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Introdução

Estou no carro de João, rumo a um jantar de aniversário de sua 
namorada, a portuguesa Maria. Ainda quando na estrada, o telemóvel 
de João toca. É Leandro, um brasileiro que estava com problemas para 
renovar sua autorização de residência, pedindo ajuda. Queria saber se 
João conhecia alguém que pudesse arranjar um contrato de trabalho, 
para que ele pudesse apresentar para conseguir nova autorização de 
residência em Portugal. Leandro pagaria do bolso todas as obrigações 
trabalhistas, sem ónus para o falso empregador. Ele estava preocupado 
porque já estivera antes em situação ilegal. João respondeu que ia ver, 
que tentaria algo.

O jantar era com a família de Maria, numa tradicional marisqueira 
de Matosinhos. Alguns dos garçons eram brasileiros e quando uma 
das garçonetes brasileiras, por azar, derrubou um prato vazio no 
chão, imediatamente ouviu-se um comentário: «brasileira burra». Em 
seguida, um silêncio meio constrangedor. João fez que não ouviu, e 
logo a conversa continuou. Um pouco mais tarde, o irmão de Maria 
diz para João, em tom de brincadeira, que brasileiro não sabe escre-
ver, provocando algumas risadas… João, de novo, muda de assunto.  
O jantar vai-se encaminhando para o final com muito resto de comida 
na mesa, e meu amigo solicita aos garçons para fazer um embrulho 
desses restos e pede à Maria que guarde o pacote. Pensava em levar a 
comida para o amigo com quem dividia o aluguel.

Na saída, João procura o irmão de Maria que havia zombado dos 
brasileiros para saber se ele poderia conseguir um emprego falso para 
o Leandro, que ligara pouco antes. Conversaram uns poucos minutos 
e o cunhado prometeu pensar no assunto com carinho. Entrámos no 
carro. Enquanto Maria estava se despedindo da família, João descarre-
gava a sua irritação com pequenos socos na direcção do carro. Só então 
percebi que ele havia notado os comentários feitos sobre os brasileiros 
e não simplesmente ignorado. Mas guardara a raiva para si. 

Após deixarmos Maria em sua casa, seguimos para uma churras- 
caria brasileira, onde João conhecia todos. Ao fundo tocava uma banda 
brasileira. Clientes portugueses dançavam no salão como se fosse um 
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baile de Carnaval. Havia animadores brasileiros cuja função era «fazer 
bagunça» com os portugueses. Sentámos com o gerente. João, que foi 
brindado com um whisky, tenta intermediar a compra de uma chur-
rasqueira nova para a casa, afinal, a que eles tinham «não prestava». 
Ele conhecia o vendedor e esperava ganhar alguma comissão na venda. 
Quando estávamos saindo da churrascaria, um dos trabalhadores da 
casa vem pedir alguns conselhos ao meu amigo: onde é melhor morar, 
quanto é um salário justo, etc.

Depois, passámos em Leça da Palmeira para informar o Leandro 
que talvez o irmão de Maria pudesse arranjar alguma coisa. Ele estava 
muito tenso, pois sabia que, se não arranjasse logo um contrato de 
trabalho, teria de pagar multa volumosa ao SEF, pelo atraso na pa-
pelada e, pior ainda, corria o risco de ficar novamente na ilegalidade.  
O fio de esperança oferecido por João o tranquilizou.

Partimos de novo, de volta para casa. No caminho tomámos uma 
«fechada» e João começou a praguejar contra os portugueses em geral: 
eram todos assim, querendo levar vantagem em tudo. Bradou alguns 
palavrões. Como se soubesse que quem o fechara era mesmo um 
português. De facto, eu não saberia dizer. 

Chegámos a casa de João. Lá estava o Popó, que era amigo dele 
e também do Marquinhos. Boa oportunidade para ouvir histórias 
folclóricas. Como sempre ocorre nessas situações, conta-se o caso de 
um brasileiro lendariamente burro, e suas incríveis trapalhadas, como 
cortar uma caixa de leite por baixo, tentar devolver dinheiro para o 
caixa electrónico de onde tirara muito mais do que precisava, colocar 
notas enroladas em máquinas que só aceitam moedas… Imediatamente 
isso faz surgir rivalidades regionais: um diz que se o tal fosse carioca 
não iria fazer aquilo, outro diz que o gaúcho não faria isso, etc. Para 
encerrar a noite, longas horas de conversa fiada, numa casa decorada 
com bandeiras do Brasil por todos os lados.

Essa noite, que vivi quando do meu retorno a Portugal em 2002, 
após ter desenvolvido pesquisa de campo intensiva em 2000, ilustra 
exemplarmente algumas das questões que guiaram a construção 
deste trabalho: as relações entre brasileiros e portugueses e como 
essas podem dar origem a intermediadores; as churrascarias e o 
mercado de trabalho existente para os brasileiros; a situação quoti- 
diana tensa de estar entre a legalidade e a ilegalidade, as imagens 
recíprocas construídas por brasileiros e portugueses; as diferenças  
relativas à região de origem no Brasil e, acima de tudo, como  
característica inescapável, os processos de exotização e algumas 
das suas consequências. Esses processos serão tratados ao longo 
do texto, de forma a serem inter-relacionados sistematicamente 
por meio de algumas ferramentas analíticas aqui desenvolvidas: a 
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ideia do jogo da centralidade, a caracterização da identidade-para- 
-o-mercado, ou seja, a mercantilização das identidades e, ainda, a 
questão da reversão das hierarquias raciais.

Procuro propiciar uma visão ampla da experiência desses imi-
grantes brasileiros de classe baixa, com quem convivi. Devo dizer 
que essa minha vivência foi profundamente marcada pelas dificul-
dades que essas pessoas enfrentavam no quotidiano. Por isso, o 
tom geral deste trabalho pode soar um pouco amargurado. Mas, se 
resta alguma angústia, essa é do antropólogo que escreve e não dos 
imigrantes brasileiros, pois esses, apesar de expostos aos conflitos, 
preconceitos e disputas variadas, são os primeiros a reconhecer a 
importância de Portugal para as suas vidas e, em geral, para uma 
melhoria de seu padrão de vida em relação ao que tinham no Brasil. 
Mas isso não quer dizer que a vida em Portugal seja fácil. 

Este estudo de caso sobre imigrantes brasileiros na cidade do Por-
to é uma versão da minha tese de doutoramento, defendida em 2003 
na Unicamp. A elaboração de um estudo de caso entre imigrantes 
brasileiros no Porto deveu-se, para além do facto de ser a segunda 
maior cidade portuguesa, à história de a migração portuguesa para o 
Brasil ter uma força maior no Norte do que no Sul do país. Tanto  
o tema da pesquisa como o lugar de sua realização foram suge-
ridos por Bela Feldman-Bianco. Ao longo do trabalho, veremos 
que grande parte das imagens construídas sobre os brasileiros tem 
relação com os grandes contingentes emigratórios do Porto para o 
Brasil, durante o século xix, e a migração de retorno, ou dos torna- 
-viagens que receberam a alcunha de brasileiros. As redes familiares 
luso-brasileiras são mais intensas no Norte de Portugal do que em 
qualquer outra região lusa, pelo simples facto de ter sido o fluxo 
mais intenso de emigrantes portugueses para o Brasil.

Notas metodológicas

O trabalho de campo foi realizado entre Março e Outubro de 
2000, além de duas outras estadias mais rápidas, a primeira em 
Janeiro e Fevereiro de 1998 e a segunda em Fevereiro de 2002. 
Durante o semestre que despendi em Portugal, no ano de 2000, 
hospedei-me na casa de uma família portuguesa. Essa experiência 
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revelou-se especialmente importante pois permitiu-me levar tam-
bém em conta o contraponto português para avaliar a imigração 
brasileira. Sem esse aprendizado de «portugalidade»1 o meu enten-
dimento da situação entre os brasileiros seria muito mais limitado. 
A pesquisa de campo foi desenvolvida maioritariamente entre os 
imigrantes «pobres», em relação à imagem vigente na época, de 
uma imigração brasileira altamente qualificada e bem remunerada 
em Portugal, baseada essencialmente em dados oficiais. Esses brasi- 
leiros pobres com quem convivi são os que trabalham naquilo a 
que chamei «venda da alegria», ou seja, ocupam funções que se 
relacionam de alguma forma com os estereótipos dos brasileiros 
presentes tanto no universo simbólico brasileiro como no por-
tuguês. Esses brasileiros e brasileiras trabalham como músicos, 
dançarinos, garçons, atendentes em geral, entre outras profissões. 
Trata-se, portanto, de um perfil de ocupação do mercado de tra-
balho diferente daquele que veio a consolidar-se mais tarde, no 
qual brasileiros ocupam postos de trabalho não relacionados com 
o que chamei «mercado da alegria», como a construção civil e 
serviços domésticos.2

O meu recorte espacial circunscreveu uma grande área, pois 
os brasileiros não se agrupam em lugares específicos da cidade.  
O centro da pesquisa foi a cidade do Porto, onde se concentra 
grande parte das actividades económicas dos brasileiros, mas os 
imigrantes moram nas cidades em volta, a que poderíamos chamar 
«grande Porto». São estas: Matosinhos, Leça da Palmeira, Vila Nova 
de Gaia, Maia, Gondomar, Valongo. O facto de estarem espalhados 
por lugares dispersos e, muitas vezes, longe uns dos outros facilita 
ou potencializa o papel de bares e restaurantes brasileiros como os 
pontos de encontro privilegiados, como os lugares onde brasileiros 
travam conhecimento uns com os outros e estreitam as suas redes 
de relações. Os bares e restaurantes, onde uma parte considerável 
da pesquisa foi realizada, são, de certa forma, os nós de redes sociais 
que se espalham não uniformemente pela grande Porto e também 
por cidades do interior do Norte de Portugal.

� Obviamente, tratou-se de uma experiência muito específica de portugalidade, 
certamente não a única possível. 

� Para um análise do perfil da migração brasileira mais recente, ver Malheiros 
(2007) e Machado (2006).
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Há duas considerações metodológicas importantes a ter em 
conta nesse cenário de trabalho. A primeira é que não foi possível 
realizar um trabalho de campo clássico, já que havia limitações  
geográficas, ou seja, os brasileiros não se concentravam em nenhum 
lugar específico para morar. Não havia concentrações relevantes 
de brasileiros em nenhum bairro ou freguesia. Acompanhar o  
quotidiano desses brasileiros, portanto, envolveu escolher alterna-
tivas. De imediato eu tinha três possibilidades relevantes: trabalhar 
junto de alguns imigrantes e seguir o quotidiano desse pequeno 
grupo, frequentar os lugares de culto religioso onde os brasileiros 
se encontravam regularmente aos fins-de-semana ou, por fim, fre-
quentar os bares onde os brasileiros se divertiam à noite, após as 
suas jornadas de trabalho.

A última opção foi a escolhida por apresentar alguns ganhos 
relativos ao tempo de que eu dispunha para realizar todo o trabalho 
de campo. Primeiramente, ela permitia um contacto mais eficiente 
com mais brasileiros, em relação à hipótese do trabalho com os 
imigrantes. E ela permitia também um contacto mais frequente, 
já que havia em cada dia da semana um local onde os brasileiros 
se reuniam. Em relação aos cultos religiosos, que aconteciam nos 
fins-de-semana, os bares prometiam muito mais contacto. Realizar 
o trabalho de campo principalmente nos bares também me livrava 
de um problema importante, já que eu não poderia, legalmente, 
trabalhar com o visto que tinha (na verdade, durante o período 
maior de estadia, entrei como turista, fiquei noventa dias e solicitei 
a prorrogação de permanência por mais noventa dias). 

Por essas vantagens acima, resolvi adoptar a estratégia de tra-
balho de campo nos bares brasileiros, o que acabou por me abrir 
portas para algumas redes. Depois de algum tempo, o trabalho de 
campo nos bares acabou cedendo lugar ao acompanhamento des-
sas redes nas quais fui recebido. Assim, passei a frequentar a casa 
de alguns brasileiros, churrascos, a sair com eles em programas 
variados, desde compras em shoppings, tardes na praia de Leça até 
manhãs sombrias nos escritórios do SEF. 

A princípio, iniciei uma série de entrevistas, em formato de 
«histórias de vida». Colectei várias histórias de vida, mas logo se 
tornou claro que a entrevista atrapalharia o andamento da pesquisa, 
pelo facto de que entrevistar determinadas pessoas poderia levar à 
impossibilidade de me relacionar com outras. Foi a primeira indi-
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cação de que o universo dos brasileiros era marcado por enormes 
tensões e disputas políticas: a entrevista era uma espécie de moeda 
que podia valorizar o entrevistado (ao longo do texto isso será 
mais bem explicado). Logo deixei de lado as entrevistas e a minha 
presença deixou de causar muita perturbação. 

O trabalho de campo com imigrantes tem a dificuldade evidente 
de lidar com muitos que estão em situação não documentada, 
levando uma grande desconfiança a todos aqueles que apa- 
recem de repente sem uma relação evidente com a imigração. Tive,  
assim, de lidar com essa desconfiança gradualmente, problema que 
se resolveu apenas quando fui inserido em determinadas redes, 
tendo sido «domesticado». Mas também, ao ser inserido, fui, de 
certa forma, localizado politicamente em relação a essa rede. Ou 
seja, a minha presença passou a ser codificada em relação à posição 
daquelas pessoas que ficaram mais minhas amigas. 

Isso evidentemente produziu uma inflexão no trabalho. Todas 
essas opções metodológicas resultaram no perfil que este texto 
apresenta: um foco acentuado no «mercado da alegria», inevitavel-
mente ligado à noite, uma atenção a determinados tipos de «exoti-
zação», relacionados com esse universo. É preciso que se destaque 
desde já que o trabalho trata dos processos identitários construídos 
nesse universo de pesquisa. Durante a escrita, muito facilmente o 
texto transpõe as questões relacionadas com esse grupo estudado 
para os «brasileiros» em geral, apenas por economia de texto. Esse 
aviso, aqui, serve para lembrar que sempre que traço reflexões so-
bre os brasileiros no Porto, trato do grupo analisado. Em alguns 
momentos estabeleço relações entre os processos que encontrei 
entre os brasileiros que acompanhei e a realidade dos brasileiros em 
Portugal, apoiando-me em dados de outras ordens, principalmente 
estatísticas. E vale relembrar mais uma vez que essas relações se 
deram com o que acontecia no ano de 2000, meu «presente etno-
gráfico». Já que a situação mudou bastante de lá para cá.

A opção principal, portanto, foi um acompanhamento dos 
fluxos dos brasileiros, considerando que eram mais intensos e  
variados nos bares. E mesmo que me tenha detido em determinadas 
redes, a convivência nos bares abriu portas para o conhecimento 
de outras realidades, que foram aqui também analisadas, como é o 
caso das trabalhadoras do sexo. Este livro pode ser um bom exem-
plo de trabalho de campo realizado em contextos urbanos e entre 



Introdução

19

populações esparsas geograficamente pela cidade. A opção foi a  
de «interceptar» lugares de alguns roteiros que são importantes 
e constitutivos desses sujeitos. De alguma forma, ser brasileiro 
no Porto significava passar por alguns lugares onde se encontram  
outros brasileiros, e a pesquisa privilegiou alguns desses lugares.

Outra consideração metodológica importante é sobre o facto 
mais ou menos casual de a minha hospedagem, durante todo o 
período da pesquisa, se ter localizado numa casa de portugueses.  
Agradeço a Onésimo Teotónio Almeida a inestimável ajuda  
em localizar e intermediar a minha estadia na casa do seu amigo  
arquitecto Mário Marques, em Gondomar. Essa minha presença  
quotidiana num lar português abriu portas ao conhecimento mais 
estreito de uma forma de portuguesismo. De alguma forma, pro-
piciou-me um conhecimento de Portugal mais intenso do que a  
vários dos meus amigos imigrantes brasileiros. Essa experiência de 
campo foi altamente relevante para uma reflexão sobre a realidade 
desses imigrantes, permeada por uma espécie de reconhecimento 
do contexto que eles enfrentavam quotidianamente. Ao longo deste 
livro não se vê exactamente como essa experiência de morar com 
uma família portuguesa influenciou o texto, nem eu tinha plena 
consciência disso quando o escrevia. Mas hoje, depois de cinco 
anos de defesa da tese que dá origem ao livro, percebo que toda 
a narrativa sobre os brasileiros é contrastada com essa vivência 
familiar durante o trabalho de campo. 

O circuito de casas e bares que os meus amigos brasileiros fre-
quentavam era contrastado com a intensidade da vida familiar a que 
fiquei exposto, com seus jantares, festas de aniversário e visitações 
intensas. O lazer dos brasileiros era contrastado com o lazer dos 
jovens portugueses que faziam parte da «minha» família portu- 
guesa. A comida que eles experimentavam era contrastada com 
aquela que eu conheci nos jantares domésticos. Enfim, o livro 
reflecte a minha experiência entre a família portuguesa ao avesso, 
no contraste marcado entre os dois tipos de vida. 

Em termos antropológicos, essa experiência é interessante, pois 
envolve diferentes tipos de alteridade. Seguindo a influência da 
antropologia brasileira, sempre muito preocupada em explicar o 
Brasil, fui estudar, fora do Brasil, brasileiros. Ou seja, a diferença 
em relação ao meu sujeito de pesquisa não é a mesma que eu teria 
se fosse estudar, por exemplo, populações indígenas no território 
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brasileiro. De certa forma, o imigrante era um igual, embora isso 
nunca seja exactamente verdade: os brasileiros que conheci eram de 
classes sociais diferentes da minha no Brasil, de regiões distintas e, 
acima de tudo, conformavam uma vida em comum que era bastante 
«estrangeira» aos meus olhos. O trabalho foi o de desconfiar da  
minha semelhança em relação a eles e buscar um entendimento 
mais refinado da situação que eles criaram. Por outro lado, quando 
em campo, eu voltava «para casa», encontrava uma alteridade intensa  
e desafiadora. Um quotidiano muito diferente, regido por regras 
que eu desconhecia. Assim, quando eu supostamente não estava 
«trabalhando» é que o maior desafio se colocava e a minha cabeça 
de antropólogo era colocada em permanente atenção. 

O movimento era mais ou menos inverso, portanto: em campo 
deparava-me com uma situação aparentemente familiar e «fora do 
campo» vivia uma situação realmente «antropológica». O acaso que 
me levou a essa situação (um encontro agradável com o referido 
professor em Campinas, na universidade onde fazia o meu 
doutoramento) acabou sendo um grande ganho metodológico: 
o estranhamento a que fui submetido entre a «minha» família 
portuguesa levou-me a questionar o que encontrava entre os 
brasileiros imigrantes de uma forma que não seria possível sem 
a vivência dessa alteridade. O resultado reflecte-se na intensidade 
com que os processos de exotização se mostrou aos meus olhos. 
Mas essa já é uma frase que resume muito tempo de reflexão: a 
própria ideia de «exotização» foi construída ao longo do tempo 
ara dar conta dessa impressão tão vívida que tive em campo.  
O que quero destacar aqui é que as principais argumentações deste 
livro são, de uma forma muito intensa, derivadas do contraste de 
processos de construção identitária entre brasileiros e portugueses. 
Os processos relativos aos portugueses, entretanto, não são objecto 
de análise em si, serviram apenas como contraste para eu tentar 
explicar o que via acontecer entre os brasileiros. 

Por fim, vale esclarecer algo sobre a exotização que dá nome ao 
livro. É uma ideia genérica no campo da antropologia que veio a ter 
uma configuração mais sistemática neste trabalho. De uma reflexão 
abrangente e distante sobre estereótipos como um mecanismo de 
reflexão quotidiana sobre os «outros», passei a trabalhar com uma 
noção mais processual do estereótipo, vista como «exotização»:  
o processo que descrevo foi a forma que os sujeitos com quem 
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convivi escolheram para se relacionarem com os estereótipos polis-
sémicos. A exotização que descrevo é uma espécie de actualização 
prática de estereótipos. É a forma que os brasileiros encontraram 
de lidar com essas imagens correntes sobre eles, mas é uma forma 
dinâmica, quotidiana e, de certa maneira, estruturante da realidade 
desses imigrantes. 

É preciso destacar que «exotização» não é o único modo de 
lidar com os estereótipos, e ao longo do trabalho dou algumas in-
dicações de outras formas que os brasileiros construíram para lidar 
com os estereótipos (o caso dos brasileiros de classe média-alta é 
rapidamente narrado ao longo do texto). Porém, entre os imigran-
tes com quem convivi era a forma hegemónica de se relacionar com 
os estereótipos e também de organizar os processos identitários. 
O livro lida constantemente com essa relação entre a exotização e 
os processos identitários. Em alguns momentos é possível imaginar 
que é o antropólogo quem «exotiza» os brasileiros, mas procurei 
arduamente retratar um processo de auto-exotização sem resvalar 
nos estereótipos que servem de matéria simbólica para os sujeitos 
construírem determinados processos identitários. 

Esse foi um duro trabalho analítico, já que os estereótipos 
tratam também de mim próprio, uma vez que sou brasileiro. Os 
processos criados pelos sujeitos eram-me tão sensíveis justamente 
por eu ser também alvo desse universo simbólico e, provavelmente,  
por eu considerar a estratégia desses imigrantes muito distinta  
daquelas que eu tomaria. Por fim, cheguei a descrever a exotização 
como um sistema identitário e político que dava sentido à vida 
daquelas pessoas, sem estabelecer juízos de valor. Claro, demonstro 
também que entre os brasileiros esse processo pode ser visto cri-
ticamente, numa espécie de pensamento crítico nativo. 

Organização dos capítulos

O primeiro capítulo dedica-se aos números. Procuro primei-
ramente analisar rapidamente os números da emigração inter- 
nacional brasileira para, em seguida, explicar o quadro da imigração 
em Portugal nos últimos vinte anos. Faço uma análise detalhada do 
perfil e do lugar dos imigrantes brasileiros no mercado de trabalho 
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português, além de apresentar dados de algumas pesquisas sobre a 
imagem que se constrói sobre os grupos de imigrantes em Portugal. 
Apresento, por fim, o cenário onde se desenvolve grande parte da 
convivência colectiva entre os brasileiros: os bares e os restaurantes.

Os processos que me preocuparam neste trabalho relacionam- 
-se com a transformação desses estereótipos em bens de consumo 
e como, simultaneamente, estes mesmos processos criam «brasi- 
leiros» conforme os estereótipos. Em termos teóricos, essa questão 
põe-se desta maneira: «Como entender a produção de identidades 
nesse contexto mercantilizado?» As reflexões sobre identidades 
analisam a sua articulação política e até a sua articulação económica, 
mas não o fazem tendo como preocupação especial a relação destes 
processos com a produção económico-simbólica do capitalismo. 
Propus-me, mediante estas questões, relacionar mercantilização 
cultural e produção de identidade no contexto da actual conjuntura 
do capitalismo global. Para responder a esta questão foi necessário 
elaborar alguns arranjos teóricos, que foram desenvolvidos nos capí- 
tulos 2 e 3, juntamente com a análise etnográfica dos brasileiros 
no Porto. 

A mercantilização das identidades, a historicidade dos este- 
reótipos e o choque de ordens raciais diferenciadas encontram-se 
entrelaçados na experiência de vida dos imigrantes, principalmente 
através de um sistema de disputas políticas internas. Esse processo 
é aquilo a que chamei «jogo da centralidade», analisado nos capí- 
tulos 2 e 3, pelo qual os brasileiros procuram aproximar-se de uma 
representação ideal do que, no seu entender, seria o Brasileiro.  
A partir de um modelo compartilhado de identidade exemplar, os 
brasileiros medem as suas forças, pela aproximação real ao mo- 
delo simbólico. Esse embate organiza-se com práticas quotidianas e  
rituais que aproximam algumas pessoas e afastam outras do modelo 
ideal. A questão central, portanto, não é uma construção política 
de fronteiras em relação aos portugueses, mas uma forma de men- 
surar quem é mais ou menos brasileiro. Essa luta por centralidade, a 
aproximação à representação valorizada — o centro —, portanto, é 
buscada nas disputas quotidianas e tem como efeito a construção de 
uma «elite» formada por intermediários (brokers). A centralidade é 
possível para poucos e o jogo transforma-se numa forma de exclu-
são dos que não se adequaram aos pressupostos da representação 
dominante. O conteúdo dessa representação é a própria identidade 
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mercantilizada, promovendo o fortalecimento dos estereótipos.  
O modelo ideal é uma radicalização da imagem estereotipada do 
Brasil tropical e mestiço, a imagem de uma suposta ginga, malan-
dragem, alegria e simpatia naturais do Brasileiro. Vimos que este 
modelo dialoga tanto com a representação oficial do Estado bra-
sileiro e seu discurso da mestiçagem, como com as representações 
sobre o Brasil em Portugal. 

Pensar a forma como a imagem do Brasil é constantemente 
reelaborada nos media portugueses foi de grande importância para 
entender os processos actuais de exotização. Essa reflexão resultou 
no capítulo 4, construído com o material de imprensa recolhido 
durante o trabalho de campo e os arquivos dos media portugueses 
do CEMI. Uma outra ordem de factores crucial para entender a 
construção de «identidades mercantilizadas» é a observação atenta 
das diferentes ordens raciais que predominam em cada um dos 
dois países. O contraste entre uma ordem racial imperial, marcada 
pela perenidade das hierarquias reelaboradas ao longo do século xx 
em Portugal, e a ordem racial brasileira, marcada tanto pela crença 
na mestiçagem como pelo «ideal de branqueamento», resultará 
em processos decisivos de inversão racial, que compõem um dos 
aspectos mais relevantes para a «comunidade brasileira» no Porto. 
A reflexão sobre essa ordem racial portuguesa e os resultados do 
encontro de diferenciadas maneiras de classificação social foi ques-
tão desenvolvida com mais cuidado no capítulo 5.

A conclusão deste trabalho procurou, de forma mais sistemática, 
relacionar as análises dos processos narrados com a produção teórica 
da diferença (seja sob o rótulo da identidade ou da etnicidade). Pro- 
curei defender uma outra postura em relação à produção da diferença  
no capitalismo tardio, de maneira a ultrapassar certas injunções 
causadas pela teoria da diferença na forma como ela vem sendo 
constituída ultimamente. Ou seja, acredito que os dados levantados 
no trabalho de campo são capazes de trazer questões para as quais 
as teorias da diferença em voga não têm respostas satisfatórias. Ten-
tei responder a essas questões de forma criativa, ao mesmo tempo 
que expus as limitações nas teorias da diferença actuais.

Apresento ainda, em anexo, discussões mais teóricas sobre a 
ideia de exotismo e sobre a produção do exotismo entre imigrantes 
brasileiros em outros contextos, buscando perceber quais as espe-
cificidades de vários contextos de imigração brasileira.
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Obviamente, ao arriscar-me a propor modelos de explicação, 
exponho-me mais abertamente às críticas. Assumo o ónus deste 
processo, apesar das seguidas advertências dos vários e dedicados 
leitores que este trabalho teve na sua produção. Por outro lado, 
essas leituras em muito contribuíram para minimizar alguns des-
lizes e acentuar algumas virtudes. Agradeço imensamente a todos 
os que me auxiliaram neste trabalho, e desculpo-me pelas eventuais 
falhas, cuja única responsabilidade é mesmo minha.


