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Em Dover, Inglaterra, a 29 de Jtmho de 2000, os cadaveres de 54 homens e quatro mu
lheres de origem asiatica foram descobertos, no decurso de urna inspecC;ao policial,
na parte traseira de urn camiao holandes procedente da Belgica, por detras de caixas
de tomates. Ap~as duas pessoas sobreviveram a urn trajecto de aventura, medo e
asfixia, urn percurso cada vez mais comurn em busca de uma oportunidade, de fuga
a miseria, aguerra ou a tirania. Naquela que eurna das principais vias de entrada de
imigrantes sem documentos no Reino Unido, 58 pessoas sucurnbiram ao deposita
rem a vida, no que foi urn instante fatal do seu destino, nas maDs de uma das redes de
comercio de pessoas em larga escala na Europa, escondidas e enc1ausuradas num
contentor hermetico sem luz nem ar. Sao redes dispostas a operar nurn quadro de
factores que, sendo decerto complexos e tentando evitar todo 0 maniquefsmo, envol
vern pelo menos, nos seus interstfcios de penumbra, permissividade, hipocrisia e cri
me, 0 desespero e, porventura, a ilusao de seres hurnanos quase sem outra altemati
va de dignidade que nao a de procurar uma qualquer hip6tese de trabalho nos piores
lugares do mundo laboral dos pafses ocidentais; a insolidariedade, os preconceitos e
os receios de populac;6es - as do ocidente europeu - que tern vivido as circunstan
cias mais prolongadas no tempo e mais alargadas socialmente em termos de indices
favoraveis de consumo alimentar, conforto e paz alguma vez conhecidos na hist6ria
da humanidade; a incapacidade moral e ideol6gica dos politicos em romper com 0
"colete-de-forc;as" dos preconceitos das opinioes publicas eleitorais das quais tam
bern dependem; e a acC;ao dos "empreendedores" econ6micos e "empregadores"
que, sem qualquer tipo de escrupulos e agindo fora e dentro da econornia dita sub
terranea ou paralela, incentivarn a procura daquela mao-de-obra perseguida, pobre
e desprotegida e se servem da acC;ao de tais redes. Para 0 Estado, 0 imigrante "sem
papeis" nao tern existencia - eis urna expressao que aponta para a presenc;a, senao
permanente, pelo menDs latente, na politica e no agir contemporaneos, de urna con
cepC;ao de homem reduzida a urn simples corpo.
Trata-se, sem duvida, de urna realidade demonstrativa de que a hurnanidade
nao aprende nada de uma vez para sempre; que os indices de escolaridade eo"con
sumo cultural" nao tern a ver com os princfpios mora is; que a riqueza alargada
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- mesmo daqueles que antes experimentaram a pobreza - nao gera a bondadei
que 0 clima de paz e a liberdade politica nao impelem sequer a mera solidariedade
com quem foge das guerras que se perpetuam e dos massacres continuadosi que e
muito diffcil- sem a acC;ao continuada no espac;o publico de grupos que propoem
debates, ideias e valores, os quais, por sua vez, tambem nao sao imunes as vanta
gens da visibilidade, do prestigio, da burocracia, do poder e do dinheiro - que os
homens se coloquem no lugar dos outros homens e se imponham a si pr6prios 0 re
gime de alguma mem6ria, coerencia e a ideia de limites. 0"condominio fechado"
parece ser a metafora moderna do homem sitiado nos muros do seu solipsismo,
egolsmo e mundanidade, sem coragem diante da sua condic;ao preca.ria, fugindo
para a frente na escatologia de todos os tipos de progresso prometidos e de todas as
melhores condic;oes sonhadas, sem firrneza para se salvaguardar com decencia do
agir que provem de confusamente se perceber finito. Assinalando a mesma ques
tao, Hans M. Enzensberger propoe-nos, com imenso prop6sito e precisao, a para
bola do barco salva-vidas que recolheu tantos naufragos que esgotou a lotac;ao, em
bora tenha ainda, em seu redor, num mar em tempestade, muftos outros sobrevi
ventes que tentam nao morrer afogados. 0 autor interroga-se: "Como e que se de
vern comportar os passageiros do barco? Devem golpear e desprender as maos do
pr6ximo, que se agarra as bordas do barco? Isso e assassinio. RecolhiHos? Entao 0
barco afundar-se-ia com todos os sobreviventes. Este dilema pertence ao repert6
rio-tipo da casuistica. Os fil6sofos da moral, e todos os outros que se debruc;am so
bre este tema, nao deparam habitualm.ente com estas situac;oes, uma vez que estao
bern sentados e enxutos. Mas e precisamente neste'senao' que falham todas as con
siderac;oes abstractas, independentemente da conc1usao a que chegam."l
Porque 0 drama de Dover nao e urn caso isolado na Europa. Em Outubro de
1996,27 individuos que tentavam chegar a Esparlha faleceram, nas aguas do estrei
to de Gibraltar, quando se afundou 0 pequeno barco em que viajavam; em Dezem
bro do mesmo ano, urn barco com rna is de 120 imigrantes indocumentados chocou
intencionalm.ente com outro que transportava tambem cerca de 300 imigrantes
provocando urn naufragio tragico entre a Sicilia e Maltai em Marc;o de 1997, 11 imi
grados do Magrebe morreram em Esparlha quando 0 carniao que os transportava,
ao viajarem escondidos entre garrafas, se virou; em Marc;o de 1999, a policia de
Marrocos localizou a 40 qufl6metros de Tanger os cadaveres de 13 pessoas que se
afogaram quando tentavam chegar a Esparlha nurn botei em Agosto de 1999, rna is
38 pessoas virldas de Marrocos morreram, pr6ximo de Melilla, quando a sua pe
quena embarcac;ao se afundou; em Maio de 2000, 12 africanos subsaharianos mor
reram ao naufragar 0 barco onde viajavam quando tentavam atingir as costas da
ilha de Fuerteventurai no mesmo mes, outros seis imigrantes morreram no naufra
gio de urna lancha pneumatica que transportava 29 pessoas quando estavam a che
gar a Tarifa, Esparlha. Estes sao alguns casos europeus conhecidos e noticiados,
ocorridos apenas nos ultimos anos.
Em cada ano, segundo a Organizac;ao Internacional das Migrac;oes (OIM), urn
organismo com sede em Genebra, entre 300.000 e 500.000 imigrantes sem docurnen
tos cntZam as fronteiras europeias. Mas, como e evidente, as cifras reais sao comple
tarnente desconhecidas . Em 1999, em Dover, 21.000 pessoas tentaram entrar no
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Reino Unido escondidas em varios tipos de vekulosi enos dois meses anteriores a
morte dos 58 imigrantes de origem asiatica, 178 camionistas foram multados por
cometerem a irlfracC;ao de transportar passageiros sem documentos. Em Esparlha,
nas costas de Cadiz, nos primeiros seis meses de 2000, foram interceptadas 4.295
pessoas,o que supoe urn aurnento de 460% relativamente ao ano anterior. Quase
todos os dias, os jornais em Esparlha noticiarn a detenc;:ao de irnigrantes que preten
dem entrar na Europa pelo estreito de Gibraltar. No canal de Otranto, na costa ita
liana, a rota da imigraC;ao e percorrida perigosamente sobretudo por populac;oes
curdas e albanesas. 1nsistindo airlda nas cifras, sem ignorar que as determirlantes
das correntes mi~at6rias nao radicam apenas na pobreza e que os fluxos nao pro
vern somente de Africa mas tambem da Asia, do Pr6ximo Oriente e dos palses e na
C;oes do antigo bloco de leste, na mesma altura que foi noticiada a tragedia de Do
ver, 0 Banco Mundial, num relat6rio de 292 pagirlas elaborado ern conjunto com as
Nac;oes Unidas e diversas instituic;oes africanas, deu a conhecer dados que dese
nham urn cenario de catastrofe na Africa subsahariana: a produc;ao econ6mica co
lectiva dos 48 paises dessa regiao nao e mufto maior que a da Belgica; a sua contri
buiC;ao para 0 PIB mundial e apenas 1%i representa simplesmente 2% do comercio
internacional; a participac;ao na exportac;ao global de bens manufacturados e prati
camente nula; menos de metade da populaC;ao tern acesso a agua potavel ou a al
gum tipo de servic;o de saudei apenas 16% das estradas estao asfaltadasi mais de
25% da populac;ao de paises como 0 Botswana e 0 Zimbabwe esta infectada com 0
virus da sida, apenas uma em quatro raparigas frequenta a escola primaria nas zo
nas ruraisi desde 1960 que 0 tempo de escolarizaC;ao das mulheres apenas aumen
tou urn pouco mais de urn ano; 0 desemprego cresce mais depressa que em qual
quer outra parte do mundo e atinge sempre mais de 20% da populac;ao ... Faltam
aihda os dados das guerras, dos massacres, dos mortos, dos refugiados, dos estro
piados, dos desastres naturais e daqueles que relatados como naturais sao em gran
de medida consequencia de decisoes polfticas e econ6micas dos tiranos, dos cor
ruptos e tambem dos conselheiros ocidentais. E, enquanto a Uniao Europeia pros
segue a sua orientac;ao - na lei - de se fechar a imigrac;:ao, urn recente estudo da
ONU indica que, afinal, regressando a imagem utilizada, "0 barco nao esta cheio":
a Europa tera necessidade de receber no pr6ximo quarto de seculo perto de 160 mi
lhoes de trabalhadores estrangeiros para atenuar a falta de mao-de-obra dec orren
te do decrescimo da natalidade. Mesmo sem perder a noC;ao que urna tal quantida
de de pessoas implicara sempre urn numero superior de entradas - os imigrantes,
em princfpio, ainda tern farniliares e ainda tern liberdade para escolher outras acti
vidades que nao sejam as que se ajustam limirlarmente as necessidades e irlteresses
das sociedades de acolhimento -, 0 que colocara problemas acrescidos aos siste
mas de seguranc;a social, ha muito que se sabe que a ideia de que "0 barco esta
cheio" nao tern correspondencia com a realidade e que 0 seu uso se fica a dever ao
poder espectral que poe em movirnento. Eprecisamente este facto que impressiona
e nenhurn outro. Esta constatac;ao encontra-se no desenvolvimento que Enzensber
ger faz da sua parabola: "Pelos vistos, muitos europeus ocidentais julgam encon
trar-se em perigo de vida, pois comparam a sua situac;ao ados naufragos. Ametafo
ra esta, por assim dizer, invertida. Sao os prirneiros ocupantes que se convencem
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que sao boat people em fuga, emigrantes do porao ou albaneses famintos nurn na
vio-fantasma superlotado. 0 terror do mar, que desta maneira leva a alucina<;ao,
serve para provocar urn comportamento que so e concebfvel em situa<;oes extre
mas. As maos decepadas da parabola deixam de poder curnprimentar."2 0 fantas
rna que e colocado em movimento alimenta urna falsa situa<;ao do tipo penal"esta
do de necessidade desculpante": como se sabe, age sem culpa quem pratica urn
acto condenavel para afastar urn perigo que nao pode ser resolvido de outro modo
(mas mesmo neste genero de circunstancias impoe-se que nao seja razoavel a exi
gencia de urn comportamento distinto a luz do caso). 0 estrangeiro, 0 estranho, nao
e 0 outro que nos e alheio, mas 0 outro em n6s, 0 outro que habita 0 mesmo; tal
como na serie cinematografica Aliens, 0 mal desenvolve-se na condi<;ao hurnana;
o mal esta dentro de nos, como sempre esteve e nunca deixou de estar. Como escre
veu Viriato Soromenho-Marques, "0 mal nao tern uma essencia diab6lica, ontologi
ca e separada": "0 mal esta em nos, na nossa fragilidade, na nossa escolha delibera
da do que queremos e nao queremos ver. Umas vezes nao queremos ver 0 sofri
mento dos que nos sao pr6ximos e contemporaneos. Quase sempre nem sequer
queremos ser incomodados com a antecipa<;ao dos sofrimentos que vaG afectar as
gera<;oes futuras ... "3
Os ntimeros, os dados quantitativos, por mais iiteis que as vezes se revelem,
nao sao nunca seres hurnanos, nao sao pessoas. As pessoas tern toda urna vida que
nao pode ser confundida com cifras, que desaconselha qualquer tentativa de a narrar
centrada em formas metricas. Tendo come<;ado por ser urna viagem, 0 itinerario de
todo 0 migrante e ditado pela aventura - aventura no sentido dado por Simmel, isto
e, como experiencia daquele que abandonou a inercia existencial e se abre a cad a par
ticula da vida como urn todo. Assim, talvez nao seja de dissociar 0 facto de estar por
fazer a mem6ria de urn dos maiores processos migrat6rios da hist6ria recente portu
guesa - ados anos 60 - com urna certa incapacidade colectiva para interpretar de
outro modo que nao 0 insolidario e, por vezes, violento a imigra<;ao estrangeira que
chega a Portugal, mas tambem a Espanha ou ItaHa, para s6 falar dos paises do Sul.
Nao e tambem necessario partilhar a tec.-e da "constante estrutural" da emigra<;ao
portuguesa, urn argumento reducionista - este, sim, constante, de Severim de Faria
a Herculano e Oliveira Martins, de Magalhaes Godinho a Joel Serrao, como nota Ro
bert Rowland nurna discussao sobre as dinfunicas e os modelos da emigra<;ao em
Portugal-4 que atribui as causas da emigra<;ao a factores persistentes que associam
pobreza, salarios baixos e falta de emprego a "sangria" emigrat6ria de uma popula
<;ao excedente, para vir a fazer a arqueologia de dar nome a quem 0 perdeu, de fixar
em palavras, imagens, artefactos, a experiencia da emigra<;ao portuguesa da segun
da metade do secwo XX nos paises centrais da Europa ocidental. Investiga<;oes re
centes indiciam com seguran<;a a existencia de processos emigratorios que nao estao
directa ou urUla teralmente relacionados com si tua<;oes recessi vas e de crise mas a pe
nodos de expansao econ6mica e demografica. Estando ainda por aprofundar as
perspectivas abertas por esta hipotese, bern como a concatena<;ao entre os dois pa
droes, segundo Rowland, aquele seria 0 caso do "modelo que parece ter emergido no
Noroeste portugues durante os seculos XVII e XVIII, e que e emblematicamente re
presentado pela figura dos brasileiros do Minho".5
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Salvaguardando-me, portanto, da linearidade referida, e afastando-me tam
bern das teses que absolutizam 0 argumento da correla<;ao entre 0 ideario autarcico
do salazarismo e a ausencia de industrializa<;ao para compreender 0 hiato entre 0
tipo de desenvolvimento dos principais paises da Europa ocidental e Portugal
(Brandao de Brito e particularmente elucidativo a este respeito),6nao e descabido
lig ar a emigra<;ao de massas dos anos 60 com a fuga a miseria, a guerra e a tirania,
ou as tres juntas mais 0 obscurantismo torpe. 0 lastro da persistencia, extensivida
de e severidade da pobreza, bern como os indices de analfabetismo, insucesso e
abandono escolar - questoes que analisei recentemente num outro livro _ 7 conti
nuam a acompanhar-nos de tal modo que se torna diffcil entender a amnesia colec
tiva perante fen6menos como 0 do transporte clandestino para Espanha e depois
Fran<;a e Alemanha, as maos de redes mafiosas que cobravam caro e corrompiam as
policias, de portugueses escondidos em grupos no interior de camioes; 0 trabalho
pouco qualificado que esperava os emigrantes, nas obras, na serventia das fabricas
e como empregadas domesticas; 0 tempo de ocio transformado em horas extraordi
narias para ostentar, no regresso episodico, automoveis e radiocassetes, e no fim de
uma vida de trabalho permitir a aquisi<;ao de uma casa em Portugal que dificilmen
te atrai a vinda dos filhos que nasceram e cresceram ja noutro pais; a ausencia de
processos de integra<;ao institucionais, nurn quadro de separa<;ao inicial da farru1ia,
habita<;ao degradada em bairros de barracas, barreira da lingua, nao reconheci
mento de estatuto, ausencia de direitos sindicais (mas estes tambem nao existiam
donde vinham), falta de protec<;ao sociaL .. Foi assim, no estrangeiro, que urna par
te dos portugueses do sector agricola se transformou em operariado e passou a vi
ver no mundo da cidade e do suburbio (esta ainda por fazer 0 balan<;o entre os por
tugueses que emigraram para Fran<;a e Alemanha e os que migraram para as gran
des cidades do pais, pois ao contrario do mito do enriquecimento subito tudo indi
ca que os ernigrantes se enganaram a si proprios e daf 0 investimento no ostentato
rio); foi neste contexto que se tornou necessario come<;ar a incorporar massivamen
te gentes de Africa, primeiro para as obras do metro em Lisboa, depois para erguer
os ediffcios que, sob a batuta da especula<;ao imobiliaria, ausencia de conceito, leis
e fiscalidade, deu origem ao desordenamento do territorio e a desorganiza<;ao su
burbana tao patente na capital do pais. A elite polftica anterior ao 25 de Abril de
1974 abriu as portas a esses imigrantes, "instalou-os" na miseria e em bairros de
lata onde ainda permanecem; as elites politic as actuais, a par de medidas muito
timidas de promo<;ao da integra<;ao na cidadania portuguesa, da dignidade habita
cional e da escolariza<;ao dos imigrantes, emparceiram com 0 fechamento ditado
pela orienta<;ao da Uniao Europeia. E no que toca aos emigrantes portugueses qua
se nunca se lhes diz: ja e hora de regressar para 0 vosso paiS, poremos a disposi<;ao
meios que ajudem a vossa integra<;ao e dos vossos filhos.
A tarefa contra 0 olvido, com prop6sitos de divulga<;ao e nao propria mente
de investiga<;ao, encontra-se presente no primeiro texto que compoe este volume
_ A Emigra{:iio Portuguesa: Uma breve introdu{:iio. Trata-se, com algumas altera<;oes
de tipo formal e de correc<;ao de dados, da reedi<;ao de urn escrito dirigido a urn pu
blico alargado, por ocasiao da EXPO de 1998 realizada em Lisboa, que tinha a opor
tunidade de vi sitar urn pavilhao - sedeado na bela replica da fragata D. Fernando
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e Gl6ria - dedicado ao fen6meno emigrat6rio e as comunidades portuguesas es
palhadas pelo mundo. 8 0 essencial deste texto foi tambem 0 suporte da realiza<;ao
de urn CD-ROM que esteve disponivel nesse pavilhao. Delinear sinteticamente e
apresentar de forma acessivel os grandes flux os emigrat6rios que percorreram e
marcaram a sociedade portuguesa, com recurso a investiga<;oes hist6ricas e socio
l6gicas, foi 0 objectivo desse trabalho, 0 qual, sem os pequenos erros que a pressa
nao pode evitar, volta assim a estar aberto ao interesse de quem 0 queira ler.
E, como se disse, um documento com objectivos de difusao que nao pretende em
parceirar com as investiga<;oes que foram 0 seu suporte e que estao abundantemen
te citadas (cabe aqui fazer uma chamada de aten<;ao para os textos de David Higgs,
Joel Serrao,Jorge Arroteia, M. B. Rocha-Trindade, Maria Ioannis Baganha, Miriam
Halpern Pereira), nem, tampouco, com os magnificos estudos, publicados recente
mente, de Russel-Wood para 0 periodo entre os seculos XV e XVIII, fundamental
mente ligado ao processo de constru<;ao do imperio portugues, e de Robert Row
land para os seculos XIX e XX, relativamente ao Brasil, sem esquecer as pesquisas
mais breves sobre 0 perfodo contemporaneo de Joao Peixoto e Rui Pena Pires - es
tudos que integram 0 importante conjunto de volumes da Hist6ria da Expansiio Por
tuguesa, obra dirigida por Francisco Bethencourt e Kirti Chaudhuri, que tern entre
os seus varios meritos 0 de destacar os movimentos demogrMicos ligados as mi
gra<;oes no ambito daquela problematica.

***
Precisamente, 0 quadro da expansao imperial portuguesa, nao sendo isento de ar
madilhas, e deveras interessante para a focaliza<;ao analitica particular da dissemi
na<;ao emigrat6ria do pais, assim como para enquadrar a parcela mais significativa
da corrente de imigrados que se dirige actualmente para Portugal- os africanos
vindos das antigas col6nias portuguesas. Certas ideologias bern intencionadas
mas nocivas, particularmente ligadas a dentincia reiterada, intemporal e pretensa
mente homogenea do passado colonial portugues e il. propugna<;ao do direito a di
feren<;a multicultural, tern por habito propagandistico associar 0 movimento de
persegui<;ao que levou il. expulsao dos judeus de Portugal e Espanha em finais do
seculo XV e inicios do seculo XVI com a intencionalidade da expansao imperial dos
dois paises ibericos. Persegui<;ao dos judeus e campanha expansiva imperial com 0
objectivo da coloniza<;ao revelariam, nessas interpreta<;6es, 0 intento e a raiz dife
rencialista que animou e anima 0 ocidente europeu ou, em concreto, esta parte do
ocidente europeu. No entanto, tudo parece indiciar que a conquista de Ceuta e as
campanhas marroquinas que se seguiram foram 0 momenta final do espfrito de
cruzada e "com servi<;o a Deus" que esteve no processo de funda<;ao de Portugal,
cujas origens remontam, como expoe Mattoso, a conquista e agrega<;ao de areas ter
ritoriais com poucos vinculos entre si e acentuadas diferen<;as culturais por parte
de urn poder politico-militar centralizado que conseguiu transformar a antiga civi
tas romana, sueva e visigoda Portucale, bern como 0 condado que depois tomou 0
mesmo nome, num centro prioritario de reocupa<;ao e numa realidade polftico-ad
ministrativa - e importante sublinhar - nao etnica. 9 Corroborando a tese de que
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as expedi<;6es militares a Marrocos constituiram 0 fim de todo um periodo, Rus
sel-Wood mostra como entre meados do seculo XV e finais do seculo XVI tera ocor
rido essa altera<;ao de profundas repercussoes: "Nos cento e cinquenta anos em
considera<;ao, verificou-se uma mudan<;a do contexto em debate, que inicialmente
se caracterizava por temas como 0 'servi<;o de Deus', as modalidades cavaleirescas
(honra e presas), as preocupa<;oes estrategicas e os interesses econ6micos, que se
conjugavam entre si. Os factores politicos, econ6micos e estrategicos assumiram
maior importancia, embora 0 sentido de missao continuasse a ser importante. Den
tro destes parametros geograficos, os Portugueses aplicaram polfticas e praticas
conducentes a uma presen<;a portuguesa na Africa, na Asia e na America."l0
A partir desse momento, segundo a hip6tese que passo a avan<;ar, urn pouco
paradoxalmente, ao mesmo tempo que 0 Portugal unitarista expulsa os judeus, a
instala<;ao de comunidades emigrantes nessas partes do mundo impulsiona urn
movimento de caracteristicas principalmente universalistas. A investiga<;ao de
Russel-Wood permite corroborar esta sugestao, mesmo quando analisa circunstan
cias em que os portugueses se encontravam em condi<;oes de ausencia de controlo
colonial, em particular quando se articula tal pista com 0 comentario que a peculiar
perspectiva antropol6gica de Emmanuel Todd abre para 0 mesmo tipo de processo
(expulsao dos judeus e expansao imperial) em Espanha. Com efeito, sao de Rus
sel-Wood as seguintes palavras finais do texto anteriormente citado: "Nas areas
onde se encontravam implantadas as col6nias, sobretudo nas areas da costa atlanti
ca, os Portugueses detinham 0 controlo. Po rem, onde s6 se verificava uma presen<;a
portuguesa, nomeadamente no Estado da India, a natureza desta presen<;a era lar
gamente condicionada por factores que escapavam ao controlo dos Portugueses,
como 0 grau de aceita<;ao demonstrado pelos povos nao europeus e pelos seus che
fes. Os Portugueses, por seu lado, tiveram de por de lado no<;oes preconceituosas
de 'alteridade' no desenvolvimento de rela<;oes com nao europeus e nao cat6licos, e
foi a sua capacidade em faze-lo que lhes perrnitiu interagir, desenvolver socieda
des e criar a convivencia."n
Esabido e reconhecido que este processo, que implicou uma matriz universa
lista nos lugares onde os portugueses se instalaram, segundo 0 ponto de vista que
aqui defendo, foi feito com imensa crueldade, esclavagismo, massacres e espolia
<;.'10 - em que portugueses e outros povos ocidentais tiveram 0 auxflio de popula
<;oes aut6ctones, como ocorreu com 0 trafico de escravos nas costas de Africa - fe
n6menos que nao sao motivo de orgulho de ninguem, embora deva ser igualmente
lembrado que nao se conhece nenhum grupo humano a face da Terra que esteja in
c6lume de ter exercido violencia sobre outros grupos humanos. 0 excelente estudo
do eminente historiador indiana SubrahmanyamSanjay, A Carreira e a Lenda de Vas
co da Gama, vencedor ex-aequo com outra obra, em 1994, do Premio Intemacional de
Hist6ria dos Descobrimentos e da Expansao Portuguesa instituido pela Comissao
Nacional para a Comemora<;ao dos Descobrimentos Portugueses, e bastante elo
quente a respeito da violencia exercida pelos portuguesesY No entanto, sera devi
do a matriz cultural universalista subjacente it experiencia hist6rica da expansao,
por analogia com a posi<;ao formulada por Todd para 0 caso de Espanha, que 0 Por
tugal dos nossos dias nao experimenta 0 anti-semitismo do passado e, sobretudo,
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nunca mais, ap6s 0 seu passado medieval, experimentou sentimentos e movimen
tos como os que ocorreram na Alemanha sob a influencia do nazismo.13 0 prisma
diferencialista que perseguiu os judeus teni marcado urn certo ocaso nurna configu
ra<;ao radicalmente iniguaJitaria e autoritaria herdeira dos sistemas antropol6gicos
do norte, pr6pria dos pequenos reinos cristaos que asseguraram a lideran<;a da re
conquista aos arabes e em que a estrutura familiar, valori7..ada devido ao impacte que
origina no modo de vida concreto e ao seu papel de suporte de convic<;5es ideol6gi
cas e religiosas, tern como principal caracteristica 0 principio do herdeiro Unico em
meio campones. Aquela configura<;ao tera perdido for<;a amedida em que, na Penin
sula Iberica, se foi estabelecendo a preponderancia geogrMica e demogrMica do cen
tro e do sul onde dominavam ideais igualitanos de raiz romana e arabe.
Por sua vez, ao contrario de outras antigas potencias imperiais, Portugal s6
nas ultimas decadas tera come<;ado a incOJ;porar, com dimensao significativa, pes
soas oriundas dos paises com maiores vinculos hist6ricos com Portugal- como os
das ex-col6nias, Cabo Verde, Angola, Guine Bissau, Mo<;ambique, Sao Tome e Prin
cipe, Timor - e a diversificar-se etnoculturalmente. Esta tendencia recente vern
confirmar 0 que Alejandro Portes assinala como sendo 0 movimento que as corren
tes migrat6rias percorrern em geral ao dirigirem-se dos paises perifericos para
os centrais - estes sao os conceitos utilizados pelo autor - com os quais possuem
experiencia hist6rica comum e que sao tambem responsaveis, em grande medida,
pela difusao de novos desejos e aspira<;5es. 14 0 repto da "importa<;ao" da diversi
dade etnocultural chegou agora a Portugal, pais que sobressaiu pela "exporta<;ao"
dessa diversidade, recordando urn enunciado sugestivo de Herminio Martins.ls
A segunda parte do livro que agora se apresenta esta exactamente dedicada
ao estudo doxometrico dos modos de percep<;ao e dos operadores elementares de
diferencialismo relativamente aos imigrados em Portugal e a comunidade cigana.
Tendo sido idealizado como mere relat6rio da aplica<;ao de urn inquerito sociol6gi
co por mim dirigido a convite da Direc<;ao-Geral dos Assuntos Consulares e Comu
nidades Portuguesas, e urn estudo ainda introdut6rio a problematica em causa
e que, por ora, nao tern correspondencia, em termos interpretativos, com as possi
bilidades abertas pelos dados estatisticos trabalhados. De qualquer modo, nao pa
recem secundarias algumas das principais conclus6es enunciadas na analise, no
meadamente quanta aos operadores de diferencialismo dos portugueses. A formu
la<;ao destes operadores fornece indica<;6es e abre pIanos de perspectiva que con
trariarn forte mente certas convic<;6es arreigadas. Deve ser sublinhado, neste ambi
to, que 0 universo representacional dos portugueses sobre as relac;6es inter-etnicas
pode nao se encontrar em consonancia com 0 plano antropol6gico dessas relac;6es:
secundando Emmanuel Todd, e correcto sustentar que urna sociedade que apre
senta urn elevado grau de diferencialismo ideol6gico nao tern necessaria e correla
tamente que se caracterizar por urn enfraquecimento do sistema universalista. 16
Pelas raz6es ja expressas, julgo ser esse 0 caso de Portugal.
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