
Introdução

19

Introdução
O presente trabalho assenta num enquadramento analítico de 

onde sobressaem três eixos conceptuais centrais: as representações 
sociais, a discriminação e as identidades. Efectivamente, elegeram- 
-se como objectivos centrais desta pesquisa: o estudo das repre-
sentações sociais e da importância dos processos identitários em 
contextos e situações percepcionados como discriminatórios pelos 
«vitimizados» no seio da sociedade portuguesa. Os nossos referen-
ciais de observação foram os grupos constituídos por indivíduos 
socialmente designados como «imigrantes de leste»,1 mais concre-
tamente os russos e os ucranianos, e que poderão ser percepcio-
nados e configurados, de forma simultânea ou não, como categorias 
sociais, étnicas, rácicas e nacionais. 

De modo mais preciso, pretendeu-se obter respostas para três 
questões centrais: quais as representações sociais construídas por 
imigrantes russos e ucranianos em situações e contextos percepcio-
nados como discriminatórios no âmbito da sociedade portuguesa? 
Como se auto e hetero-representam face ao Outro (maioria)? 
E que factores balizam a construção de tais representações, cuja 
génese radica em processos de interacção entre maioria-minorias? 
Interessa aqui abordar o ponto de vista das minorias, nomeada-

1 Esta é a categoria discursiva mais recorrente para designar publicamente 
os (moldavos, russos, ucranianos, bielorrussos, casaquis) imigrantes oriundos de 
alguns países da Europa central e de leste em contexto nacional. Nessa desig-
nação enquadram-se não só os imigrantes provenientes dos países que faziam 
parte da ex-URSS, mas também outros que pertenciam à sua zona de influência. 
Esta análise centra-se apenas nos nacionais da Rússia e da Ucrânia, deixando 
de fora outros grupos imigrantes. Estes imigrantes são ainda designados como 
imigrantes da ex-URSS, no entanto, preferimos nomeá-los segundo a sua pertença  
nacional.
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mente em relação à discriminação sentida e, também, praticada e 
as reacções inerentes a estes processos.

Os três eixos conceptuais básicos suportam, por sua vez, as duas 
linhas analíticas em torno das quais se estrutura a pesquisa. Por um 
lado, a análise das representações e, numa perspectiva de comple-
mentaridade, das emoções, nomeadamente, o sofrimento, o silêncio, 
a vergonha, a violência simbólica, verbal e física experienciadas 
pelos grupos empíricos em situações de discriminação, devido à 
sua pertença real ou imaginada a um grupo étnico, nacional ou até 
racial. Por outro, a forma como os grupos em análise constroem o 
Nós, ou seja, como definem o seu Eu ou os seus vários Eu (étnico, 
rácico, nacional, imigrante, etc.) e o que pensam da sociedade 
portuguesa, ou seja, como percepcionam os Outros (a «maioria»). 
Interessou-nos ainda analisar a forma como os imigrantes olham de 
fora sobre si próprios, tentando ver-se como os Outros os vêem, 
a fim de descortinar de que modo uns e outros se diferenciam e 
se aproximam da sociedade maioritária.

A estratégia de aproximação ao objecto de análise pressupôs 
o accionamento de uma abordagem metodológica de pendor 
qualitativo. Numa perspectiva de aprofundamento ao «objecto 
real», mobilizou-se uma diversidade de técnicas, nomeadamente a 
análise documental, a análise estatística, mas sobretudo a entrevista. 
Constituindo a linguagem e o discurso duas das principais media-
ções através das quais se opera a transmissão das representações 
sociais, privilegiámos como material de análise (corpus central) os 
depoimentos recolhidos por via da realização de 34 entrevistas em 
profundidade aos imigrantes russos e ucranianos, sem esquecer 
algumas entrevistas semiestruturadas de carácter exploratório rea- 
lizadas aos agentes socioinstitucionais com intervenção directa e 
sistemática junto destes grupos.

A opção pelo tema em análise deve-se, em grande medida, 
à sua actualidade no contexto da sociedade portuguesa e ainda 
ao facto de termos constatado a existência de lacunas a nível da 
produção científica nacional relativamente à temática e aos grupos 
seleccionados. Especificando com mais pormenor as razões da 
nossa escolha, e particularizando cada um dos grupos em análise, 
é um facto inegável que o fenómeno da imigração proveniente 
dos países do Leste europeu é ainda relativamente recente na 
nossa sociedade, estando ainda largamente por estudar. Até ao 
momento, já se detém algum conhecimento sobre o perfil socio- 
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profissional destes imigrantes, mas pouco se sabe sobre as suas 
vivências, representações, e mesmo sobre as formas e estratégias 
de inserção no país de acolhimento. Ora, na actualidade e entre 
nós, encontram-se «imigrantes de leste» não só em cidades de 
grande e média dimensão, mas também em aldeias e pequenas 
cidades do interior, em terras tradicionalmente de emigração. No 
Alentejo e em algumas zonas do interior norte e do Ribatejo, 
sabe-se que se ocupam nas actividades agrícolas. Na Área Metro-
politana de Lisboa e no Norte Litoral, alguns inserem-se nos 
serviços de limpeza e domésticos, outros são operários fabris e da 
construção civil. No Algarve há indícios da sua inserção laboral 
nos sectores do turismo e da restauração. Até finais de 2004, o 
número de imigrantes com a situação regularizada via Autorizações 
de Permanência (AP) atingia já os 64 730 indivíduos de nacio- 
nalidade ucraniana (+ 1360 Autorizações de Residência (AR), 
7053 russos (+ 1124 residentes AR), 12 647 moldavos e 10 944 
romenos.2 Estima-se que estes quantitativos possam ser maiores, 
se lhes adicionarmos aqueles que ainda não regularizaram a sua 
situação em Portugal. Como é óbvio estes dados reportam-se 
ao momento em que decorreu o trabalho de campo, no entanto 
e dado o interregno temporal entre esta fase e a publicação dos 
resultados da presente pesquisa torna-se necessário ressalvar que 
em 20083 o número de estrangeiros legalmente residentes em 
Portugal quase duplicou face ao ano de 2000 (207 587), registando- 
-se a presença de 436 020 estrangeiros residentes (num total de  
440 277 estrangeiros). Em particular, observa-se, contudo, um 
decréscimo (face a 2004), quer no efectivo de ucranianos, com  
52 494 residentes, quer no contingente de russos, com 6194 indi-
víduos.

2 Consideramos apenas as quatro nacionalidades da «Europa de leste» com um 
maior número de estrangeiros. Em 2004 existiam em Portugal 264 222 estrangeiros 
com AR e 183 832 com títulos de permanência (total concedido entre 2001 e 2004).

3 Em 2005 há um descréscimo de -7,27% no quantitativo de estrangeiros a 
residir em Portugal, em 2006 esse valor sobe ligeiramente, atingindo 1,33%, e  esse 
acréscimo continua em 2007, alcançando os 3,7%. A partir de 2007 o SEF começou 
a utilizar um conceito abrangente de estrangeiro residente em Portugal. Neste 
universo foram englobados os estrangeiros detentores de título de residência, 
os detentores de prorrogação de autorização de permanência e os estrangeiros 
portadores de prorrogação de permanência de longa duração. Esta alteração deve- 
-se m grande medida à uniformização dos títulos que habilitam os estrangeiros a 
residir em Portugal, de acordo com a Lei n.º 23/20077 de 4 de Julho (SEF. 2007. 
Relatório de Actividades 2007. Imigração, Fronteiras e Asilo.
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Não obstante a informação existente, inclusive na actualidade, 
permanecem ainda por avaliar muitos dos impactes sociais, cultu-
rais, económicos e simbólicos (a curto e médio prazos) deste 
fenómeno na sociedade portuguesa. Perante tais condicionantes, e 
numa perspectiva de complementaridade face à informação esta-
tística disponível em Portugal sobre a imigração, a nossa pesquisa 
pretende fornecer outras informações, de carácter qualitativo, 
relativas às trajectórias de vida, identidades, redes de sociabilidade, 
contextos existenciais e situações de discriminação. 

O arco temporal abrangido pelo estudo localiza-se entre 2002 
e 2005; no entanto, quando accionámos as técnicas da análise do- 
cumental e estatística que visaram apoiar, enquadrar e sustentar o 
material recolhido, foi necessário recuar um pouco mais no tempo, 
mais concretamente ao início da década de 80 do século xx, a 
fim de analisar dados estatísticos e outras fontes documentais, de 
modo a perceber melhor a composição e as dinâmicas evolutivas 
do fenómeno migratório.

A fase de trabalho de campo decorreu entre meados de 2003 
e finais de 2004 nos concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, 
tanto da Margem Norte, como da Península de Setúbal, já que é 
nestes municípios que se concentram alguns dos núcleos residen-
ciais mais significativos. Para além disso e apesar de este fluxo  
migratório proveniente do Leste da Europa se caracterizar por 
uma certa mobilidade geográfica e por uma maior dispersão pelo 
território nacional, a AML continua a ser o território que mais 
atractividade exerce sobre esta população, independentemente do 
seu país de proveniência.

O estudo dos imigrantes russos e ucranianos não foi uma 
escolha aleatória e ocasional. Este grupo contrasta e diferencia- 
-se da sociedade maioritária, enquadrando cidadãos estrangeiros 
não comunitários, sem uma anterior experiência de imigração em 
contexto nacional, mas supostamente mais próximos da sociedade 
receptora, pelo menos visualmente (traços fenotípicos) e aten-
dendo a alguns dos aspectos socioculturais (composição demo-
gráfica, características dos grupos familiares, algumas crenças e 
práticas religiosas, entre outros aspectos). De certa forma, estes 
imigrantes configuram uma situação singular, localizando-se numa 
posição de relativa aceitação e afinidade face à maioria, pelo menos 
numa fase inicial da sua presença entre nós. Apesar de estarmos 
cientes de que russos e ucranianos apresentam heterogeneidades, 
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quer internamente, quer entre si, optou-se por estudar estes dois 
grupos, supondo, porém, que também existem níveis de afinidade 
e de proximidade geográfica, histórica e cultural, já que até aos 
anos 90 a Rússia e a Ucrânia faziam parte da ex-URSS. Para além 
disso, os russos não têm sido muito visados pelas pesquisas que 
têm sido levadas a efeito em Portugal, devido possivelmente à sua 
menor visibilidade, uma vez que o seu contingente é inferior ao 
dos outros grupos imigrantes.

Esta pesquisa segue uma lógica sequencial que se prende com o 
nosso percurso profissional e de investigação dos últimos 12 anos. 
Foram as experiências passadas que nos permitiram transgredir 
a rigidez de algumas das fronteiras disciplinares, ajudando-nos a 
amadurecer e a consolidar o nosso core em termos de interesses 
de pesquisa, que indubitavelmente se orienta para um conjunto 
de temas e questões que mantém fortes relações entre si, como 
sejam a etnicidade, a imigração, a discriminação e a exclusão social, 
resultando daqui sinergias acrescidas e que foram revertidas para 
a presente pesquisa.

Tendo presentes as preocupações, os objectivos e as questões 
centrais de pesquisa, este trabalho estrutura-se em seis capítulos. 
No primeiro, a atenção direcciona-se para a exploração analítica 
da literatura sociológica que enquadra o objecto de estudo, mas 
também se fazem algumas incursões, ainda que breves, em outras 
disciplinas no âmbito das Ciências Sociais, como a Psicologia Social 
e a Antropologia. É uma revisão da literatura que tem por fio 
condutor não só a bibliografia que faz da etnicidade e do racismo 
as suas temáticas principais, mas também a recensão de outras ques-
tões e propostas teóricas, consideradas importantes para a proble-
matização do objecto. Confere-se um lugar de destaque ao conceito 
de raça, efectuando-se uma espécie de genealogia do termo, indis-
pensável para a compreensão e clarificação do conceito de racismo, 
dotado de uma elevada fluidez e envolto em controvérsia, mas 
com um lugar central nesta pesquisa. Nesta sequência, explica-se 
ainda a emergência teórica e histórica de conceitos e fenómenos 
como a «etnicidade» e os «racismos». Mas o puzzle teórico que 
enforma este estudo só fica completo com a mobilização e a expla-
nação de outros conceitos, como os de «identidade», «categorias», 
«representações sociais», «habitus» e «emoções», procurando-se 
interligá-los com os processos de construção de preconceitos, de 
racização e de etnicização. Ainda neste capítulo, mais do que uma 
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mera descrição das opções técnicas e metodológicas, explica-se 
com detalhe a estratégia teórica e metodológica de abordagem ao 
objecto construído. Por isso se retomam aqui as principais questões 
que orientaram todo o percurso de investigação. Deixa-se bem 
claro quais são as propostas teóricas e os instrumentos concep-
tuais mais relevantes e mais adequados à apreensão do objecto. 
Assim, convocam-se as principais opções teóricas e justificam-se 
as escolhas de ordem metodológica e técnica. Explicitam-se ainda 
as razões que nos levaram a efectuar um estudo de carácter quali-
tativo, mas que concilia, em determinados momentos da pesquisa, 
técnicas qualitativas e quantitativas. 

A relevância e a pertinência do estudo realizado são explicitadas 
no capítulo 2, onde também se tornaram claras quer a multidimen-
sionalidade, quer a complexidade do objecto escolhido. Discutem- 
-se algumas das principais questões teóricas que implicam níveis 
de análise diferenciados, mas ínsitos ao objecto de estudo. Assim, 
recenseámos estudos científicos e análises de cariz jornalístico, a 
fim de aceder às representações que estão subjacentes às opiniões 
sociais que a maioria constrói em torno dos «imigrantes de leste». 
Cruzaram-se alguns dos resultados destes estudos com infor-
mações empíricas mais recentes sobre opiniões, atitudes e actos 
que podem ser classificados como racismo em contexto nacional. 
Efectuou-se ainda, e com base em fontes estatísticas, uma breve 
caracterização demográfica e migratória desde os anos 80 do século 
passado até ao início do século xxi, dando-se especial ênfase aos 
fluxos migratórios com origem na Europa de leste. A aparente 
sobrerrepresentação de estrangeiros do Leste da Europa no sistema 
prisional e a hipótese da existência de práticas discriminatórias 
neste domínio justificaram uma breve caracterização penal e socio-
demográfica dos reclusos estrangeiros nas prisões portuguesas. Esta 
informação serviu de enquadramento para a análise das representa-
ções e das emoções relativas aos processos e domínios de discrimi-
nação descritos pelos russos e pelos ucranianos e cujos resultados 
se apresentam no capítulo 4.

No capítulo 3, apresenta-se o perfil sociográfico dos imigrantes 
russos e ucranianos entrevistados.

Os capítulos 4, 5 e 6 constituem, do ponto de vista empírico, o 
corpo central desta obra. É nestes que se dá conta da operacionali-
zação do modelo analítico estabelecido no capítulo 1, efectuando-se 
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a análise e a interpretação da informação recolhida com o objectivo 
de encontrar respostas às questões-chave que orientaram o estudo.

No capítulo 4 o nosso olhar focalizou-se nos processos de 
construção identitária accionados pelos próprios sujeitos. Tentamos 
apreender o núcleo central de elementos identitários que os 
imigrantes russos e ucranianos mobilizam para se autodefinirem. 
Nos imigrantes, as pertenças étnico-nacionais parecem ser as mais 
salientes. Neste contexto de análise, privilegiámos a apreensão 
dos mecanismos de reconhecimento das pertenças e de identifi-
cação colectiva, nomeadamente as designações preferenciais e o 
que pensam das formas de nomeação usadas pela maioria para os 
identificar, qual o significado que atribuem às categorias prescritas 
do que é ser «imigrante de leste», assim como as práticas sociais e 
os valores eleitos como os mais importantes pelos próprios. Neste 
domínio, algumas mudanças sociais atravessam longitudinalmente 
os comportamentos e as trajectórias dos imigrantes entrevistados; 
alguns já incorporaram práticas socioculturais do país de recepção, 
outros abandonaram algumas das práticas do país de origem, e 
outros procuram reactualizá-las em contexto migratório.

No capítulo 5 são evidentes as múltiplas expressões e expe-
riências discriminatórias vivenciadas cognitiva e emocionalmente 
pelos protagonistas sociais entrevistados. A reconstrução dos 
eventos e das experiências apreciadas como discriminatórias estão 
imersas nas práticas e rotinas da vida quotidiana, notando-se em 
alguns domínios e contextos uma espécie de repetição de condi-
cionalismos, agentes perpetradores, reacções comportamentais e 
emoções experimentadas pelas «vítimas». Estas microexperiências 
só podem ser interpretadas e compreendidas quando situadas nas 
relações de força instauradas num contexto mais vasto de legiti-
mação das desigualdades e das hierarquias sociais que envolvem 
os grupos imigrantes. Há, de facto, mecanismos e forças que se 
localizam a um nível macrossocial que contribuem para a repro-
dução de ideologias e práticas discriminatórias e que escapam aos 
próprios entrevistados. 

Estas questões serviram de ponto de partida para a discussão 
que se seguiu e que consistiu na exploração de alguns dos eixos 
que marcam o quadro de interacção maioria e os grupos empíricos 
(capítulo 6). Mais uma vez se atentou na forma como os sujeitos 
reinterpretam e reinventam as suas próprias identidades e a identi-
dade prescrita aos membros da sociedade maioritária. Parece clara 
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a tendência para o exagero das diferenças essencialmente culturais, 
mas os discursos também se focalizam em certos aspectos apre-
ciados positivamente e em algumas similaridades (convergência), 
assim como em zonas de tensão e na distância social e relacional 
através do confronto com a alteridade. A este propósito, os 
sujeitos foram ainda interrogados sobre a forma como pensam que 
são representados pela maioria. Nos processos de construção de 
estereótipos e preconceitos face aos imigrantes não é esquecido o 
contributo dos Media, tentando-se apreender as percepções e as 
reacções dos protagonistas sociais face às mensagens difundidas 
por estas agências. Finalmente, sumariam-se algumas das principais 
linhas conclusivas, procurando-se encontrar possíveis respostas ao 
feixe de questões que estruturaram todo o caminho percorrido, 
assim como apreender o que há de comum e de dissemelhante nas 
representações do Nós, face à maioria e relativamente aos contextos 
e situações percepcionados como discriminatórios.


