

em uma posição inferiorizada, subordinada à relação assimétrica de poder no contato com membros do 

grupo dominante, especialmente quando esses contatos derivam do cumprimento de uma  obrigação 

burocrática. Questiona-se a validade do conhecimento produzido por profissionais de um país tido como 

periférico, deslegitimando documentos que têm essa procedência. 

 

A única, vim mesmo uma mãe migrante. Foi essa a minha posição: uma mãe migrante mesmo. E foi o 

primeiro ato, foi quando eu levei realmente toda a organização dos exames, todos recentíssimos. E a 

médica com a maior desprezo desconsiderou todos os exames! Aquilo pra mim foi a coisa mais chocante 

que eu pude, aquilo foi o maior dos impactos. Minha posição...eu insisti na minha posição e disse: “Mas 

está aqui os exames!” Questionei, acabando de chegar, sem documentos, como turista. Questionei: 

“mas está aqui os exames recentes!”, expliquei. “Não dá, vamos ter que fazer tudo de novo”.  O primeiro 

estigma, o mais marcante, que é esse que eu acabei de dizer, que foi o primeiro grande estigma, foi 

como na minha interpretação, foi a questão de ser migrante de um país, talvez, fora da Europa, de um 

país considerado periférico, ou de Terceiro Mundo, onde os seus documentos não são válidos, onde a 

sua origem não é válida... (M.M., 50a)  

 

O preconceito que envolve o questionamento da validade da produção de conhecimento dos países 

periféricos, o epistemicídio58 - um dos aspectos da colonialidade -  pode ser considerado um tipo de 

                                                 
58 Conceito desenvolvido por Boaventura de Sousa Santos e que Tavares (2009, p.183) explica:,  
“(...) Todavia, ao longo da modernidade, a produção do conhecimento científico foi configurada por um único modelo epistemológico, como se o mundo 
fosse monocultural, que descontextualizou o conhecimento e impediu a emergência de outras formas de saber não redutíveis a esse paradigma. Assistiu-se, 
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preconceito sutil, que seria indireto, frio, distante (Pettigrew & Meertens, 1995). Ao preconceito sutil 

opõe-se o flagrante, quente, próximo e direto, como vemos nas narrativas abaixo: 

 
Eu fui muito humilhada! Muitas das vezes na rua. E isso é uma verdade. Entendeu? De mandarem “Volta 

para tua terra. Que tu está fazendo aqui?” A minha sócia (...) me deu um calote mesmo e ainda mandou 

eu voltar para o Brasil. Para me humilhar mesmo! Entendeu? (A.T., 53a)  

 

(...) depois num outro trabalho que eu tive, quando eu saí dessa editora, já estava trabalhando aqui, fui 

trabalhar numa editora – pra organizar...era trabalho temporário, era pra ficar 3 meses, eu fiquei 2 

porque eu não suportei: eu era maltratada mesmo! (voz embargada). As pessoas eram estúpidas, uma 

coisa! Se era por eu ser brasileira ou não, eu acho que havia realmente, eu acho que havia um 

preconceito. Porque já nessa fase, na fase da segunda editora e dessa última que eu tô falando, que era 

temporário, já tinha havido a enxurrada de imigração geral pra cá, e de brasileiros, em particular. Eu não 

sei, enfim...tudo isso misturado, o fato é que eu me senti tão maltratada, tão desrespeitada, até eu acho 

que eu passei por situações de humilhação mesmo. Palavras horríveis pra mim – não eram coisas 

explicitas, quer dizer, eles não me acusavam de nada, era a forma de lidar comigo. Eram brutos! Mas 

uma coisa horrível. Eu chorei imensas vezes, eu só fiquei porque eu precisava, mas chegou um ponto 

que era assim: ou eu saía, ou eu ficava doente, porque eu não tava aguentando mais aquilo! (voz 

embargada) (A.L., 65a)  

 

Mas foi dois portugueses, colegas de trabalho, que humilharam bastante. Eu pedia a Deus todos os dias 

pra mim aguentar aquilo, porque chamava a gente de nomes feio, né, de palavrões?...Eu só chorava no 

início, porque eu ficava muito triste e eu tava começando naquela época, tinha medo de perder o 

emprego, né? Então eu ficava calada e só pedindo a Deus força pra que eu pudesse ultrapassar aquilo. 

Mas fui muito humilhada! (M.P., 57a)  

 

 A humilhação é a marca mais mencionada quando das subjetividades feridas nessas vivências do 

preconceito direto. Um preconceito que despreza, que rebaixa e adoece, porque percebe o outro grupo 

como mais fraco, dependente da aceitação do grupo dominante para que consiga se inserir no meio 

social e viabilizar sua sobrevivência. Frequentemente, a expressão desse preconceito ocorre nas 

                                                 
assim, a uma espécie de epistemicídio, ou seja, à destruição de algumas formas de saber locais, à inferiorização de outros, desperdiçando-se, em nome dos 
desígnios do colonialismo, a riqueza de perspectivas presente na diversidade cultural e nas multifacetadas visões do mundo por elas protagonizadas”. 
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situações de trabalho, onde a vulnerabilidade da migrante é acrescida da relação hierárquica que 

categoriza patrão e empregado e, em alguns contextos, é potencializada pela condição irregular da 

migrante. Das migrantes brasileiras, em especial daquelas em situação irregular, espera-se que 

confirmem o traço da submissão, parte do estereótipo de brasilidade. 

 

Uma vez chegou um cliente no nosso trabalho e pediu uma Imperial e eu tirei a Imperial, depois ele viu 

a gente conversar, todo mundo, né? Ele falou: “vocês são tudo brasileiros”? Eu falei: “sim, a maioria. 

Agora à tarde, a maioria”. Ele deixou o copo de Imperial e foi embora...É, pronto! ainda bem que já tinha 

pago, né? (risos). (...). E também, um africano, uma vez também me pediu um café e eu tirei pra ele, ele 

falou: “eu não quero esse café”. Eu falei: “eu tiro outro pro senhor. O senhor quer como o café?”. “Quero 

do jeito que tem que ser! A senhora não sabe que está cá pra ser minha criada”? Aí, eu falei: “olha, 

nunca tinha pensado nisso”!...Falei: “mas, pronto, agora o senhor tá dizendo, agora eu tô mais ciente”. 

(M.P., 57a)  

 

Aí terminei tudo, já tinha limpado tudo. O fogão, tudo. Aí, falei assim “Agora eu quero uma vassoura para 

eu esfregar o chão, um rodo. Uma esfregona”. “Não, aqui tem que ser de joelho.” Eu disse: “Não, a 

senhora está brincando?! Nem pra puta da minha avó, se ela ressuscitar agora, eu vou ficar de quatro 

para a senhora!”. (I.S., 63a)  

 

A cor da pele é um traço determinante para que preconceitos e situações discriminatórias se 

materializem. Neste traço, quanto mais a migrante se aproximar do fenótipo negro, apresentando a pele 

escura, mais provavelmente ela vivenciará a experiência do racismo. Por outro lado, quanto mais a 

migrante brasileira se afastar do fenótipo da negra e da “mulata”, com frequência menor será alvo de 

discriminações, ainda que isso não seja garantia de não sofrê-las.  

 

Olha, no início, por acaso no trabalho, eu tive uns dois, três contratempos com três clientes, por exemplo. 

Porque, às vezes, quando me via, achava que eu era angolana, né? Aí não queria que eu pegasse na 

mão delas ou no pé e tal, né? Porque pensava que eu era angolana, por causa da cor. Foi só umas três. 

(E.B., 54a) 

 

Como eu lhe relatei, ouvi de uma senhora, acho que ela era nordestina, uma mulher ainda até de 

cor...ainda tinha mais: brasileira e se fosse de cor, né? Uma mulher negra, então a situação ficava 
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muito...e fica, até hoje ainda fica delicada, não é? Estas são para ocupar mesmo os serviços de limpeza, 

cozinha, e assim por diante, né?...Isto não é uma coisa aberta, mas basta olhar, entrar nos lugares, que 

você observa isto. (B.B., 55a)  

 

Ter uma pele branca e não parecer brasileira, afasta, em um primeiro momento, a rejeição causada 

pelo racismo que localiza na cor da pele o principal motivo de discriminação. Contudo, o sotaque, que 

relatamos anteriormente não permitir à brasileira a estratégia de passing, pode ser o gatilho que aciona 

o racismo cultural. 

 

Depois que eu fui trabalhar pra outra empresa que eu senti mais discriminação da parte não dos colegas 

de trabalho, mas dos clientes. Por ser brasileira...quando abria a boca já...Eles nunca me viam como 

brasileira, porque ninguém me vê como brasileira, diz que eu não pareço brasileira. Só quando tem o 

sotaque, aí que fala, que eles percebem, já mudava logo a maneira de falar comigo. (N.S., 50a)   

 

Para além da cor enquanto característica que precisa ser considerada nos deslocamentos 

transnacionais, a nacionalidade também opera no sentido de relativizar preconceitos, hierarquizando 

povos e nações de maior ou menor estatuto social e legitimando-lhes, ou não, o direito de estar em 

trânsito. Nessa concepção, povos oriundos de países europeus, mesmo daqueles que não fazem parte 

da União Europeia (UE), reproduzem a colonialidade por meio da ideia eurocêntrica da existência de uma 

mais-valia no migrante europeu, que não é encontrada entre povos migrantes do Sul. 

 
Aqui, por mais que eu tenha conquistado um espaço, vou ser sempre imigrante. Vou ser sempre a 

brasileira, nunca vamos ser...nunca vamos estar em casa. Esses dias mesmo eu tive uma discussão 

aqui com meu patrão...as pessoas falam do brasileiro aqui...é mal-visto. Ele começou a falar de 

brasileiros e eu disse: “se dependesse da sua raça (ele é ucraniano, meu patrão) pro senhor levar seu 

restaurante pra frente, o senhor já tava com as portas fechadas e falido”. Porque quem mete a mão 

mesmo é brasileiro. Eu sou brasileira, a moça da cozinha é brasileira, quem pega mesmo no duro são 

os imigrantes. Apesar deles serem imigrantes também, mas são “europeus”. E nós, não, nós vamos ser 

sempre imigrantes. (...) A gente não se sente em casa nunca. Por mais anos que passe, vamos ser 

sempre imigrantes. (R.M., 50a)  

 

Distanciando-se da perspectiva do favoritismo endogrupal (Tajfel et al., 1971), muitos dos relatos das 
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migrantes brasileiras demonstraram preconceitos dirigidos a brasileiros e brasileiras. A ambiguidade que 

permeia a representação de membros do mesmo grupo de pertença que as entrevistadas pode ser 

atribuída a alguns fatores: o primeiro deles refere-se aos meta-estereótipos com os quais acreditam ser 

significadas. Parece não haver consenso quanto à injustiça do conteúdo desses estereótipos.  

Em segundo lugar, há uma estratégia assimilacionista, em determinados contextos, o que ocasiona 

a recusa à pertença grupal dos que estão em posição de dominados em favor da cultura, dos modos de 

ser e estar do grupo dominante. Esses dois fatores parecem ser facetas da permanência da colonialidade, 

que contamina o olhar do exogrupo para dentro do endogrupo, carregando a suspeição com que o grupo 

é percebido pelo grupo dominante para as relações intragrupais. Tal como mencionado por Beserra 

(2007), o exotizado acaba por incorporar a verdade do exotizador, uma expressão da colonialidade do 

ser. 

A mais importante consequência que advém do distanciamento decorrente das assimetrias 

simbólicas, no caso de migrantes brasileiros e brasileiras em Portugal, parece ser a baixa solidariedade 

entre os membros do grupo. A diferenciação que é feita, por exemplo, no caso de gênero, se dá entre 

brasileiras “erradas” (as que optam pelo mercado sexual ou mesmo aquelas que se beneficiam do 

atributo da sensualidade) e “boas” e dificulta a formação de alianças, de redes mútuas de cooperação, 

enfim, de sororidade, fazendo com que a identificação com o grupo de pertença torne-se cada vez mais 

fraca, o que irá se configurar, adiante, em estratégias de mobilidade social, em detrimento da promoção 

da mudança social, uma vez que a desidentificação e a assimetria simbólica (Cabecinhas, 2002) 

esvaziam a capacidade de agir coletivamente.  

 

Não e te digo uma coisa: acho que a pior raça pra gente conviver aqui são os brasileiros. Eu não sei 

porque, mas parece que...eu não vejo, como você vê nos ucranianos, eles se ajudarem entre eles...eu 

não vejo, pelo menos os que eu convivi, eu não vejo isso entre os brasileiros de quererem se ajudar 

mutuamente. (R.M., 50a)  

 

Mas é bem assim, e mesmo com brasileiro aqui também. Os brasileiros também não são flor de se 

cheirar, viu, bem?. Na amizade não são. Desculpa, lá...Eu sou brasileira, mas não dá para você confiar. 

Não dá mesmo. No que eles podendo puxar o seu tapetinho, eles puxam. O que eu faço? Eu evito, você 

entendeu? Eu evito e não quero saber (N.S., 76a)  
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Ambos os relatos referem-se à pouca união entre os membros do endogrupo, que não se ajudariam 

e, mais do que isso, prejudicariam os outros em benefício de si próprios. Há, ainda, a referência a outro 

exogrupo, nomeadamente dos ucranianos, que, em comparação com os traços da comunidade 

brasileira, é referenciado como ideal de coletividade.  

 

Aí vem uma questão muito triste. A brasileira, em si, é rotulada, então...Agora já nem tanto como era. 

Mas por ter vindo algumas brasileiras e foram pra Bragança há uns anos atrás, acho que há uns 15 

anos, 14 anos atrás, fizeram muita asneira em Bragança. Inclusive, brasileira era proibida de entrar lá. 

Então com isso, essas que vieram e fizeram coisas erradas lá, as outras pagam por isso. Então, a 

brasileira é rotulada, sim. Não tanto como era antes. Mas não deixa de ser.  (L.G., 55a)  

 

Você não tem noção da quantidade de prostitutas brasileiras que tem aqui! Mas é uma quantidade 

absurda! Depois a gente dá uma voltinha na praça e eu te mostro. (...) Que é muito chato você ser 

confundida com elas, é! (C.P., 54a)   

 

Novamente é mencionado o estigma da prostituição e o desejo de se afastar da “contaminação” que 

ele pode ocasionar. As outras pertenças identitárias que caracterizam o grupo são apagadas em função 

de um preconceito relativo àquelas que atuam no mercado sexual - um tema ainda tratado como tabu 

na sociedade de saída – e que é utilizado por membros do endogrupo em suas estratégias de 

diferenciação do grupo de pertença. 

 

Como aquela história “Brasileira é isso, aquilo.” Brasileiro não é nem isso nem aquilo. Há brasileiras 

assim, há portuguesas assim também. Como há de qualquer lugar do mundo. Mas uma pessoa que tem 

a sua casinha...eu própria, sou sincera. Nunca tive uma empregada brasileira aqui. Nem pensar! A minha 

experiência não é com as empregadas brasileiras aqui. Foi com as empregadas brasileiras no Nordeste. 

Eu fui tão roubada, mas tão. Tantas vezes. Tantas vezes. (E.R., 74a) 

 

Agora, com esse negócio da crise aqui, da crise no Brasil, a crise, né, em todos os lugares, mundial, 

é...eu to a notar que parece que tá a voltar outra vez. É, tá voltar outra vez, porque, infelizmente, não 

estou a falar, né, mal dos nossos patrícios, mas, infelizmente, tá voltar a vir mais ralé pra cá, e acaba 

atrapalhando, né, quem tá focado. É, quem vem com objetivo, quem já está focado aqui, né, e, pronto 
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Mas a gente não tem culpa, né? Eu acho que as pessoas deveriam saber separar, né, as águas, mas 

infelizmente nem todos são, né? (E.B., 54a)  

 

Esse olhar preconceituoso para dentro do grupo é fortemente atravessado pelo estatuto social dos 

membros do endogrupo, em uma diferenciação que visa marginalizar aqueles/as cujo estatuto social é 

considerado baixo. Isto reforça a noção, trabalhada no primeiro capítulo desta investigação, das 

intersecções entre cor da pele e classe social na sociedade brasileira.  

Parece vigorar uma proibição velada ao direito de indivíduos de baixo estatuto social migrarem, como 

se essas pessoas corrompessem a imagem do grupo de pertença na sociedade de entrada, prejudicando 

a vida de brasileiros/as já residentes em Portugal.  

Estamos novamente frente ao desejo da busca por uma autoimagem positiva, capaz de refletir em 

uma identidade social (Tajfel, 1971) que favoreça a inserção das migrantes brasileiras na sociedade de 

entrada. É preciso expurgar tudo aquilo que possa obstaculizar esse processo.  

Percebemos a presença objetiva e direta da desidentificação discursiva com relação ao endogrupo 

em algumas narrativas, que guardam uma característica comum: o fato de serem estas migrantes 

brasileiras filhas de pai e mãe europeus, o que fica evidenciado em seus traços físicos. Em um desses 

casos, a desidentificação envolve, dado o capital simbólico da entrevistada, o fenômeno do tokenismo 

(Apfelbaum, 1979/1999). 

 

E como estrangeira, penso que não como brasileira, é...eu penso que nunca fui má recebida cá de 

maneira nenhuma. E acho que sei porque. Primeiro porque sou loirinha, de olhos azuis, depois, sou 

médica e depois, os meus pais eram poloneses, polacos. E nós tivemos uma educação muito formal e 

mesmo na escola chamavam-nos das “alemãzinhas”...nós éramos diferentes das outras, éramos muito 

mais europeias do que eu pensava, em termos de formação familiar. (V.L., 61a)  

 
Mas há uma diferença. Eu, no princípio das aulas, tinha uma professora que ela sempre falava comigo 

imitando o português do Brasil. E sempre virava pra mim e dizia assim. Ela falava uma palavra e dizia 

assim pra mim: “no Brasil, vocês não falam assim, não é? Vocês falam assado?” Eu olhava pra ela e 

falava assim: “eu vivo aqui há 22 anos, por favor, não me confunda!”. Eu tive que falar umas quatro 

vezes pra ela: “eu vivo aqui há 22 anos, como italiana, já agora, não me confunda, eu não conheço esse 

termo do Brasil”. E aí ela foi mudando a postura. (E.P., 56a)  
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Nunca. E fico admirada de sentir que muitas mulheres brasileiras são! E percebe-se, porque eu acho 

que tem uma maneira de ser e de estar diferente. (V.L., 61a)  

 

Há a recorrência à segunda nacionalidade como estratégia de poder, a fim de suplantar o preconceito 

que a nacionalidade brasileira enseja. Há o sentimento de que se é “diferente”, menos brasileira e mais 

europeia desde a origem, já que a criação proporcionada em um lar de pai e mãe europeus formou uma 

pessoa cujos modos de ser e estar não correspondem aos modos brasileiros. 

Para além de não carregar as marcas fenotípicas geralmente associadas às “brasileiras” a migrante, 

que pode ser percebida como um exemplo de tokenismo (Apfelbaum, 1979/1999), goza de um estatuto 

social elevado, o que contribuiu para que sua vivência migratória fosse singularizada ao ponto de poupá-

la da experimentação de preconceitos e discriminações.  

A integração facilitada por parte da sociedade de acolhida parece ser compreendida pela migrante 

como meritocracia, advinda de sua formação profissional e de seu comportamento social, o que seria 

passível de ocorrer a todas “as outras” brasileiras, caso se dispusessem a alcançar uma formação 

profissional de qualidade e a apresentar modos de ser e de estar próximos aos dos europeus. Ao se dizer 

admirada por saber que muitas mulheres brasileiras são alvo de preconceitos, ela automaticamente se 

considera uma exceção e se demarca do grupo de pertença 

 

5.3.3 Solidão 

 

O processo de desterritorialização desafia as migrantes, dentre outras coisas, a reconstruir na 

sociedade de entrada os vínculos sociais que possuía em seu país de origem. Ainda que muitos anos 

tenham-se passado, em alguns casos as entrevistadas afirmaram não ter tido êxito na criação de laços 

profundos, mencionando a solidão em seus relatos.  

É claro que a capacidade de estabelecer vínculos interpessoais guarda uma componente individual, 

relacionada ao tipo de personalidade e à desenvoltura social, todavia não podemos minorar a importância 

da componente social que também se faz presente e que abarca todo o percurso transnacional: o choque 

cultural na entrada, as tensões encontradas nas relações intergrupais, a pouca identificação com o grupo 

de pertença, o perceber-se parte de uma minoria social, a experiência de preconceitos, tudo isso afeta a 

criação de vínculos. Há, inclusive, aquelas que atribuem a solidão à uma integração mal-sucedida. 
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É...não, eu sempre soube e tenho até hoje a certeza de que isso foi uma das melhores decisões da 

minha vida foi essa. É só algumas, uma situação só que de vez em quando me fazia balançar: solidão. 

Que embora eu tenha amigos aqui, tudo, mas os amigos já estavam aqui há mais tempo, têm suas vidas 

organizadas de outra maneira. Eu vim sozinha, não vim com ninguém. Então, a solidão muitas vezes 

pesou, embora eu tenha facilidade, eu não tenha muito problema em morar sozinha – eu moro sozinha 

– eu não tenho nenhum problema com isso. Lá no Brasil mesmo eu morei sozinha muitos anos, eu fico 

tranquila. Mas há momentos em que isso pesa. E isso é que... Até hoje, há fases e fases. Há fases em 

que eu tô ótima, e em geral estou me sentindo muito bem, mas há outras fases que...pronto! Nós não 

estamos igual o tempo todo, não é? Às vezes há fases melhores e fases piores. Então, isso às vezes pesa 

um pouco . (A.L., 65a) 

 

Sozinha, me sinto muito só. Não tenho muitos amigos. Mesmo. Tenho pouquíssimos amigos. Sou 

altamente famosa. Todo mundo me conhece, mas ninguém sabe do que eu passo. Porque eu não 

transmito isso para ninguém. Entende? Passei muita dificuldade, passo bastante dificuldade até hoje. 

Mas estou sempre ali, por cima. Nunca eu demonstro isso.(A.T., 53a) 

 
Não, não. Eu não tenho amigos com quem eu possa contar. Eu não consegui construir amigos, como eu 

tenho amigos que eu saí do Brasil há 10 anos, 10 anos e meio, e tenho amigos, que quando eu vou ao 

Brasil, com quem eu encontro, com quem eu tenho relacionamento até hoje. Eu me relaciono com 

amizades do Brasil, de infância. (...) Se for pensar em termos subjetivos, daquilo que lhe dá apoio, 

conversa, que lhe manda um abraço, que pergunta como você está, esses eu tenho lá, aqui, não. Não. 

É mesmo de discriminação, é de falta de integração. (B.B., 55a) 

 
Então no que minha vida restringe? Em uma única colega minha, brasileira, de Belo Horizonte, entendeu 

como? Que eu conheço a família lá, entendeu? Resume nisso...só. Somente só. (D.B., 59a) 

 

Nos relatos acima, há que se considerar que o modelo de relações interpessoais que as entrevistadas 

trazem do Brasil é diferente do modelo de relacionamentos que ocorre em Portugal. E é a partir desse 

modelo trazido do Brasil que elas estabelecem comparações em relação ao que seria uma criação bem 

sucedida de vínculos. Soma-se a isso o fato de que muitas enfrentaram situações de discriminação e a 

solidão parece ser potencializada e marcar de maneira mais intensa as subjetividades. 
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Podemos ponderar, ainda, o paradoxo existente entre as queixas apresentadas em relação à solidão 

e o fato de muitas entrevistadas, mesmo assim, procurarem se distanciar dos membros do endogrupo, 

como vimos no item anterior. Entre os membros do grupo dominante, considerados 

“frios/brutos/machistas/conservadores” e os membros do endogrupo, que suscitam desconfiança, 

parece restar pouco espaço para que emerjam laços mais profundos. 

 

5.3.4 Estratégias/Agência 

 

As migrantes, enquanto minorias sociais, desenvolveram estratégias para lidar com situações de 

adversidade, com as tensões que permeiam as relações intergrupais e com a necessidade de 

aculturação. Essas estratégias, como percebemos, são, em sua maioria, de cunho individual, visando 

uma mobilidade que as coloque em uma posição apartada do seu grupo de pertença e passam, ainda, 

pela compreensão do assimilacionismo como uma conveniência.  

Entretanto, há, em alguns casos, a percepção de que é injusto serem julgadas devido à identidade 

nacional e, para algumas das entrevistadas, a agência ocorre no sentido de revidar atitudes 

discriminatórias, adotando uma posição combativa. 

 

Agora nem tanto, mas antes...já houve época também que...eu cheguei num café, pedi um café, a mulher 

me deixou ali parada horas e horas e eu a pedir o café pra aí umas 3 vezes pra ela. Ela fingia que não 

tava a ouvir. Quando ela veio com o café também, eu disse pra ela: “agora bebe tu, que não me interessa 

mais”. Peguei, deixei o café lá fora, lá em cima do balcão e saí. Não paguei nem nada. (N.S., 50a)  

 

Ah, outra! Aqui a regra é: quem abaixa a cabeça, levanta o rabo. Então é assim, eu sou muito arrogante! 

E até o meu sócio reclama, que ele me acha muito arrogante. E você tem que ser muito arrogante. (E.P., 

56a) 

 

Ensino a minha filha também. Não tem nada que calar pra essa gente! Não é? Não é porque você é 

brasileira que tem que deixar que eles te humilha, ou que te discrimine ou que faça qualquer coisa só 

pra poder te magoar, porque você é brasileira! Não...E, pronto! (N.S., 50a)  

 

O decurso do tempo, o confrontamento com situações que geraram desconforto para as migrantes, 

além do próprio processo de aculturação, produziram mudanças nas subjetividades de maneira a 
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possibilitar um maior nível de agência, colocando-as em condições de lidar melhor com suas 

vulnerabilidades. 

 

E talvez hoje as pessoas tenham algum certo receio de falarem algumas coisas pra mim, conhecendo e 

sabendo da minha posição, que é uma posição muito clara, combativa, muito clara. As pessoas também 

deixaram de me falar várias coisas, porque sabem que eu também tenho uma posição clara, não é, a 

respeito de tudo isto, não é? E enfrento isto de frente, não é? (M.M., 50a)  

 

Pá, hoje em dia eu sou capaz de dizer isso, eu já sei como é que eu tenho que tratá-los. Às vezes tem 

que ter respeito, né, por eles, como por qualquer outra pessoa, mas também saber que tem limites, não 

podem...tem que por limites! Não pode deixar eles avançarem, porque, se você deixar, montam. Então, 

você também tem que marcar posição. Isso é muito importante. (M.G., 50a) 

 

Eu não tive assim grandes problemas. Eu tive problemas com a língua, porque são mal-educados 

que...Principalmente o pessoal de funcionário público. Em relacionamento com o público...Você não sabe 

o que eu peguei aqui. Mas eu respondia na hora. (N.S., 76a) 

 

Ao adotarem uma postura “arrogante”, “combativa”, “correndo riscos” de não serem bem aceitas 

entre os autóctones, essas mulheres sinalizam a não-aceitação do lugar subalternizado que encontram 

na sociedade de destino, não se permitindo encaixar no traço da submissão a elas conferido pelo padrão 

da colonialidade.  

Por vezes, a agência se configura em atitude de resistência por meio da intelectualidade como um 

recurso capaz de empoderar e de situar a migrante em um estatuto social elevado.  

 

(...) eu até porque, dentro do fato de conhecer o histórico, por exemplo, quando vinham com aquela de 

que a mulher brasileira é uma mulher prostituta ou é uma mulher vulgar, uma mulher coisa...eu dizia 

assim: “olha, engano, se for assim, os homens portugueses são extremamente vulgares, inclusive a rota 

de tráfico feminino, ela é aqui. A entrada é Portugal”. Eu me colocava, mas por uma questão intelectual, 

não é? Então eu sempre me punha acima. (B.B., 55a)  

 

Ou, ainda, a agência decorre de uma noção legalista, que acredita que o alcance da documentação, 

que permite a residência de maneira regular em Portugal, resulta na paridade de direitos, deveres e de 
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estatuto social entre autóctones e migrantes. O documento surge como o recurso que investe de 

autonomia aquela que o possui. 

 

“É porque é brasileira, isso, porque é brasileira, aquilo...É porque é brasileira”. Então, mas hoje, não. 

Mas porque eu não admito também. No começo a gente suporta tudo, aguenta tudo, porque enfim 

precisa. Mas hoje já não aguento mais, não. Nem pense. (...) Mas se tiverem também, se vierem falar 

de brasileira pra mim, eu retruco na hora. Isso não tem que ver. Porque antes, quando eu cheguei, eu 

aguentava tudo, tudo caladinha, humilhação, gritos de certas pessoas, de certos patrões, coisa que a 

minha mãe nunca fez comigo e eu nunca fiz com os meus filhos é gritar. Então, aguentei, hoje já não 

aguento mais. Porque hoje eu tenho dupla nacionalidade, como diz o outro, sou igual. (L.G., 55a)  

 

As estratégias que visam à aculturação envolvem a formação de laços de amizades, a adaptação à 

maneira de ser e de estar dos locais e aos usos da língua. Muito foi narrado em relação à barreira da 

língua e à adequação das vestimentas: aquilo que era corriqueiro no Brasil, já não convém em Portugal. 

Mudam-se os códigos e é preciso saber fazer essa transição, a fim de que a inserção seja facilitada.  

Nesse sentido, há indícios de atitudes assimilacionistas, visto que nos dicursos é recorrente a auto-

responsabilização pela adaptação, cabendo ao “outsider” performar o mimetismo que o fará mais 

próximo dos autóctones, como se essa fosse uma das obrigações implícitas àquelas que decidem pelo 

percurso migratório. 

 

Mas eu tenho um círculo de amizades e as minhas amizades são compostas 95% de portugueses, tá? 

Embora eu tenha, assim, umas amigas brasileiras. Quem, praticamente, tem um convívio só com as 

brasileiras...Isso eu acho péssimo. Sinceramente, eu acho. Porque eu acho que você tem que conviver 

dentro da comunidade onde você tá. (C.P., 54a)  

 

No relato anterior, percebemos a inserção e a proximidade do exogrupo como estratégia de 

aculturação. A entrevistada parece justificar sua preferência pela convivência com membros do exogrupo 

como uma forma de assimilar (Berry 2001; 2011) os modos de ser e de estar da sociedade de acolhida, 

o que poderia lhe facilitar o alcance de melhores oportunidades pessoais e profissionais. 

 

Então eu estabeleci esses contatos, aprendi várias coisas, a forma de vestir, não é? Porque quando eu 

cheguei aqui, você pra ser levado a sério tinha que estar vestido de preto. Tinha um dress code bem 
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sério e eu, imagina, me mandaram comprar uma saia e um casaco, eu comprei uma saia e mandei subir 

a bainha, fiz uma minissaia e um casaquinho. Ficou lindo, não é? (risos) Mas aqui não tava dando muito 

certo isso. Então eu tive que descer um pouquinho e comprar mais compridinho, mas aí já comecei a 

colocar uma cor – achei que tudo preto, sério, tava um pouco demais, comecei a pôr uma cor, mas já 

comecei a ficar mais adequada. Por exemplo, aqui você não podia usar calças de ganga, calças jeans, 

não podia. Não existia isso. E aí eu fui-me adaptando, não é? (E.P., 56a)  

 

“Tu tens que te vestir à local". E acho que ele tinha razão neste ponto, não é? Se eu quero viver nesta 

sociedade, eu tenho que me adaptar minimamente.  (V.L., 61a)  

 

A primeira coisa que a minha mãe fez foi colocar um fio de ouro no meu pescoço. E uns anéis no meu 

dedo e brinco de ouro, porque as pessoas usavam muita joia e eu não usava joia nenhuma! Aí minha 

mãe tratou de me dar um brilho e ela também me comprava algumas roupas, que eu não gostava, mas 

que ela foi me enquadrando. (E.P., 56a)  

 

Podemos depreender, das narrativas acima, uma estratégia de demarcação de um estatuto social por 

meio das vestimentas e dos acessórios. As roupas, as jóias, o seguir o dress code atuam enquanto signos 

que expressam como as entrevistadas querem ser pecebidas pelos membros do exogrupo, buscando 

deles se aproximarem por meio da aparência (uma estratégida de passing), ao mesmo tempo em que 

se distanciam da imagem que o grupo de pertença suscita. 

 

Essa minha amiga, que estou te falando. Ela me orientou muito. Me ensinou a andar. Me ensinou a me 

vestir. Me ensinou a me comportar. Eu estou falando sério. Porque eu só queria andar de short. E eu 

não podia ir num aeroporto de shorts. Entendeu? “Tu estás igual uma puta. Tu não vai sair assim.” E 

fazia eu trocar de roupa. Sabe?... Me ensinou tudo. Como andar. Como andar de ônibus. Como andar 

isso... Tudo, tudo... (A.T., 53a)  

 

Foi primeiro aprender a ser português. Porque eu fiz isso na Rússia. Eu já era experiente nisso porque 

quando a gente é clandestino...quando a gente trabalha na clandestinidade, a gente tem que se confundir 

na multidão, entendeu? Então esse mimetismo é muito importante, entendeu? Não ter preconceito com 

as coisas dos outros. Eu acho que principalmente isso. É pensar assim: “Eles vestem dessa maneira. 

Eles falam dessa maneira. Eles comem dessa maneira. É bom. Só pode ser, uai. Se todos eles fazem 
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isso estão mais adaptado ao clima. Sabe, a sociedade?” Essa foi uma coisa que eu fiz. Procurar ver o 

que eles faziam. Eu comecei a comer o que eles comiam. (E.R., 74a)  

 

Que o que é preciso é nós não fomentarmos situações que vão ser contraproducentes pra nós. Que é o 

que se passa com a maior parte das pessoas que são mal recebidas em qualquer lugar do mundo, até 

no Brasil. Até no Brasil, quem chega lá e começa a fazer bagunçadas e se exceder...é difícil, não é? É 

difícil. Mas eu penso que qualquer imigrante, em qualquer lugar do mundo, vai ter dificuldades. Afetivas, 

em primeiro lugar. Não é o seu país e tá longe da família. E depois são culturas diferentes. 

Completamente diferentes. E ou nós nos adaptamos e tentamos perceber a linguagem cultural destas 

pessoas nativas, não é? E nós é que temos que nos adaptar! (V.L., 61a)  

 

No relato anterior, percebemos que a auto-responsabilização da migrante associa-se à noção de 

assimilação (Berry, 2001; 2011), o que implica na crença de que a adaptação deve acontecer, 

basicamente, de maneira unilateral, a partir de quem entra na sociedade de acolhida e pretende ter suas 

dificuldades diminuídas. 

A postura legalista também é compreendida como uma forma de estratégia que possibilita a inclusão 

da migrante de uma maneira não-periférica. Ao corresponder ao que é exigido pelas normas legais, 

acredita-se que a vulnerabilidade seja amenizada. 

 

Ou seja; “aceita as regras do jogo! Estas são as regras do jogo”. E eu comecei realmente, desde o 

primeiro passo em Portugal, eu comecei, eu me tornei uma pessoa absolutamente, Camila, legalista. Eu 

sou uma legalista, tá? Eu sou uma dessas. Em tudo, eu sou legalista. A que eu acho que é a - na minha 

visão, por favor, Camila, que eu estou dizendo é na minha visão - é a que eu acho a que dá o passo mais 

alto, assim, pra pessoa se incluir efetivamente. É a que eu vejo como inclusão efetiva, não periférica. 

(M.M., 50a)  

 

Diferentemente do que foi sugerido por algumas mulheres, que enfatizam o enfrentamento, em alguns 

contextos, o silêncio aparece, também, como possibilidade de agência, evitando o desperdício de energia 

e reduzindo possíveis tensões e desgastes. 
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Mas é que assim: algumas pessoas vale a pena responder. Mas há outras...quando as pessoas são baixo 

nível e entram pelo lado mais baixo...ah, é deixar falar e ignorar. Eu acho que é melhor. E é não ligar. 

Acho que se calhar, por eu não ligar tanto, que até hoje tô cá. (M.G., 50a) 

 

Percebemos, a partir das narrativas, que as entrevistadas se valeram do recurso a diferentes 

estratégias de aculturação, que vão desde o posicionamento combativo, o enfrentamento, a postura 

legalista, a valorização do capital simbólico, o assimilacionismo, ao silêncio como agência, a fim de  lidar 

com as tensões decorrentes do processo migratório. Em comum, estas estratégias guardam o cariz 

individual, o que implica na busca pela mobilidade social, em detrimento da promoção da mudança 

social. 

 

5.3.5 Postos de trabalho 

 

Nas narrativas que coletamos, deparamo-nos com duas situações relativas aos postos de trabalho e 

à colocação profissional. Na primeira situação, a margem de agência que as migrantes brasileiras 

detinham era pequena e a inserção em um posto de trabalho significava a sobrevivência. Nesse recorte 

estão aquelas que possuíam estatuto social considerado baixo e que permaneceram em Portugal em 

situação irregular, após a expiração do visto de turista. 

A baixa qualificação, a necessidade de um contrato de trabalho para dar entrada no processo de 

legalização, a fome, o sustento de filhos, aumentaram sensivelmente a vulnerabilidade dessas mulheres, 

que se sujeitaram a cargas pesadas de trabalho, a remunerações mínimas, à instabilidade de um 

trabalho sem formalização contratual. Para essas mulheres, os trabalhos encontrados foram 

basicamente nos segmentos de limpeza e de restauração, como vemos nos relatos a seguir: 

 
E aí eu fui lavar escada e ganhava cinco euros por sete andares de escada. Oito andares, né? Porque 

tem que lavar até lá em cima, né? São sete, mas aí tem os ateliês, então são oito andares. Eu lavava 

aquilo tudo. Era onde eu ganhava dinheiro para comer. (A.T., 53a) 

 

E eu ficava procurando no jornal e no jornal tem aquele pub... Trabalha em pub. E ganhava bem, né? 

“Hum... eu não sei o inglês, o que é?” E aí ele falou assim “I., você sabe o que é isso?” Eu falei “Não, 

deve ser... Não tenho nem idéia, né? Mas paga bem, né?” Ele disse “É prostituta. Você tem que ficar 
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bebendo com um cara e aí se ele achar que você tem que ficar com ele, você tem que ficar.” Eu falei 

“Ah, não. Isso aí não quero, não. Prefiro fazer limpeza”. Aí comecei a fazer limpeza nas casas. (I.S., 63a) 

 

Eu logo arrumei trabalho...vem aquela questão: você não tem documento, você não tem contrato, você 

não tem contrato, você não tem jeito de arrumar documento. Então é aquela coisa...você fica naquilo, 

naquele jogo de pinga-pinga. Pinga aqui, pinga acolá, faz um serviço aqui, faz outro acolá. Então, é 

assim...Não, limpeza. Foi limpeza mesmo. Eu vim mesmo pensando nisso. E foi o que calhou, na época, 

foi a limpeza. Era puxado e pagava pouco, né? Até hoje limpeza paga pouco. Nas empresas. (L.G., 55a) 

 

Os serviços domésticos, nomeadamente, a limpeza, aparecem como possibilidade de trabalho para 

as migrantes que permanecem em Portugal em situação irregular. Pelos relatos, fica evidente se tratar 

de uma atividade mal remunerada, que demanda grande esforço físico, que é desvalorizada socialmente 

e que, na maioria das vezes, é suficiente apenas para a subsistência, consistindo na esperança de que 

seja uma porta de entrada para o mercado laboral regular, o que nem sempre acontece. 

 

Fui trabalhar lá no Arroios. Num salão de uma mulher portuguesa, que acabou de abrir o salão e ela 

precisava de alguém. O que o que ela fez? Ela me colocou lá durante três meses. Eu levei minhas cerinha 

e eu fui comprando as minhas coisinhas tudo devargazinho. E eu fiquei trabalhando para ela três meses. 

Quando chegou no terceiro mês, o que eu fazia? Ela disse que não podia trabalhar porque eu não tinha 

documento. E que a contabilista mandou eu embora porque senão a fiscalização ia bater e ela ia levar 

uma multa porque eu não tinha documento. E ela nunca se ofereceu a me dar o documento também. E 

eu nem sabia que ela poderia ter feito isso! Então foi pura maldade mesmo. Então ela esperou até o 

natal. Depois do natal e do ano novo que ela encheu as burras, porque eu dava trinta por cento de tudo 

o que eu fazia para ela. E ela não me dava nada. Ela só me dava o cliente. A cera era minha. O papel 

era meu, tudo, o esmalte... Ela não tinha nada. (A.T., 53a) 

 

E também trabalhei neste restaurante, trabalhei 2 anos sem ter folga, nenhuma folga. Aí um dia eu pedi 

o patrão uma folga, falei com ele que eu precisava de folgar e ele disse assim pra mim (eu nunca esqueço 

disso). Ele falou: pode, pode folgar, sim, você quer folgar que dia? Falei: é, qualquer dia, né, quero ter 

uma folga. “Pois, pode pagar alguém aí e folga. Paga alguém pra trabalhar pra você e folga!” Aquele dia 

eu senti muita revolta, muita revolta, porque depois ele falou assim comigo: o que é que foi combinado 
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quando você entrou? Eu falei: sim, eu aceitei, eu tava precisando trabalhar, a gente tem medo de ficar 

desempregada, né, porque depois tem que pagar as rendas do quarto (e eu morava em quarto) e eu 

aceitei, mas hoje eu me sinto cansada, né? Eu trabalhava dois horários, né? Então eu me sentia muito 

cansada. Nossa, aquele dia eu fiquei muito revoltada! (...) E também trabalhei 10 anos ganhando 500 

euros, né? Sempre pedia aumento, nunca podia. Então, eu entrei ganhando 500 e saí depois de 10 anos 

ganhando 500! (M.P., 57a) 

 

Não chegou a 1 mês eu já tava trabalhando. Eu tava trabalhando, lá no restaurante, sendo humilhada, 

sendo pisada, carga de horário muito grande, tudo do pior é pra você fazer. (D.B., 59a) 

 

A entrada em condições regulares na sociedade de acolhida parece contribuir para amenizar muitos 

desgastes enfrentados, ainda, juntos aos serviços públicos. O oposto também aparenta ser verdade. As 

entrevistadas que estão na primeira situação que mencionamos apresentaram memórias relacionadas 

ao medo da deportação e relataram a vivência de episódios de humilhação nos atendimentos recebidos 

em órgãos públicos, como o SEF e as Finanças.  

 

É, acho que eu fiquei uns três, quatro anos ilegal. Medo. Medo de SEF, medo de ser deportada, medo 

de tudo. Eu quase não saía de casa. Tinha que continuar...até mesmo onde eu trabalhei, (...) lá durante 

o dia era café, à noite era um bar, com música brasileira ao vivo e eu trabalhava também lá, no bar, e 

já foi o SEF lá na época duas vezes, eu tinha que correr e esconder (L.G., 55a) 

 

É, mas só tive contrato depois de dois anos, é...Muitas vezes tive que me esconder. Escondi até atrás do 

frigorifico. Aquilo eu tremia, nossa, de medo, né, de tá ilegal e meu patrão às vezes descia e falava: “se 

esconde porque o fiscal ta aí”! Então aquilo me dava pânico, né? E eu enfiava atrás do frigorifico e pedia 

a Deus que não me achassem, que não me vissem, né, que eu tinha medo que me mandasse de volta! 

(M.P., 57a) 

 

Na segunda situação, encontram-se aquelas migrantes que, por possuírem um estatuto social mais 

elevado e/ou uma rede de apoio sólida na sociedade de entrada, tinham ampliadas suas possibilidades 

de agência, o que lhes conferiu uma inserção laboral um pouco mais facilitada ou, ainda, proporcionou-

lhes a escolha de não se submeter a determinadas condições com as quais não concordavam (a 

precarização, por exemplo).  
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Agora eu vim, eu tinha – eu tenho apartamento no Rio – eu também vim com uma outra situação do 

que as pessoas que vinham pra cá, pelo que eu via, entendeu? Pegavam empregos, subemprego – não 

foi o meu caso. (L.L., 57a) 

 
 
Nessa altura era muito difícil no Brasil. 74. Porque quando eles prendiam, torturavam e matavam e não 

sei o quê. Um negócio horrível! E tinha muitos, muitos brasileiros que tinham ido embora para o Chile. 

Depois teve o golpe no Chile. E quando teve o golpe no Chile, os brasileiros fugiram. Aqui já tinha havido 

o 25 de abril. Fugiram para cá. E isso era uma elite. Porque o povão mesmo morria nas prisões. Ou nem 

era procurado. Ou nem sabia quem era. Isso era uma elite. Digo assim, uma elite intelectual. A maior 

parte das pessoas que vieram para cá, e que tinham curso e não sei o quê, foram encaixados (E.R., 74a) 

 
 
Aí isto foi assim até chegar um ponto que fica inviável a pessoa poder cumprir todas as suas obrigações 

enquanto cidadão: eu tenho que pagar imposto, eu tenho que pagar segurança social, e isso eu tenho 

que ganhar pra pagar. Então, fica assim, se o que eu ganho é tão pouco, eu não consigo pagar. Então 

eu fico parada, não faço nada. Isso foi o nível da precariedade que chegou. (L.R., 51a) 

 

Os atravessamentos entre a questão laboral, a classe/estatuto social/capital simbólico e o estatuto 

migratório das entrevistadas revelam que, frequentemente, o mercado de trabalho em Portugal oferece 

a entrada dos fundos às migrantes brasileiras: são postos que não são, na maioria das vezes, 

preenchidos por autóctones ou que, quando preenchidos, exigem por parte de quem contrata uma 

postura diferente, de respeito à jornada diária de trabalho, às folgas remuneradas, enfim, às cláusulas 

legais de um contrato de trabalho. 

 

5.4. Migração - Gênero – Idade 

 

O quarto eixo temático prioriza as intersecções entre gênero e idade no contexto migratório e perpassa 

as subjetivações em relação ao processo de envelhecimento e ao fenômeno do idadismo. De acordo com 

Fiske e Neuberg (1990), a idade, juntamente com a raça e o gênero, é uma das categorias cronicamente 

acessíveis às quais recorremos ao estabelecermos contatos com as outras pessoas. Na necessidade que 
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temos de categorizar, em um rápido contato com um indivíduo o definimos no tocante ao seu gênero, à 

sua raça e à sua idade aproximada.  

O idadismo concerne, então, à categorias específicas de idade e segue a mesma lógica de 

categorização do sexismo e do racismo, que envolve, igualmente, relações de poder. Assim como raça e 

gênero, a idade é um constructo, entretanto as consequências do preconceito que perpassa essa 

categorização são objetivas e reais. Cabe-nos salientar, ainda, que, nesta investigação, privilegiamos o 

idadismo direcionado às pessoas idosas.  

O idadismo é também a organização estrutural dentro de uma sociedade particular que pode facilitar a 

desvalorização de adultos idosos como cidadãos plenos, criar ou perpetuar sua marginalização 

(individualmente ou como um grupo) e sua exclusão. O idadismo pode contribuir para uma apatia social, 

aceitando implicitamente as formas negativas com que os indivíduos mais velhos, grupos específicos de 

adultos mais velhos, ou adultos mais velhos como um todo são tratados. (LCO/CDO, 2009, p.01) 

Nessa categoria, as atitudes discriminatórias assentam, sobretudo, no âmbito das politicas de saúde 

e no mercado laboral e envolvem atitudes preconceituosas em relação às/aos idosas/os e ao 

envelhecimento - sendo este preconceito muitas vezes reproduzido pelas próprias pessoas idosas -, 

discriminações no emprego e em outros papéis sociais, além da perpetuação, via práticas institucionais, 

de crenças estereotipadas que diminuem as oportunidades de uma vida satisfatória na velhice (Butler, 

1980).  

Em relatório publicado em 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta para a relação entre 

a discriminação contra os idosos e as consequências para a saúde destas pessoas. De acordo com a 

publicação, “idosos que se sentem um fardo percebem suas vidas como menos valiosas, colocando-se 

em risco de depressão e isolamento social” (OPAS/OMS Brasil, 2016). E cita ainda que idosos que 

possuem concepções negativas sobre o próprio envelhecimento não apresentam boa recuperação de 

deficiências e vivem, em média, 7,5 anos a menos que idosos que possuem um olhar positivo sobre o 

envelhecimento. 

As práticas discriminatórias relacionadas ao idadismo dizem respeito, principalmente, ao mercado 

laboral e às políticas de saúde: 

Os limites de idade aplicados em políticas como a aposentadoria por idade, por exemplo, não reconhecem a 

gama de capacidades de pessoas idosas – e presume que elas são iguais. Esse preconceito profundamente 

enraizado institucionalmente pode ser usado para discriminar idosos ao alocar recursos para a saúde ou ao 

coletar dados que influenciam políticas de saúde. (OPAS/OMS Brasil, 2016). 
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A explicação para o idadismo recorre a dois vieses: um de cariz psicológico, que abrange o medo do 

envelhecimento corporal, das debilidades e da morte e o outro, de cariz social, que determina a lógica 

de mercado da modernidade como um contexto que associa a velhice à improdutividade (Butler, 1980). 

Podemos acrescentar o viés cultural, em face de que as expressões de idadismo variam em função dos 

padrões culturais dominantes numa dada sociedade. 

No cruzamento entre estes três vieses (psicológico, social e cultural), o idadismo é fomentado pela 

noção de uma competição entre categorias de idade que disputam recursos cada vez mais escassos, o 

que configura, entre a opinião pública, a sensação de que os problemas de um país devem-se ao peso 

que é sustentar uma parcela “improdutiva” da população (Debert, 1999).  

 

 

 

Figura 4 – Pirâmides etárias Portugal e Brasil, 2017 
Fonte: www.populationpyramid.net 

 

O imaginário social que conforma a opinião pública é incitado pelas projeções demográfica alarmistas, 

como as análises feitas da inversão da pirâmide etária, que incitam preconceitos e atitudes 

discriminatórias direcionadas à população idosa, atribuindo-lhes um baixo estatuto social. 

Definimos, em nosso recorte, que o foco do nosso estudo seriam as migrantes brasileiras com 50 

anos ou mais de idade. Essa idade específica representa um marco para o gênero feminino, pois 

corresponde à idade média em que as mulheres experimentam a menopausa, um fenômeno no qual a 

“redução de estrogênio é significado como déficit de feminilidade” (Ferraz, 2008).  
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Esse déficit de feminilidade implica tanto ao envelhecimento do corpo, cujas marcas tornam-se mais 

difíceis de serem apagadas/disfarçadas, quanto ao esvaziamento da capacidade reprodutiva da mulher. 

Ou seja, o corpo feminino começa a se afastar dos ideias de juventude e da socialmente estimada função 

reprodutora para, com o avançar da idade, ser invisibilizado.  

Assim, em determinados contextos culturais, o espaço de agência das mulheres parece mais alargado 

quando elas são jovens, diminuindo conforme a idade avança.  

 

5.4.1 Envelhecimento 

 

As subjetivações em relação ao envelhecimento apareceram nas falas das entrevistadas dentro de 

uma perspectiva comparativa entre Brasil e Portugal. Neste sentido, envelhecer em Portugal parece ser 

mais “fácil” ou mais “tranquilo” do que no Brasil, o que se deve tanto ao fato de Portugal estar mais 

preparado para lidar com essa população, promovendo socialmente a integração das pessoas idosas (o 

que pode ser, em parte, explicado pela própria pirâmide etária, onde percebemos a população 

portuguesa mais envelhecida do que a brasileira), quanto à sensação de que em Portugal a cobrança 

social pela aparência jovem, por corpos que estejam esteticamente dentro dos padrões de beleza, não 

apresenta o mesmo peso ou a signficação imposta pela “ditadura da beleza” na sociedade brasileira. 

 

Eu acho que aqui é mais natural envelhecer, os velhos se sentem ainda úteis, ativos. Inclusive, uma vez 

tive um grande prazer de, por acaso, no mercado da Ribeira, no Cais do Sodré, entrar lá, ouvir uma 

música e tal. E fui atrás da música – parecia música de festa e fui ver o quê que era – e era um baile da 

3ª idade, e eles dançavam imenso e era uma coisa...com piruetas e passos assim, sabe? E aquilo me 

fez pensar que realmente os velhos aqui se sentem, pelo menos uma parte, ou em parte, se sentem 

ainda vivos, entende? Vivos, vivos! Ainda dançam, brincam, riem. Mesmo que tenham dramas. (A.L., 

65a) 

 

Pra mim é ótimo. Eu não tenho...interessante, foi uma outra coisa que eu aprendi aqui. Enquanto eu 

convivia no Brasil, a questão da idade pra mim era...eu era muito mais ligada a...à questão do me cuidar, 

mas um cuidado excessivo, né? Então, eu tinha dermatologista, aonde eu fazia limpeza de pele uma vez 

por semana, eu tinha a questão toda, a parte de ginásio, de academia, mas isso com uma questão de 

ter pernas muito bem torneadas, as pernas tinham que ser grossas, não sei o que...(risos). Barriga 

tanquinho. Ou seja, de fato, e isto não é uma questão assim... eu consegui ser uma pessoa muito bem 
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dentro da idade que eu tinha...não posso reclamar de nada neste sentido. E, depois, o convívio aqui, eu 

observei que não é preciso tanto. (B.B., 55a) 

 

No Brasil. O culto ao corpo e o culto à juventude: isto é um drama da mulher brasileira, não é? O “ficar 

pra tia”, não é? Aqui eu nunca ouvi falar nisso. Eu, quando cheguei...No Brasil era baixinha e gordinha, 

e tava começando a “ficar pra tia”, porque eu tinha 26 ou 27 anos. Naquela altura era assim! Eu, quando 

cheguei aqui, era linda e maravilhosa. Ninguém me dizia que eu gordinha! Ninguém falava nisso aqui. 

(V.L., 61a) 

 

O “ficar pra tia” é uma expressão frequentemente usada no Brasil e em Portugal e revela o 

cruzamento entre o receio de não se estar dentro dos padrões estéticos e a perspectiva da solidão. 

Denota, também, a importância atribuída ao corpo como capital simbólico (Goldenberg, 2010) e o peso 

que a figura masculina do cônjuge carrega.  

 

Eu, de fato, não preciso. Eu não...eu tenho sorte, né, não tenho...não sou aquelas mulheres que tem 

tendência a engordar, isso e aquilo, então eu acho que tenho sorte. Mas para os meus 55 anos, quando 

eu olho o rosto envelhecendo, entrando em flacidez e vejo que...eu tenho uma grande amiga, aquelas 

amigas-irmãs, que não sei o que...tem a mesma idade que eu, há 6 meses foi fazer uma lipo na barriga, 

não sei o que lá...eu disse: “eu não to precisando de nada disso”! Se tivesse no Brasil, eu estaria! (B.B., 

55a) 

 

Na narrativa acima, a entrevistada, após dizer que em Portugal sente menos o peso da questão 

estética em comparação com o Brasil, acaba por revelar que esta permanece uma preocupação mesmo 

em terras lusitanas, o que fica evidenciado no uso da palavra “sorte”. Ao afirmar que tem sorte em não 

ter tendência para engordar, ela transparece o ideal estético da magreza (Baudrillard, 2008), ao qual 

procura corresponder. 

 

Eu gosto de andar de roupa. Eu adoro não ter a ditadura que eu tenho que ser maravilhosa e ter uma 

bunda perfeita! (E.P., 56a) 

 
É assim, primeiro, eu tô de roupa. Não tem aquela coisa que você tem que andar todo destapado. Mas 

o calor também não tem. Mas mesmo se for calor e verão, você tá sempre vestido. Segundo, aqui, uma 
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mulher da minha idade não é velha. Aqui, pra você ser velha, você tem que tá de bengalinha se 

arrastando na rua, pra ter o direito de ser reconhecido como velho! Então você é uma mulher nova, as 

pessoas te admiram, você tem que tá com o cabelo direito e com o rosto direito, tem que passar alguma 

coisa na cara. Tem que passar um creminho, uma basezinha, um traço no olho e...foi! E tem que tá com 

algum perfume e tal. Tem que tá bem! (...) As pessoas vão olhar para o seu charme, pra você. A mulher 

madura, ela é admirada. Olha, eu sou paquerada na escola! (risos). É ótimo! É muito engraçado. (No 

Brasil) Não, não. Você é velha. É a ditadura da juventude. É assim: você tem que ser novinha! É essa a 

palavra: novinha! Ou parecer...ou enganar bem, né? E isso é muito louco, porque é um olhar pornográfico 

pra tudo. E um olhar pornográfico falso. (E.P., 56a) 

 

O “olhar pornográfico” ao qual a entrevistada se refere sugere a hipersexualização da mulher 

brasileira, visto que o corpo é seu maior capital (Goldenberg, 2010), o que justifica os investimentos nele 

feitos para evitar a perda da sua capacidade de atração e a busca pela manutenção e o prolongamento 

da juventude.  

Essa excessiva valorização denota que a sociedade brasileira absorveu e reproduz o padrão, no 

tocante ao gênero feminino, que significa as mulheres por meio de corpos objetificados, existentes para 

proporcionar prazer visual e sexual. Conseguir se desvencilhar desse padrão, e aceitar o envelhecimento  

como um fenômeno natural, implica que as mulheres se sintam desobrigadas de a ele corresponder, o 

que assegura-lhes a vivência de uma vida mais plena e satisfatória. 

Outro ponto levantado durante as entrevistas relaciona o envelhecimento em Portugal à segurança 

que o país proporciona, o que possibilita maior convívio entre as pessoas, que não têm receio de se 

deslocarem e de ocuparem os espaços, abrandando a sensação de vulnerabilidade e de solidão 

associada à velhice em sua intersecção com o gênero. 

 

Essa eu posso falar por mim, né? Por mim é tranquilissímo. (risos). É muito mais fácil. Mas é por uma 

questão. Primeiramente, por causa da segurança. O fato de uma pessoa poder andar a qualquer hora, 

como eu saio para ouvir jazz no Hot Club, não sei se você conhece. (...) Essa segurança de você, pelo 

fato de ser uma pessoa mais idosa, não ter que estar preocupada porque... Entendeu? Se pegar um taxi, 

o taxista vai te enrolar. Se for a pé, pode ser assaltada ou ter alguma coisa. Um bocado. Eu, que sou 

mais idosa, é mais complicado. Porque fica, você fica muito mais vulnerável. (E.R., 74a) 
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Quando analisamos o envelhecimento em intersecção com outra pertença, a de classe/estatuto 

social, torna-se evidente que o aspecto da saúde pública tem grande importância para as migrantes 

brasileiras entrevistadas. O acesso à saúde pública foi mencionado no primeiro eixo temático, quando 

foram perspectivadas as representações feitas sobre a sociedade de saída e a de acolhida. No caso de 

Portugal, a saúde pública é considerada um importante fator na qualidade de vida, justificando, inclusive, 

a permanência de algumas das migrantes entrevistadas neste país. Por outro lado, no Brasil, a saúde 

pública é percebida de maneira diametralmente oposta. 

Vigora, desde 2004, no Brasil, o Estatuto do Idoso, que prevê políticas de combate à discriminação 

às pessoas idosas e garante o acesso à saúde especializada, gratuita. Porém, o cotidiano brasileiro 

mostra que o Estatuto, infelizmente, não é garantidor do atendimento de qualidade. Por essa razão, as 

pessoas idosas que dispõem de maiores recursos financeiros recorrem aos serviços privados de saúde, 

nomeadamente aos convêncios de saúde, onde se materializa outra prática discriminatória e proibida 

por lei: a cobrança diferenciada de mensalidade por faixas etárias, sendo que a faixa mais cara situa-se 

a partir dos 65 anos e cujo valor pode corresponder a até oito vezes o preço da mensalidade da faixa 

etária mais barata. Há, evidentemente, um corte relacionado à classe social que determina às pessoas 

de baixa renda o Sistema Único de Saúde (SUS) como única opção. 

Ao não coibir esse tipo de prática e, ao mesmo tempo, ao não-assegurar o atendimento gratuito e 

especializado dos serviços de saúde, o Estado brasileiro parece caminhar no sentido da “reprivatização 

da velhice” (Debert, 2003), transferindo a responsabilidade pelo envelhecimento saúdavel para a esfera 

individual. Por sua vez, o mercado e os média comunicam e solicitam que os idosos se apresentem 

como “idosos jovens”, o que se torna, obviamente, mais penalizante para aquelas pessoas cujo estatuto 

social é considerado baixo. 

Ao analisar o panorama da saúde pública no Brasil, manifesta-nos, então, pelos relatos das migrantes 

entrevistadas, que a comparação com o serviço de saúde brasileiro faz com que o sistema ofertado em 

Portugal apareça como uma mais valia do percurso migratório. Como vimos no item 5.1.2, a qualidade 

da prestação de serviços na área da saúde é mencionada, inclusive, como elemento motivador para a 

permanência no país de acolhida, principalmente, quando do processo de envelhecimento. 

Em investigação conduzida por Topa, Neves & Nogueira (2013) parte-se da premissa de que “a 

utilização dos serviços de saúde pelas populações imigrantes tem vindo a ser considerado um dos mais 

importantes indicadores da sua integração nas sociedades receptoras (Dias e col., 2009)”, a fim de se 

refletir, por meio da abordagem interseccional, sobre “os determinantes que condicionam a 
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(in)acessibilidade das mulheres imigrantes aos cuidados de saúde, enfatizando-se os fatores que poderão 

estar a agir no sentido contrário à sua integração neste setor” (Topa et al., 2013, p.328).  

Nesta senda, Topa et al. (2013) concluem que os estudos na área apontam para os desafios que as 

mulheres migrantes encontram na (in)acessibilidade aos cuidados de saúde, especialmente nos âmbitos 

da saúde sexual e reprodutiva. Analisam, ainda, a falta de preparo dos profissionais da área de saúde 

para lidar com a população migrante, no que tange à pouca ou nenhuma formação em competências 

multiculturais.  

Todavia, conforme mecionamos, nos relatos das migrantes brasileiras investigadas no decurso desta 

investigação não houve menção a insatisfações relativas ao sistema de saúde em Portugal. Uma provável 

justificativa é que, dentro do universo de migrantes neste país, as brasileiras encontrem menores 

barreiras culturais (língua, costumes, estilos de vida), o que ocasionaria um atendimento por elas 

considerado de qualidade, além do fato de o modelo de referência (o sistema de saúde brasileiro) que 

elas detém ser mal percepcionado. 

Apenas uma entrevistada considerou não ser tão facilitada a vivência do envelhecimento em Portugal, 

não por causa dos acessos aos cuidados de saúde, mas devido ao seu próprio contexto laboral - em um 

cruzamento com o seu estatuto social -, já que ela precisa trabalhar muito, em um emprego que requer 

esforço físico, e isto lhe acarreta um certo nível de stress.  

 

Não. Até que não. Primeiro que você trabalha tanto e depois aí, se você quiser envelhecer bem, você 

tem que não trabalhar muito. Preocupar com ginástica, uma fisioterapia e alguma coisa e você não ficar 

estressada e tudo. Então você fica estressada... (I.S., 63a) 

 

Um outro aspecto relevante associado ao envelhecimento é o fato de algumas mulheres afirmarem 

não fazer planos, procurando viver o presente como ele se apresenta. Esse “viver o agora” seria fruto de 

um aprendizado que os anos vividos proporcionaram e, ainda, uma necessidade diante da aceitação da 

inviabilidade de se fazer planos a longo prazo.  

 

Não, deixo a coisa em aberto e vou vivendo...às vezes me assusto, porque vou fazer 66 anos esse ano, 

vou me aposentar em Portugal. Às vezes me assusto porque já não posso fazer planos de longo prazo, 

como eu podia fazer com 20, com 30 anos. Então às vezes isso me assusta, porque a vontade que eu 
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tinha era de fazer planos de longo prazo, entendeu? Mas, pronto. É uma realidade que eu tenho que 

encarar e vou fazendo o que eu posso, à medida em que as coisas se apresentarem. É isso. (A.L., 65a) 

 

Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Juro. Agora, é. A gente aprende tudo na vida. Já falei: 

a gente aprende tudo na vida. (...) Eu não tenho...sabe por que, Camila? Eu brinco, eu sou uma pessoa 

de tanta sorte na vida. Eu sou desempregada, mas eu tenho muita sorte. Por isso, depois que a gente 

passa dessa idade que eu já tô, a gente já vira uma boa ideia, a gente fala assim: “ah, tem mais é que 

viver agora”. (L.R., 51a) 

 

Mas envelhecer sozinha, ah, eu penso que deve ser doído. Sei não. Vamos lá ver o que vem por aí. (...) 

Tenho plano de nada, Camila. Nada. Nadinha. Só quero viver, ter saúde, ser feliz e ver meus filhos felizes. 

Mais nada. (L.G., 55a) 

 

Se, para algumas, há pouca coerência em fazer planos, para outras mulheres, o envelhecimento 

acarreta uma preocupação com o sustento da casa e do(s) filho(s), o que sugere a busca por uma 

estabilidade financeira que ainda não se sabe ser possível alcançar. 

 

Virou. Tem-se transformado. Porque antes dos 50...50 é 50, né, Camila? Não é mais 35. O quê que 

pega? O que pega é quanto que eu vou ter pra me sustentar, a casa, não é, a estabilidade de uma casa 

e quanto eu vou ter pra me sustentar e se eu vou estar num país onde eu não vou estar dependente de 

uma medicina privada. Esses pontos que eu acabei de falar é a minha preocupação. (...) E o 

envelhecimento, sim, tem-me preocupado, o envelhecimento tem vindo também com o crescimento do 

meu filho, né, que ele tem agora 16 anos e é um rapaz todo sobre meu encargo. E o meu envelhecimento 

tem muito, e a minha sustentabilidade, tem muito, tá muito ligada ao crescimento do meu filho. 

Realmente, quero vê-lo, antes de eu envelhecer completamente, quero ver essa questão resolvida, sabe? 

Quero ver a sustentabilidade do meu filho resolvida. Esta é a minha maior preocupação, de fato. É com 

a sustentabilidade do meu filho resolvida.(M.M., 50a) 

 

Houve, também, nas narrativas, menções ao fato de se estar sozinha, sem um envolvimento amoroso, 

como liberdade. Percebe-se, nessas falas, que, muitas vezes, a relação amorosa passa pelo cerceamento 

de algumas vontades e realizações da mulher, que se vê obrigada ao cumprimento de determinadas 
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rotinas domésticas e à necessidade de “dar satisfações” a outra pessoa. Trata-se de um resquício do 

machismo, que coloca sob o encargo da mulher os serviços domésticos e vincula sua autodeterminação 

à autorização masculina. O envelhecer e as experiências acumuladas com os anos vividos contribuem 

para que algumas mulheres fiquem menos condescentes com relação a essas submissões. 

 

Não, não sei...eu pra ser sincera, nem sei responder isso, porque eu tô muito bem sozinha. Vou pra onde 

quero, viajo a hora que eu quero, volto a hora que eu quero. Então, eu tô bem sozinha, mas, olha, nunca 

se sabe, não é? Nunca se sabe...Depois de velha pode apaixonar também...rs.(N.S., 50a) 

 

É assim, se calhar, quando ficar mais velha, a gente vai querer alguém...eu agora gosto de ter um pouco 

de liberdade. Agora minha filha já tá grande...e da gente sair e não ter que dar satisfação pra ninguém. 

Se não quiser jantar, não janta. Não tem que se fazer jantar, come-se qualquer coisa...e, pronto, essa 

liberdade também, sabe-me bem, não é? (S.P., 51a) 

 

Mas também agora já não tenho idade. Não tenho idade para isso, Camila. Não, mas eu vivo tão bem. 

Amo meus netos e amo meus filhos. Não sinto. Não. (N.S., 76a) 

 

Eu, depois que fiquei viúva, não me preocupei mais com isso, não.  Eu, outro dia, tava brincando: “ou 

eu tô cega, fechei meus olhos e não enxergo ou...” Tem 8 anos que ele faleceu. Então, isso é uma coisa 

que pra mim é difícil de dizer. Mas vejo a brasileirada aí toda casada, namorando...acho que não seria 

problema, mas tenho outros objetivos, acho que eu já não tenho mais paciência pra...Cheguei a um 

patamar de vida...os filhos já criados e custei tanto a construir o pouco que eu tenho pra agora...tá bom 

assim como tá. (R.M., 50a) 

 

Nestes relatos, identificamos a associação que é feita entre a solidão e a necessidade de ser o suporte 

da família, em especial, dos filhos. Percebemos que algumas entrevistadas sugerem renunciar à 

possibilidade de se comprometerem em relacionamentos amorosos em prol de se dedicarem à família, 

como se a elas interessasse mais canalizar a energia e o tempo disponíveis para esse fim.  

Podemos analisar essa dedicação como a auto-responsabilização feminina para com a família, como 

se coubesse à mulher garantir a dinâmica e a boa convivência familiar, ainda que sacrificando/preterindo 

uma área importante de suas vidas. Trata-se da internalização de uma norma sexista, referente ao peso 

da maternidade, que coloca sob a responsabilidade feminina a orientação e o sucesso dos filhos. 
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5.4.2 Realização profissional 

 

E eu conheço muito poucas brasileiras aqui bem sucedidas profissionalmente. Eu conheço muito poucas. 

(B.B., 55a) 

 

Esta frase foi dita por uma das entrevistadas que vive há 11 anos em Portugal. Consideramos-a 

emblemática para analisarmos a temática da realização profissional. Como vimos, ao longo desta 

investigação, a migração ocasiona algumas descontinuidades e a quebra de um percurso profissional 

que vinha sendo delineado é uma delas.  

Ao abandonar empregos e carreiras em formação, não há garantias, para quem migra, de uma 

retomada profissional a partir do mesmo patamar deixado no país de origem. Na verdade, como 

analisamos no item 5.3.5, a inserção profissional, neste contexto, costuma ocorrer em postos de trabalho 

que exigem menores qualificações, que oferecem pouca ou nenhuma estabilidade e cujos rendimentos 

rondam o salário mínimo. 

Assim, essa descontinuidade profissional é um obstáculo a ser superado, que torna-se cada vez mais 

dramático conforme a idade avança. A questão laboral é um dos traços mais fortes do idadismo (Butler, 

1980) e poderíamos pensar que essa discriminação atinge igualmente autóctones e migrantes. Contudo, 

importa relevar que a vulnerabilidade de quem está na condição de migrante é mais acentuada: seja 

porque, de acordo com a lógica da reserva de mercado, em períodos de crise econômica, é mais provável 

que uma empresa opte pela contratação de um autóctone, ou, ainda, porque o autóctone possui uma 

rede de suporte mais alargada do que a/o migrante - o que se mostra bastante valioso nas indicações 

de contratações -, além de o autóctone não ser categorizado como “outsider”59, o que, na maior parte 

das vezes, posiciona-o em uma situação muito mais confortável. 

O corte da idade é uma queixa recorrente nas narrativas e mostra-se capaz, inclusive, de inviabilizar 

o projeto migratório, desenhando ou antecipando planos de retorno ao país de origem. 

 

Ou seja, não existe aquela coisa assim: não, a B. tem...não, outro dia eu até falei isso: eu tô no meu 

melhor do profissional, ou seja, eu posso viajar pra qualquer lugar, eu posso cumprir uma carga horária, 

voltar a cumprir uma carga horária de 40 horas semanais, ah, assumir horários diferentes, porque não 

                                                 
59 O que não se aplica ao caso dos ciganos, em Portugal, que, apesar de autóctones, são alvos de preconceitos racistas e xenofóbicos,  
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tenha essa implicação, então esta parte profissional pra mim é muito inútil. Tanto é que eu tô voltando, 

mais do que nunca, eu hoje preciso retornar ao Brasil. (B.B., 55a) 

 

Ah, em termos de trabalho, é claro, é evidente que em função da minha idade, eu não consegui trabalho, 

mas eu tenho 55, eu tô há 10, mas eu não consegui trabalho em canto nenhum. (...) Eu, hoje, dentro 

daquilo que sinto aqui, eu estou num estado de frustração, tá, de inutilidade. Por quê? Se eu tenho um 

arcabouço intelectual, eu não faço uso dele. Eu não avanço. Eu não avanço porque hoje, aqui, o meu 

maior entrave é a idade...Por exemplo, se houvesse aqui qualquer tipo de trabalho que me desse 1000 

euros por mês, eu só preciso de 1000 euros pra viver! Eu viveria aqui, tá? Eu lembro de um dia, que 

mandei currículo, eu mandei currículo pra tudo e eu ainda tive, conheço pessoas que são professores, 

coordenadores em escolas, no mais, recorro a eles e faço tudo. Eu faço todo o processo. E ele disse: “B. 

(eu fui, perguntei pra ele: o meu problema é o currículo?), não, não, teu primeiro corte é a idade, o teu 

primeiro corte é a idade. Você tem um currículo que tá ótimo. O teu primeiro corte é a idade”. (B.B., 

55a) 

 
Então, assim, agora, eu tenho muita dificuldade pra arrumar trabalho, porque se eu mando currículo, 

eles não querem por causa da minha idade. Entendeu?  (...) Então assim, se eu vou conseguir trabalho 

eu não sei, né, mas, também, eu não sei que se passa porque na minha idade, fica difícil, né? Entendeu? 

Porque se eu chegar num local, pintar o cabelo, arrumadinha, a pele tá limpinha, entendeu? Todo mundo 

fala que eu tenho 45 anos. Entendeu? E passo. Não é? Mas na hora que olha pro meu 

documento...entendeu? Então ainda tem essas dificuldades, não é? (D.B., 59a) 

 
Portanto, eu não tive uma carreira no Brasil. E cá me cortaram as pernas quando eu saí do [nome da 

empresa], portanto também não fiz uma carreira...não completei, digamos assim, uma carreira. E com 

a minha idade, certamente, não vou ter uma carreira, porque não vou ter uma oportunidade de ter uma 

carreira. Mas me sinto realizada de uma outra maneira, que é: fiz um curso cá, uma faculdade, fiz vários 

cursos na área que eu gosto, que é multimídia, é...eu tô me realizando nesse sentido, tô fazendo cursos 

que eu gosto. No trabalho, pra já, não é nada especial...(M.G., 50a) 

 
Eu acho que o trabalho é a gloria, é tudo, é quem merece o céu, é o trabalho. Eu não consegui empregos 

bons, não é? Empregos bons, não. Eu deixei empregos bons. Não é? Eu acho que há uma confusão aí, 

né, na questão de empregos estável...o que é trabalho, peraí, né? Eu estou satisfeita com o meu trabalho, 

tá? Eu não tenho um emprego. Eu, como dirigente da C., que nos anos em que deixei de ser empregada 
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da Igreja e era dirigente da C., perdi o emprego e tive que buscar formas de me sustentar, não é, também 

com a C. e com a minha vida. E tem sido e continua sendo muito difícil. (M.M., 50a) 

 

A precarização do trabalho, que atinge indivíduos de diferentes estatutos sociais, prolonga a não-

realização de alguns objetivos de vida que, na geração anterior, encontravam-se, em sua maior parte, 

resolvidos antes da entrada nos cinquenta anos. A preocupação com o sustento de filhos, a incerteza em 

relação à possibilidade da reforma, a autonomia financeira não alcançada fazem com que o 

envelhecimento seja cada vez menos percebido como uma fase satisfatória do ciclo de vida, tornando-

se um afligimento. Essa ansiedade é agravada quando analisamos o envelhecimento feminino e, mais 

especificamente, de uma mulher que realizou um percurso migratório e cujas pertenças de raça/etnia e 

nacionalidade a situam em uma condição subalternizada.  

Analisamos, neste capítulo, quatro grandes eixos temáticos, com seus respectivos subtemas, que 

abordam, em diferentes contextos, as subjetivações das migrantes brasileiras entrevistadas. 

Consideramos relevante, à guisa de síntese, retomar duas noções que foram anteriormente trabalhadas: 

a de agência interseccional (Henning, 2015) e a de corpo colonial (Gomes, 2013). 

Para Henning (2015, p.117), a noção de agência interseccional corresponde a “espaços de ação 

calcados em marcadores sociais da diferença e que se dão em resposta aos cenários potenciais de 

desigualdades com as quais os sujeitos se confrontam”. As narrativas que analisamos deixam evidente 

que as estratégias às quais as entrevistadas recorreram ao longo de seus percursos são geridas a partir 

de algumas condições contextuais estabelecidas, que proporcionam a ampliação ou a limitação das suas 

margens de manobra. Essas condições referem-se às suas pertenças identitárias, com destaque às 

combinações entre o estatuto social, a cor da pele e o estatuto migratório, e às formas encontradas para 

perfomar a identidade social. 

Quando pensamos a materialização dessas pertenças identitárias na corporeidade, a noção de corpo 

colonial, que Gomes (2013) elabora a partir de leituras de Fannon (1952/2008) e de Lugones (2008; 

2014), mostra-se igualmente importante. O corpo colonial é aquele que, no contexto da metrópole, é 

percebido como disponível. Um corpo que pode ser usado para o fim que lhe aprouver, seja sexualmente 

ou enquanto mão de obra barata, passível de exploração.  

Logo, quanto mais intensos forem os constrangimentos que cerceiam a capacidade de agência 

interseccional da migrante brasileira, maiores as probabilidades de ela se ver significada como um corpo 

colonial. Quanto mais a migrante brasileira é racializada, quanto mais se aproxima do imaginário social 

da “mulata”, mais ela se percebe aprisionada pelos estereótipos de brasilidade, quanto menor é 
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considerado o seu estatuto social (seu capital simbólico ou sua condição de migrante irregular), maiores 

serão as opressões e o abismo da violência colonial, cujas consequências imateriais e dolorosas são a 

recorrente produção de subjetividades feridas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se partires um dia rumo à Ítaca  

Faz votos de que o caminho seja longo  

repleto de aventuras, repleto de saber.  

Nem lestrigões, nem ciclopes,  

nem o colérico Posidon te intimidem!  

Eles no teu caminho jamais encontrarás  

Se altivo for teu pensamento 

Se sutil emoção o teu corpo e o teu espírito. tocar 

Nem lestrigões, nem ciclopes  

Nem o bravio Posidon hás de ver 

Se tu mesmo não os levares dentro da alma 

Se tua alma não os puser dentro de ti.  

Faz votos de que o caminho seja longo.  

Numerosas serão as manhãs de verão  

Nas quais com que prazer, com que alegria  

Tu hás de entrar pela primeira vez um porto  

Para correr as lojas dos fenícios  

e belas mercancias adquirir.  

Madrepérolas, corais, âmbares, ébanos  

E perfumes sensuais de toda espécie  

Quanto houver de aromas deleitosos.  

A muitas cidades do Egito peregrinas  

Para aprender, para aprender dos doutos.  

Tem todo o tempo ítaca na mente.  

Estás predestinado a ali chegar.  

Mas, não apresses a viagem nunca.  

Melhor muitos anos levares de jornada  

E fundeares na ilha velho enfim.  

Rico de quanto ganhaste no caminho  

Sem esperar riquezas que Ítaca te desse.  
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Uma bela viagem deu-te Ítaca.  

Sem ela não te ponhas a caminho.  

Mais do que isso não lhe cumpre dar-te.  

Ítaca não te iludiu  

Se a achas pobre.  

Tu te tornaste sábio, um homem de experiência.  

E, agora, sabes o que significam Ítacas.  

(Constantino Kabvafis. Trad. José Paulo Paz)  

 

Após cumpridas as etapas necessárias ao desenvolvimento da tese, e talvez ainda inspirada pelo 

método autobiográfico utilizado, peço licença para fazer o encerramento deste trabalho de uma maneira 

um pouco mais pessoal. Pretendo aqui não somente alinhavar os resultados encontrados ao longo da 

pesquisa, mas também dizer um pouco do meu próprio percurso, daquilo que a minha “viagem à Ítaca” 

me proporcionou. 

O tema para esta investigação foi gerado a partir de uma situação empírica, que poderia ser 

qualificada como corriqueira ou de senso comum: uma conversa com uma amiga que havia retornado 

de uma tentativa frustrada de realizar seu mestrado em Portugal e que me relatou algumas situações 

discriminatórias enfrentadas, as quais ela atribuiu à sua nacionalidade. Aquilo causou-me 

estranhamento. Eu, que nunca havia pesquisado nada na seara do preconceito e das migrações, fiava-

me ao imaginário propagado que une Portugal e Brasil como países-irmãos.  

O estranhamento prolongou a curiosidade e já nas primeiras buscas realizadas deparei-me com 

alguns exemplos manifestos de preconceito e discriminação dirigidos às migrantes brasileiras 

repercutidos em veículos midiáticos brasileiros, tais como o “Movimento Mães de Bragança”, de 2003, 

ou a fala do então Bastonário da Ordem dos Advogados de Portugal, Marinho Pinto, em 2012, quando 

afirmou que “o que o Brasil mais exporta são prostitutas” (CONJUR, 2012) e, ainda, o Movimento da 

chapa concorrente ao Diretório Central de Estudantes - DCE da Universidade de Coimbra, em 2014, 

onde a xenofobia foi usada como mote para a campanha. 

Após tomar contato com o que foi noticiado, iniciei a busca por possíveis explicações ao fenômeno 

apresentado. Ao deparar-me com dados demográficos acerca dos fluxos migratórios, foi possível 

visualizar um perfil médio do grupo composto por brasileiras que escolhem Portugal como país de destino 

e, a partir de então, muitas perguntas surgiram: Quais as razões estariam por trás desta escolha? A 

motivação para deixar o Brasil seria basicamente econômica? Qual o grau de autonomia que as mulheres 
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detêm nos percursos migratórios? O que elas esperam encontrar na sociedade de acolhida? Quais são 

as representações que elas fazem de Portugal, antes e depois da migração? 

Para além destas questões, a que mais chamou-me a atenção foi a que aproxima a experiência da 

migração ao preconceito, pois revela o quanto o racismo cultural permanece impregnado às 

representações estereotipadas disseminadas acerca das brasileiras. Logo ficou-me evidente que era 

injusto afirmar que o preconceito dirigido à migrante brasileira estivesse restrito a Portugal.  

Tendo feito esta primeira incursão ao tema, quando ainda estava no Brasil, foi-me possível situar que, 

para a migrante brasileira jovem, o imaginário social em Portugal a associa frequentemente à 

prostituição, ao casamento por conveniência, ao uso de seus atributos de sensualidade e da 

alegria/simpatia. Essa é uma das razões pelas quais este corpo solicita atenção, vigilância e controle, 

como atesta o episódio ocorrido no aeroporto de Faro com mulheres brasileiras desacompanhadas da 

presença masculina60.  

Uma vez com o aceite da CAPES (2242/2015-00) para o financiamento desta pesquisa, era chegado 

o momento de iniciar os estudos em Portugal. Passados praticamente três anos desde a minha chegada, 

ou seja, do início do meu próprio trajeto migratório, já com a bagagem acumulada desse período e com 

as vivências advindas da desterritorialização, consigo analisar, em retrospectiva, a dimensão das 

mudanças que experimentei, não apenas no âmbito da academia, enquanto investigadora, mas também 

em um nível pessoal. 

Inicialmente, à época de minha chegada, confesso que acreditava estar blindada de possíveis 

situações de preconceito, seja por estar envolvida no estudo do tema (o que eu imaginava me deixar 

mais preparada para enfrentá-lo), seja por acreditar que o meu estatuto de investigadora me posicionasse 

em um local diferente (fruto da sensação de uma pretensa superioridade do fazer científico). Enganei-

me completamente. Revendo meu diário de campo, posso dizer que houve situações discriminatórias 

para as quais o meu conhecimento teórico em nada contribuiu, em que fui pega de surpresa e sequer 

esbocei qualquer reação de enfrentamento.  

Enquanto eu pretendia um olhar mais observador, distanciando-me, quanto possível, do “objeto” de 

pesquisa, o cotidiano insistia em me desafiar: afinal, como me demarcar no contexto de uma investigação 

de Histórias de Vida, quando compartilho com as entrevistadas de um mesmo gênero, da mesma 

nacionalidade, da mesma raça/etnia e, fundamentalmente, da mesma condição de migrante?  

                                                 
60 De acordo com matéria veiculada em 13 de outubro de 2015, no Jornal Nacional (Rede Globo), e replicada nos noticiários televisivos portugueses, foram 
feitas denúncias contra funcionários da alfândega do Aeroporto de Faro. A reportagem apurou que mulheres brasileiras que chegam desacompanhadas de 
uma figura masculina neste aeroporto são alvo de uma revista de bagagem minuciosa e de um tratamento “pouco cordial” (Globo, 2015). 



 

 

236 

 

Se por um lado, demorei para exercer a agência que eu queria investigar nas minhas entrevistadas, 

por outro fui rápida ao compreender que a situação de migrante é uma pertença que praticamente engole 

qualquer outra marca identitária, que aglutina e justifica tudo o que pode ser dito sobre alguém. 

Este embate em como me definir nesse novo contexto, em como eu era/queria ser significada pelas 

pessoas às quais era apresentada, mostrou-me o caráter flexível (e fugidio) da identidade e, ao mesmo 

tempo, a sua importância. E, para além disso, foi nas situações mais tensas, em que a minha 

nacionalidade trouxe o preconceito a reboque, que me dei conta das vantagens sociais das quais eu 

usufruo no meu país de origem, do lugar de privilégio que ocupo e que me protegeu de discriminações 

que agora eu experimentava. 

Foi, ainda, na forma de elogios eivados de preconceitos, que percebi que ser branca é um atributo 

desejável, que me parecer com uma francesa ou uma “portuguesinha” era melhor do que me aproximar 

do fenótipo da brasileira mestiça, que ser estudante de doutoramento me colocava distante do grupo de 

brasileiras que recorrem à Portugal para a “vida fácil” e que ser casada com um brasileiro diminuía a 

ameaça que eu poderia representar aos casamentos das portuguesas. Enfim, compreendi que a vigência 

discursiva dos estereótipos não faz diferenciação entre “pesquisadora e objeto” e que todos aqueles 

estereótipos que eu investigava estavam ali para serem também por mim experimentados. 

Assim, foi em paralelo a essas experiências que a investigação decorreu. E foi durante as entrevistas 

de Histórias de Vida que muito do que eu lia ou vivenciava ganhava outros sentidos a partir do relato 

daquelas que se mostraram tão disponíveis a compartilhar os significados de suas vivências. Para mim, 

esta é uma das maiores riquezas deste método: seu caráter político, sua capacidade de quebrar com 

hierarquias entre pesquisadora e narradora, ampliando as lentes e modificando visões de mundo, 

durante o fazer cientifico.  

Mas, por agora, retomemos o percurso do trabalho científico e aquilo que nos é permitido inferir a 

partir da pesquisa realizada. Após a delimitação do tema, definimos (em conjunto com as orientadoras) 

o recorte da faixa etária, optando por mulheres com mais de 50 anos e residentes há pelo menos uma 

década neste país, pois indagamo-nos acerca da permanência e da validade dos estereótipos 

relacionados à “brasilidade”, bem como sobre a maneira com que este grupo se subjetivou ao longo do 

tempo e se, e como, conseguiu integrar-se à sociedade portuguesa. 

A base da construção de estereótipos situa-se na essencialização, um processo que define as 

diferenças como sendo imutáveis em razão de essências biológicas e culturais (Vala, 2013). A 

essencialização relaciona-se à categorização (Allport, 1954/1979) e é neste contexto que se originam as 

estruturas fundantes do racismo, do sexismo e do idadismo, entre outros “ismos”, constructos que 
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operam no sentido de estabelecer assimetrias nas relações sociais, justificando opressões e 

discriminações. 

Essencializar e categorizar são processos que perpassam relações de poder (Foucault, 1985) e cabem 

aos grupos que, em determinados contextos, podem ser considerados como dominantes, pois são eles 

que irão construir e disseminar, via discurso, a “verdade” sobre os grupos subordinados. Nesta senda, 

o trabalho de Apfelbaum (1979/1999) nos ajuda a compreender as estratégias das quais os grupos 

dominantes se utilizam a fim de manterem a relação assimétrica de poder, como o degrouping e o 

tokenismo, que visam o enfraquecimento da identidade grupal do dominado e a sensação de que não 

há injustiça ou barreiras para que subordinados acedam à posição compartilhada por membros do grupo 

dominante.  

Em um determinado aspecto, o trabalho de Apfelbaum (1979/1999) aproxima-se da noção 

foucaultiana de poder, posto que a autora parece compreender o poder também enquanto produtor, já 

que ela prevê as estratégias de regrouping como a possibilidade que os grupos subordinados têm de, 

coletivamente, resgatarem a identidade do grupo, reavaliando positivamente as categorias que o definem. 

Ao retomarmos a noção de que o poder não é apenas repressivo, mas guarda em si um caráter 

produtor, adentramos o espaço das subjetividades. Aqui, adicionamos a perspectiva de Butler (2001) ao 

ampliar a noção de subjetivação e introduzir o conceito de agência, prevendo que subjetivar é tanto o 

processo de converter-se em subordinado/a quanto o de converter-se em sujeito (de ação), 

correspondendo este último processo à capacidade de agência.  

É no campo das subjetividades que nossa investigação decorreu, importando-nos compreender as 

maneiras com que as migrantes brasileiras entrevistadas se sentiram afetadas pelos estereótipos de 

brasilidade e como elas reagiram, convertendo-se em sujeitos de ação, recorrendo à agência por meio 

de diferentes estratégias. 

Todavia, a tarefa de desconstruir estereótipos é trabalhosa, pois envolve a compreensão de como se 

estruturam os discursos hegemônicos. Ou seja, trata-se de um duplo percurso:  primeiramente é preciso 

fazer o caminho da construção para depois submeter o fenômeno à desconstrução. A construção dos 

estereótipos remete à necessidade que temos de estruturar o mundo ao nosso redor, de categorizá-lo e 

assim compreendê-lo com um menor gasto de tempo e de energia, já que nos é dada uma infinidade de 

coisas para conhecer. Nas relações intergrupais, o processo de categorização ocorre de forma quase 

involuntária e rapidamente opomos o outro, o diferente, a nós e ao nosso grupo.  

Uma outra característica dos estereótipos é que eles são duradouros e somente são passíveis de 

serem desconstruídos por meio de um esforço que passa pela educação. Quando analisamos o corpo 
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da migrante brasileira pelo viés da diferença colonial, entendemos como representações originadas lá 

atrás, ainda no processo de colonização, teimam em permanecer presentes. A brasileira é a mulher 

mestiça, hipersexualizada, cujo corpo é percebido como disponível, um corpo colonial (Gomes, 2013). 

Entretanto, como vimos nas análises das entrevistas, as marcas e consequências destes estereótipos 

não se revelam as mesmas, uma vez que dentro do espectro “migrante brasileira” temos uma variedade 

de perfis de mulheres que não podem ser compreendidas de forma aglutinada. Assim como as 

motivações para a migração são muitas e escapam à explicação corrente da reintegração familiar, as 

subjetividades dessas mulheres dão conta da elaboração de diversas estratégias de agência que as 

permitiram realizar o trajeto migratório e sustentar a decisão de não retornarem ao Brasil.  

Com o intuito de analisar como se subjetivaram as migrantes brasileiras em relação aos estereótipos 

de brasilidade, elencamos os dados produzidos durante as entrevistas de Histórias de Vida em quatro 

grandes eixos temáticos, a saber: 1) Brasil e Portugal; 2) Estereótipos e Meta-estereótipos; 3) Estratégias 

de Aculturação e 4) Migração, gênero e idade.  

O primeiro eixo temático colocou em paralelo as representações que as entrevistadas manifestaram 

acerca do Brasil e de Portugal. Em relação ao Brasil, a tônica das representações recaiu sobre os afetos, 

as saudades, o decurso do tempo e o desfazimento de laços sociais, as mudanças físicas que incidiram 

sobre paisagens cotidianas de quando elas lá residiam e, sobretudo, também ficou evidente o sentimento 

de pouca esperança que elas demonstraram ter com relação ao alcance de melhorias sociais no país, 

especialmente no que tange à segurança pública e à desigualdade social. A sensação de desencanto 

com os rumos do país de origem inviabiliza, inclusive, que elas façam planos de retorno. Por sua vez, 

Portugal foi representado como país seguro, que oferece acessos garantidos e de qualidade aos serviços 

públicos, em especial à saúde, onde é possível levar uma vida mais tranquila e mais segura. 

O eixo que abordou os estereótipos e os meta-estereótipos compreende as representações que as 

migrantes brasileiras fazem sobre o povo português, bem como as crenças (ou avaliações) por meio das 

quais elas acreditam serem significadas na sociedade portuguesa. As categorizações que divisam o 

endogrupo (migrantes brasileiras) e o exogrupo (autóctones portugueses), opondo “nós” e “eles”, 

homogenizam os membros do exogrupo a fim de justificar os traços a ele atribuídos. Assim, as migrantes 

brasileiras percebem os/as portugueses/as como sendo um povo frio, fechado, preconceituoso, 

conservador e machista. Todavia, foi ressaltado que uma mudança de mentalidade e de comportamentos 

está em curso, visto que elas atribuíram boa parte das qualificações mencionadas às gerações mais 

velhas, conferindo aos jovens uma postura muito mais aberta à diversidade. 
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No que lhes concerne, as migrantes brasileiras entrevistadas acreditam ser significadas a partir de 

traços que recaem sobre a corporeidade e o comportamento sexual, principalmente, em uma gradação 

que vai do signo da exoticidade, passa pela hipersexualidade/disponibilidade sexual e alcança o estigma 

da prostituição. Por meio dessa qualificação, seus corpos sugerem a necessidade de atenção e de 

controle, sendo a desconfiança uma sensação constante que perpassa suas relações sociais.  

As estratégias de aculturação foram o tema do terceiro eixo. As dificuldades enfrentadas no início do 

percurso transnacional, as tensões decorrentes das relações intergrupais, a percepção da posição 

subalterna ocupada na sociedade de entrada e as consequências subjetivas da vivência de preconceitos 

ocasionaram estratégias, prioritariamente, assimilacionistas, que compreendem uma baixa identificação 

e o afastamento do grupo de pertença, a contaminação pelo padrão de poder da colonialidade, a 

recorrência a estratégias identitárias de cunho individual, como a mobilidade, a pouca empatia entre 

membros do endogrupo, que são olhados com suspeição, através das mesmas lentes com as quais as 

migrantes brasileiras são significadas pelo grupo dominante. 

Na prática cotidiana, as consequências da vigência da colonialidade, e da contaminação desse padrão 

de poder também por parte do grupo dominado, compreendem, ainda, a experiência da solidão, 

apresentada como uma queixa recorrente nas narrativas, a exploração do corpo como mão de obra 

barata e disponível nos postos de trabalho onde são alocadas, a pouca valorização dos seus 

conhecimentos, seja no contexto da academia ou do mercado de trabalho, e a sensação de falta de laços 

sociais profundos. 

No quarto eixo temático dedicamo-nos à análise dos cruzamentos entre migração, gênero e idade, 

observando, principalmente, o processo do envelhecimento e as transformações subjetivas dele 

decorrente. Identificamos, nas narrativas, que as migrantes brasileiras consideram envelhecer em 

Portugal uma experiência mais tranquila do que no Brasil e os motivos apontados referem-se a uma 

cobrança menor, por parte da sociedade portuguesa, pela aparência feminina jovem; à sensação de que 

os/as idosos/as gozam, em Portugal, de uma maior “utilidade social”, desempenhando diferentes 

atividades sociais e de lazer; ao fato de a Europa, devido à sua composição demográfica, estar mais 

habituada a lidar com a população idosa; ao acesso aos serviços de saúde pública em Portugal, que 

fornecem uma sensação maior de amparo e, ainda, à segurança, que permite o uso do espaço público 

e amplia as possibilidades de relacionamentos sociais. 

Quando, entretanto, as entrevistadas se referiram à questão do envelhecimento versus a realização 

profissional, muitas admitiram não se sentirem realizadas, já que não conseguiram construir uma 

carreira em Portugal como imaginavam e, com o passar dos anos, a idade começou a mostrar-se um 
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complicador nesse sentido. Neste aspecto, o idadismo surge como uma experiência dolorosa, quando o 

fator idade aparenta ser o primeiro corte em processos de seleção de emprego.  

Muitas relataram sentir a entrada nos cinquenta anos como um processo diferente dos quarenta anos 

– é como se, de fato, pesasse sobre elas a preocupação em relação ao pouco tempo em atividade laboral 

que lhes resta e/ou à concorrência, desleal, com pessoas mais jovens, quando precisam disputar um 

posto de trabalho. A preocupação com o envelhecimento passa, ainda, pelo sustento dos filhos, 

especialmente em lares que são chefiados por mulheres, e direciona-as para a elaboração de estratégias 

que possam aproximá-las da garantia dessa condição. 

Quando procedemos a uma análise transversal das narrativas colhidas, percebemos que alguns 

temas e subtemas foram tratados pelas entrevistadas a partir de uma abordagem bastante semelhante. 

Constituem esses temas a representação do Brasil como um local violento e perigoso e a percepção de 

Portugal como um país tranquilo, que oferece boa qualidade de vida; o desfazimento de laços sociais e 

afetivos na sociedade de saída; as saudades de amigos e familiares; os meta-estereótipos com os quais 

acreditam que as brasileiras são percebidas na sociedade de acolhida; a recorrência a algumas 

estratégias assimilacionistas, a fim de ocuparem uma situação mais confortável enquanto migrantes 

recém-chegadas; a significação do envelhecimento como uma experiência mais fácil em Portugal e, 

ainda, o preconceito intragrupal.  

Isto implica dizer que, independentemente do perfil das entrevistadas - tendo em conta a cor da pele, 

o capital simbólico e o estatuto migratório na entrada -, seus discursos acerca desses temas foram 

construídos a partir de recortes muito próximos, expressando em seus conteúdos crenças e subjetivações 

aproximadas. 

Entretanto, quando consideramos as narrativas sob uma perspectiva interseccional, identificamos que 

alguns temas e subtemas apresentaram recortes divergentes. E, neste ponto, é preciso retomarmos a 

noção de que a simples categorização em “migrantes brasileiras” constitui uma generalização que pode 

mostrar-se restritiva se pretendemos saber mais acerca das subjetividades dessas mulheres. Aqui, 

interessam-nos os marcadores identitários, as exclusões ou privilégios sociais deles decorrentes, as 

assimetrias de poder, as estratégias de aproximação e de recusa com o grupo de pertença, enfim, as 

intersecções entre raça, etnia, classe, estatuto social, idade, estatuto migratório, pois são elas que nos 

permitem compreender as diversas vivências e as maneiras com que as subjetividades foram acionadas, 

ora contemplando sujeições, ora resistências.   

Tomemos, como exemplo, a questão do preconceito e da discriminação, que foi bastante recorrente 

nos discursos, mas que algumas entrevistadas afirmaram não ter vivenciado em nenhuma situação na 
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sociedade de acolhida. Quando analisamos o perfil dessas migrantes, percebemos algumas 

semelhanças: são mulheres de pele branca, possuidoras de um estatuto social considerado elevado e 

que entraram em Portugal em condições migratórias específicas. Uma delas veio morar com seus 

familiares portugueses, outra entrou com o marido, que possuía visto de trabalho em uma profissão 

considerada qualificada, uma delas, também habilitada em uma profissão qualificada, migrou para se 

casar com um cidadão português e a outra, também profissionalmente qualificada, solicitou asilo político 

em Portugal, logo após o 25 de Abril.  

Isto é, a recorrência, seja à identidade familiar portuguesa, à identidade profissional de alto estatuto 

ou à identidade política permitiu-lhes uma integração muito mais facilitada, afastando-as da 

vulnerabilidade de uma migração irregular e da necessidade de inserção profissional em postos de 

trabalho menos qualificados. Constatamos, ainda, em seus discursos, uma baixa identificação com a 

identidade nacional brasileira.  

Esses fatores concorrem para explicar porque o preconceito e a discriminação não fizeram parte, 

como afirmaram, de suas vivências. De certa forma, podemos falar que essas migrantes representam 

token persons, aquelas que, via “mérito próprio”, alcançaram posições de poder dentro do grupo 

dominante e que estão convencidas de não haver práticas excludentes na relação integrupal (Apfelbaum, 

1979/1999). 

Para todas as outras entrevistadas, porém, a experiência do preconceito e da discriminação ocorreu, 

como pontuamos, dentro de práticas de racialização e de sexualização, alcançando-as em diferentes 

contextos e intensidades, por meio da recorrência aos estereótipos que, em última instância, configuram 

a falta e o excesso que marcam a diferença colonial. A falta de moral, de caráter, de conhecimento, de 

qualificação, o excesso sexual, o excesso daquilo que é “primitivo”, qualificam o corpo colonial (Gomes, 

2013), um corpo que se encontra, na metrópole, disponível aos usos e abusos que se queiram fazer 

dele.  

Indagamos, no título dessa tese, sobre o envelhecimento dos estereótipos, em um jogo de ideias com 

o processo de envelhecimento das migrantes brasileiras. Ao considerarmos toda a explanação que situa 

a formação dos estereótipos que significam a imagem da brasileira há, pelo menos, quatro séculos, 

observamos o quanto é longa a permanência deles, bem como a maneira com que o contexto de 

globalização contribuiu muito mais para disseminá-los do que para ressignificar seus conteúdos, ao 

invocá-los como mote justificador do racismo cultural. 

Encaminhando-nos para o fechamento, esperamos que nossa investigação, somando-se aos 

trabalhos anteriormente mencionados, que compartilham de uma mesma abordagem temática - qual 
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seja da migração brasileira feminina em Portugal -, como os de Evangelista (2014), França (2012), 

Gomes (2013), Machado (2003), Peixoto et al. (2015), para referir alguns, tenha colaborado para a 

ampliação do debate.  

Acreditamos que a inclusão da categoria idade, em cruzamento com o gênero e a vivência migratória, 

venha contribuir para a diminuição do processo de invisibilização que as mulheres experimentam quando 

do processo de envelhecimento (uma consequência do idadismo e do sexismo), invisibilização esta que 

passa pelas relações sociais, e também pela ainda pouca produção científica nesta área.  

Ao elencarmos como recorte as migrantes com mais de 50 anos de idade, propusemo-nos a 

vislumbrar quais seriam os desafios e as vulnerabilidades inerentes à experiência do envelhecimento na 

sociedade de acolhida. Neste sentido, nossa análise refletiu, a partir do que foi suscitado nas entrevistas, 

acerca do envelhecimento em cruzamento com a questão estética corporal, da centralidade dos acessos 

aos cuidados de saúde nos discursos das entrevistadas, da valorização do momento presente como um 

aprendizado proporcionado pela idade, da preocupação com a estabilidade financeira ainda não 

alcançada, da solidão como liberdade, da solidão como opção decorrente da auto-responsabilização 

materna para com os cuidados e suporte dos filhos e do envelhecimento implicando a não-realização 

profissional e a diminuição drástica das oportunidades laborais. 

Assim, consideramos ter alcançado nosso objetivo de trabalhar com os eixos do racismo, do sexismo 

e do idadismo, em uma abordagem interseccional e descolonial - mesmo cientes de que haja muitas 

lacunas que ficaram por abordar, posto que nossa investigação é situada e parcial. Como uma lacuna, 

podemos pensar o recorte “mulheres migrantes maiores de 50 anos” constituindo-se em um intervalo 

muito amplo, uma vez que há diferenças importantes nas vivências e experiências do idadismo entre 

aquelas que estão na faixa dos cinquenta e poucos anos e aquelas que ultrapassaram os setenta anos, 

por exemplo. 

Porém, esta é uma lacuna que reflete algumas das limitações das entrevistas de Histórias de Vida, 

em nosso caso específico, já que dispúnhamos de um período de tempo restrito para a realização da 

investigação (total de 36 meses). Além disso, nossa condição de outsider, de recém-chegada à sociedade 

portuguesa, restringia signficativamente o acesso às potenciais entrevistadas, visto que, como não 

participávamos dos círculos sociais estabelecidos, não sabíamos, de início, a quem recorrer para 

possíveis indicações e que, em alguns casos, mesmo com a referência a uma pessoa conhecida, a 

potencial entrevistada não consentia em participar de um tipo de entrevista que requer a construção da 

empatia e da confiança na investigadora. 
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Em relação ao envelhecimento, há certamente questões que também podem não ter sido abordadas. 

Como exemplo, temos que, na intersecção gênero – envelhecimento, há referências ao fato de que a 

viúvez é uma condição vivenciada muito mais por mulheres do que por homens, e que vulnerabiliza as 

mulheres do ponto de vista da autonomia financeira (LCO/CDO, 2009). Trata-se de um assunto que 

importa discutir, mas entre nossas entrevistadas apenas uma possuía este estado civil e este ponto não 

foi por ela abordado.  

Para além da consciência destas lacunas, a investigação nos abriu para algumas possibilidades 

temáticas que nos aguçam a curiosidade, as quais pretendemos explorar em investigações futuras, tais 

como:  

- Consideramos a possibilidade de analisar a migração de retorno de Portugal para o Brasil, mantendo 

o recorte de gênero. Para além das motivações subjacentes à decisão pelo retorno, as subjetivações 

decorrentes do percurso de reinserção na sociedade brasileira parecem ser interessantes para refletirmos 

acerca dos desafios que se apresentam em um novo processo de aculturação. 

- Um outro recorte que nos instiga diz respeito à migração de brasileiras para países da América 

Latina - Paraguai e Argentina constituem-se nos principais destinos migratórios de brasileiros/as na 

região -, a fim de compararmos os estereótipos por meio dos quais elas são significadas e quais as 

estratégias são colocadas em ação no contexto migratório Sul-Sul. 

Por fim, entendemos a contribuição do pensamento descolonial como fundamental na articulação 

dos eixos elencados (racismo – sexismo – idadismo) pela relação que a descolonialidade estabelece 

entre a modernidade e a colonialidade, pela maneira com que compreende gênero e raça como ficções 

necessárias à realização do projeto colonial-capitalista-eurocentrado, pelo descortinar da diferença 

colonial, que categoriza segundo a dicotomia humano/não-humano, pelas análises que decorrem das 

violências impetradas aos povos colonizados (o epistemicídio, a exploração dos corpos, o uso da força, 

os silenciamentos...) e que resultam na produção de subjetividades feridas. 

É por essa razão que desejamos que este trabalho represente, ainda, nossa contribuição para o 

debate sobre a necessidade de descolonializar. É preciso descolonializar as relações, descolonializar as 

“raças” e as culturas, descolonializar o gênero e os corpos, descolonializar identidades, enfim, 

descolonializar subjetividades. E não há contexto mais apropriado para isto do que o dos movimentos 

transnacionais, onde interagem grupos plurais e diferentes. Cabe a nós, membros de minorias sociais, 

seja no espaço da academia, dos movimentos sociais, das ONGs, do mercado de trabalho, promovermos 

estratégias coletivas que visam à mudança social, a fim de que possamos diminuir as barreiras que 
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divisam “nós” e os “outros”, responsáveis por nos exotizar, minando nossa solidariedade e dificultando 

a emergência da alteridade ética (Levinas, 1999).  

Voltando ao diário de campo, posso concluir que a minha viagem à Ítaca revelou-se diferente do 

planejamento que eu havia traçado a partir dos mapas e guias de que eu dispunha, entregou-me 

experiências diferentes daquelas que eu havia imaginado, confrontou-me com medos e anseios, até 

então, desconhecidos. Em todos os sentidos, Ítaca deu-me mais do que eu esperava, inclusive em 

maturidade e conhecimento. Mas, acima de tudo, Ítaca fez de mim uma viajante melhor, abrindo-me os 

olhos e o coração para saber desfrutar do caminho mais do que ansiar pelo destino final. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Guião de Entrevista de Histórias de Vida 

 

1- Etapa prévia 

Nesta etapa, deve-se tomar nota dos elementos de caráter objetivo da entrevista (identificação da 

entrevistada, local onde se realizou a entrevista, pessoas presentes no local) bem como relatar questões 

de ordem subjetiva que se apresentaram no decorrer da entrevista: impressões da entrevistadora quanto 

à linguagem não-verbal da entrevistada, possíveis incômodos, dificuldades no tratamento de algum tema, 

a fim de que a entrevistadora possa realizar um posterior enquadramento da entrevista. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- Dados Objetivos 

 

Ficha nº ____________ 

Entrevista realizada em: ____________________________________________________ 

Duração:_______________________________________________________________ 

Tipo de registro:__________________________________________________________ 

Nome da Entrevistada______________________________________________________ 

Idade__________________________________________________________________ 

Escolaridade_____________________________________________________________ 

Estado civil _____________________________________________________________ 

Filhos__________________________________________________________________ 

Naturalidade ____________________________________________________________ 

Ocupação ______________________________________________________________ 

Quanto tempo reside em Portugal_____________________________________________ 

Local de residência________________________________________________________ 

 

3- Notas de terreno 

Ao final da entrevista, a entrevistadora deve relatar a impressão que teve do desenrolar da entrevista, por 

meio de elementos descritivos e interpretativos que contribuam para esclarecer trechos que não foram 

suficientemente abordados ou pontos onde se percebeu contradições. É, importante, ainda pontuar as 

condições em que a entrevista ocorreu. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Entrevista 

 

Percurso Migratório e suas 

significações 

É importante localizar como se deu o percurso migratório da 

entrevistada (de onde ela saiu e por onde passou até chegar 

a Portugal, quais foram as motivações em deixar o Brasil, 

quais suas redes de contato e apoio, por que a escolha de 

Portugal) e levantar quais eram as expectativas em relação a 

Portugal. 

A Integração: expectativas x 

realidade 

Neste ponto, a entrevistadora deve buscar as experiências 

quando da chegada a Portugal: como a entrevistada lidou 

com o que encontrou em termos de pessoas e ambientes, se 

as expectativas criadas correspondiam à realidade, se 

enfrentou preconceitos, se a entrevistada teve que mudar 

aspectos comportamentais a fim de se integrar mais 

facilmente à nova sociedade. 

Relacionamentos Busca-se relatar quem são as pessoas consideradas mais 

próximas à entrevistada e como essas relações se formaram 

(locais em que conheceu estas pessoas, como os laços foram 

se estreitando). 

Autoimagem e a visão dos 

outros 

Este é um tópico de grande importância ao tema da pesquisa. 

Aqui, busca-se saber como a entrevistada se vê enquanto 

brasileira que reside em Portugal e como ela imagina que os 

outros (sejam eles portugueses ou de outras comunidades 

migrantes) a percebem. É relevante também relacionar estas 

percepções (a autoimagem e a visão dos outros) com a 

questão cronológica, a fim de entender se ela considera ter 

havido mudanças desde quando chegou ao país até hoje e, 

em caso positivo, como seriam estas transformações. 



 

 

272 

 

Acesso aos Serviços Públicos Esta questão diz respeito à qualidade do acesso aos serviços 

públicos e ao tratamento recebido em diferentes órgãos, 

nomeadamente o SEF, a Segurança Social e a Saúde. Trata-

se de uma avaliação da entrevistada em relação à percepção 

que faz do tratamento dispensado a uma migrante brasileira. 

A construção de um percurso 

de trabalho e sua 

importância 

Procura-se saber, neste tema, a importância que o trabalho 

tem na vida da entrevistada, se ela se sente profissionalmente 

valorizada, se acredita que há reconhecimento social da 

atividade que desenvolve e como planeja seu futuro em 

relação à sua reforma. 

Avaliação do Percurso 

migratório 

Solicita-se que a entrevistada realize uma avaliação do seu 

percurso, analisando se a decisão tomada foi a melhor, se há 

planos de regresso ao Brasil, se considera que suas 

expectativas são atendidas em Portugal. 
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APÊNDICE B -Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Prezada Sra.............................................................................................................................. 

Sou estudante do curso de doutoramento em Ciências da Comunicação da Universidade do 

Minho. Estou a realizar uma pesquisa para minha tese, que aborda o preconceito dirigido às imigrantes 

brasileiras em Portugal. Sua participação envolve uma entrevista, que será gravada se assim a senhora 

o permitir, e que tem a duração aproximada de 60 minutos. O seu anonimato será mantido no decorrer 

da transcrição da gravação e na posterior análise feita na tese. 

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser desistir de 

continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você está a contribuir para a 

compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento científico. 

 

Atenciosamente 

 

___________________________ 
Camila Craveiro da Costa C. e Queiroz 

Matrícula: id5867 

____________________________ 
Local e data 

 

 

       
Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma cópia deste termo de consentimento. 
 
 
 

 

_____________________________ 
Nome e assinatura do participante 

______________________________ 
Local e data 
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APÊNDICE C – Sinopse dos Percursos Migratórios das Entrevistadas 

 

1) A.L., 65 anos de idade. Vive há 18 anos em Portugal. Divorciada, sem filhos, natural da região 

Sudeste do Brasil. Curso superior completo. Trabalha independente. A motivação para a 

migração se deu por uma vontade de viver outras culturas, por sentir que o círculo social onde 

vivia não a preenchia. Tinha alguns amigos em Portugal e planejou sua mudança durante mais 

de um ano, quando enviou currículos e conseguiu trabalho em sua área de atuação. Sua entrada 

no país foi como migrante regular, detentora de visto de trabalho. 

 

2)  A.T., 53 anos de idade. Vive há 12 anos em Portugal. Divorciada, 2 filhos, natural da região 

Sudeste do Brasil. Curso técnico-superior. Trabalha independente na área de Estética. A 

migração ocorreu por motivos de insatisfação profissional e com o país nos âmbito da política e 

da economia. Não tinha referências acerca de Portugal. Viajou com os dois filhos e a entrada em 

Portugal se deu na condição de migrantes irregulares. Relata o enfrentamento de diversas 

dificuldades que ela e os filhos tiveram para conseguirem sobreviver nos primeiros anos. 

 

3) B.B., 55 anos de idade. Vive há 10 anos em Portugal. União estável, 2 filhos, natural da região 

Sudeste do Brasil. É investigadora de pós-doutoramento. Mudou-se sozinha para Portugal com o 

objetivo de se qualificar academicamente e realizar uma transição de carreira. Entrou no país 

em condição regular, com visto de estudante. Não conseguiu se inserir profissionalmente. 

Planeja o retorno ao Brasil. 

 

4) C.P., 54 anos de idade. Vive há 20 anos com a família em Portugal. Casada, mãe de 2 filhos. 

Natural da região Sudeste do Brasil. Possui curso superior completo. Fez a opção por não 

trabalhar para criar os filhos e cuidar da casa e atualmente auxilia na gestão dos negócios do 

marido. A migração se deu devido a um episódio de violência vivenciado pela família. A entrada 

em Portugal se deu de maneira regular, com promessa de trabalho para o marido.  

 

5) D.B., 59 anos de idade. Vive há 13 anos em Portugal. Casada, tem um filha. Natural da região 

Sudeste do Brasil. Trabalhadora independente na área de Estética. Mudou-se para Portugal por 

ter iniciado um relacionamento amoroso pela internet com um homem português. Além disso, 

encontrava-se insatisfeita com a economia no Brasil. Mudou-se sozinha para Portugal e passados 
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alguns meses retornou ao Brasil para se casar. Permanece parte do ano no Brasil, a fim de 

conviver com a família que ficou no país. Queixa-se por não conseguir se inserir profissionalmente 

em Portugal e acredita que isto se deve, atualmente, à sua idade. 

 

6) E.P., 56 anos de idade. Divorciada, sem filhos, natural da região Sudeste do Brasil. Vive há 22 

anos em Portugal. Possui escolaridade superior e é empresária. Como sua mãe e irmão residiam 

em Portugal, a entrevistada relata ter optado por deixar o trabalho que realizava no Brasil para 

buscar um aprimoramento profissional em Portugal. Sua família tem ascendência italiana, o que 

lhe garantiu a cidadania e, consequentemente, a entrada/permanência regular em território 

português. Não faz planos de voltar a viver no Brasil. 

 

7) E.R., 74 anos de idade. Divorciada, 3 filhos, natural da região Nordeste do Brasil. Vive há 41 

anos em Portugal. Pós-doutora, professora reformada. Seu percurso migratório para Portugal foi 

realizado, primeiramente, desacompanhada, pois ela e seu marido, na época, eram perseguidos 

políticos pela ditadura brasileira. Passados alguns meses, a família conseguiu se reunir em 

território português. Como Portugal estava vivendo as consequências do 25 de abril, a 

entrevistada relata que recebeu muito apoio e carinho por parte de portugueses/as da esquerda 

e que sua inserção profissional, na mesma área de atuação no Brasil, foi extremamente 

facilitada. Atualmente, com parte da família a residir no Brasil, a entrevistada mantém morada 

nos dois países. 

 

8) E.B., 54 anos de idade, divorciada, 1 filho. Natural da região Sudeste do Brasil, vive há 17 anos 

em Portugal trabalhando como Esteticista. Com o fim do seu casamento, a entrevistada disse 

que passava por uma fase muito ruim no Brasil e sentiu a necessidade de mudar de vida. A 

região em que morava apresenta grande tendência migratória e ela optou por refazer a vida em 

Portugal, em grande parte, por causa da facilidade da língua. Sua entrada no país se deu como 

turista, mas passado o período de expiração do visto, a mesma se regularizou com contrato de 

trabalho. Está há 17 anos no mesmo emprego, o primeiro que conseguiu em Portugal. Não tem 

planos de voltar para o Brasil. 

 

9) I.S., 63 anos de idade, casada, sem filhos. Natural da região Nordeste do Brasil, vive há 25 anos 

em Portugal. Trabalha como auxiliar de apoio na área de limpeza. O percurso migratório da 
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entrevistada ocorreu a partir de uma vontade de viver melhor e de ganhar mais dinheiro. Após 

responder a um anúncio de jornal, a entrevistada migrou para o norte de Europa com a família 

para quem trabalhava. Passados alguns meses, sem receber seus salários, decidiu-se deslocar, 

sozinha, para Portugal. 

 

10) L.L., 57 anos de idade. Solteira, sem filhos, natural da região Sudeste do Brasil. Vive há 20 anos 

em Portugal. Trabalha como freelance na área de Marketing. A opção pela migração se deu por 

uma vontade de ter uma experiência de vida no exterior e também porque já tinha família a 

morar em Portugal, país que ela visitiva com frequência desde criança. Era empresária e, após 

a venda do seu negócio, decidiu-se mudar. Durante alguns anos, considerava a volta para o 

Brasil, entretanto atualmente o retorno já não faz parte de seus planos. 

 

11) L.G., 55 anos, divorciada, mãe de 2 filhos. Natural da região Centro-Oeste do Brasil. Vive há 13 

anos em Portugal. Trabalha como empregada de mesa. No Brasil, era empresária. Desfez-se de 

seus bens e migrou juntamente com o filho. Tinha uma amiga a viver em Portugal, que a ajudou 

no início. Relata ter enfrentado muitas dificuldades para se sustentar e ao filho nos primeiros 

anos, no mesmo período em que ambos estavam em situação irregular no país. Entretanto, 

nunca considerou a possibilidade de voltar a viver no Brasil. 

 

12) L.R., 51 anos de idade. Doutorada. Casada, sem filhos. Natural da região Sudeste do Brasil. 

Desempregada. Vive há 11 anos em Portugal. Tinha parentes portugueses, mas haviam perdido 

o contato. Em viagem à Europa, a fim de retomar estes laços, conheceu o marido, português. 

Após dividirem o tempo entre Brasil e Portugal, optaram por viver em Portugal, devido ao trabalho 

do marido. A entrevistada relata ter aproveitado a mudança para se qualificar academicamente, 

mas sente não ter conseguido inserção profissional em sua área de trabalho. 

 

13) M.G., 50 anos de idade. Solteira, sem filhos, natural da região Sudeste do Brasil. Licenciada. 

Vive há 25 anos em Portugal. Trabalha como assistente de escritório. Seus pais são portugueses 

e viviam no Brasil, onde tinham um pequeno comércio. A entrevistada relata que o 

empreendimento do seus pais fora repetidas vezes assaltado e a violência começou a assustá-

la. No período em que o Brasil era governado por Collor de Melo, a economia dava sinais de 

regressão e ela decidiu que era a altura certa para se mudar. Migrou sozinha e passados poucos 
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anos os pais retornaram ao país natal. Sente não ter conseguido construir uma carreira como 

almejava. 

 

14) M.P., 57 anos de idade, casada, mãe de 3 filhos, possui o ensino fundamental. Natural da região 

Sudeste do Brasil. Vive há 14 anos em Portugal e atualmente trabalha em casa como costureira. 

A decisão de migrar é creditada ao espirito aventureiro que diz possuir e a um casamento que 

não corria bem. Na altura em que deixou o Brasil, a entrevistada tinha uma amiga que vivia em 

Portugal e que a convidou para morar com ela. Trabalhou durante 10 anos na restauração e 

conta que neste período nunca teve um aumento de salário e por alguns anos nem a folgas teve 

direito. Permaneceu em condição irregular em Portugal durante 2 anos, época em que tinha 

muito medo de sair de casa. Expressou, ainda, ter receio de recorrer aos serviços públicos como 

as Finanças e o SEF por ter vivido situações de humilhação nestes órgãos. 

 

15) M.M., 50 anos de idade. Divorciada, mãe de 1 filho. Natural da região Nordeste do Brasil. Possui 

Mestrado e é Presidente de uma Organização Não-Governamental. Vive há 11 anos em Portugal. 

A entrevistada relata que desde criança tinha o sonho de migrar, o que ocorreu primeiramente 

para uma grande cidade brasileira por motivos de estudos e, posteriormente, para Portugal 

devido à possibilidade de uma reestruturação familiar. Diz-se uma pessoa legalista e é nesse 

sentido que busca dar ajuda a outras mulheres migrantes, por meio de sua ONG. Atualmente, 

vive entre Brasil e Portugal por questões de trabalho. 

 

16) N. S., 76 anos de idade. Divorciada, mãe de 4 filhos. Natural da região Sudeste do Brasil. 

Reformada. Vive há 27 anos em Portugal. A decisão pela migração ocorreu após o ex-marido, 

português, dono de um comércio no Brasil, ter vivenciado uma situação de violência. Após a 

decisão tomada, a entrevistada conta que o casal aguardou os anos que faltavam para ela se 

aposentar antes de se mudarem com os filhos. Não faz planos de retornar ao Brasil e diz-se 

extremamente grata ao país por ter-lhe proporcionado a independência financeira. Acredita ter 

vivenciado poucas situações de discriminação em Portugal, justamente por não ter tido 

necessidade de competir no mercado de trabalho. 

 

17) N. S., 50 anos de idade. Divorciada, mãe de 1 filha. Natural da região Sul do Brasil. Vive há 15 

anos em Portugal e trabalha na área de Contabilidade. A decisão pela migração para Portugal 
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ocorreu, em parte, por ter uma irmã a viver no país, bem como pelo desejo de construir uma 

“vida melhor”. Mudou-se sozinha e passados 6 meses voltou ao Brasil para buscar a filha. 

Considera que a migração proporcionou-lhe uma vida mais tranquila e a chance de criar e educar 

bem sua filha. Não considera a possibilidade de voltar a viver no Brasil. 

 

18) R.M., 50 anos de idade. Viúva, mãe de 3 filhos. Natural da região Sudeste do Brasil. Trabalha 

na restauração. Vive há 14 anos em Portugal. Ainda no Brasil, a entrevistada conheceu um 

homem português, que viria a ser seu marido, e decidiu mudar-se para Portugal. Conta que na 

época em que chegou a Portugal, havia muita discriminação contra a mulher brasileira, pois era 

ainda muito forte na mídia o que havia sucedido em Trás-os-Montes (Movimento Mães de 

Bragança) e ela relata ter sentido um choque muito grande e de ter tido vontade de voltar para 

o Brasil. Em sua fala, é marcante a carga de trabalho que os/as migrantes têm que enfrentar 

em Portugal, bem como o sentimento que ela diz possuir de que, por mais que os anos passem, 

a sensação é de sempre ser migrante. 

 

19) S.P., 51 anos de idade. Divorciada, mãe de 1 filha. Natural da região Sudeste do Brasil. 

Licenciada na área de Saúde. Vive há 26 anos em Portugal. Atualmente desempregada. Sua 

família é portuguesa, o que lhe permitiu a entrada em Portugal em situação regular. Após ter 

terminado a licenciatura, no Brasil, a entrevistada conta ter sentido vontade de experimentar 

viver em Portugal - o que diz ter sido motivado, em parte, pela insegurança que sentia no Brasil 

(devido à violência) e por  ter considerado que aquela era a altura de construir sua carreira fora. 

Diz identificar-se mais com o “jeito português” de ser e que não considera a hipótese de voltar 

a viver no Brasil. 

 

20) V.L., 61 anos de idade. Divorciada, mãe de 2 filhas. Natural da região Sudeste do Brasil. Mestre 

na área da Saúde. Vive há 33 anos em Portugal. A entrevistada conta que a razão da sua 

migração foi ter conhecido, ainda no Brasil, um português por quem se apaixonou e que a 

mudança aconteceu para se casarem. È filha de pai e mãe europeus e tem uma pele muito 

branca e os olhos claros, razão pela qual as pessoas se surpreendem quando descobrem sua 

nacionalidade. Diz não ter experimentado nenhum tipo de discriminação em Portugal. Encontra-

se profissionalmente atuante, sendo, inclusive, referência em seu segmento de trabalho no país. 

Não tem planos de voltar a viver no Brasil.  
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