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RACISMO E 
CIDADANIA
A exposição mostra duas realidades interligadas,
o RACISMO, um preconceito em relação 
a descendência étnica combinado com ações 
discriminatórias, e a CIDADANIA, o direito à 
residência, trabalho e participação política num 
determinado país, envolvendo igualmente 
deveres e responsabilidades.

TENSÃO ENTRE
EXCLUSÃO E INTEGRAÇÃO

A primeira parte do itinerário proposto concentra-se 
nos séculos XVI-XVIII, nas imagens sucessivamente 

repetidas de mouros e judeus e depois quando 
convertidos ao cristianismo. Em seguida são

 mostradas imagens de populações de origem
 africana escravizadas e de nativos da América, um 

Novo Mundo, e da Ásia. Conclui esta parte a teoria 
das raças, ou seja, a visão hierárquica dos povos

 do mundo sob supremacia europeia. 

O mundo colonial abre a segunda parte, exibindo 
imagens de trabalho escravo e trabalho forçado, 
desumanização e inferiorização de africanos. 
Tal como aconteceu anteriormente com o confronto 
de religiões, agora a representação de integração 
limita-se a sinais exteriores. Só depois da guerra 
colonial  as artes contemporâneas se apropriam da 
memória colonial e refletem sobre uma visão mais 
inclusiva de cidadania.
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Nas colónias, a escravatura prolonga-se pelo século XIX, sendo o ciclo 
de legislação abolicionista, de 1853 a 1875, revelador da dificuldade da 
sua aplicação. Na altura a designação «escravatura» é substituída pela de 
trabalho forçado. Mas a verdadeira natureza desta mudança e designação 
não só não é clara, como é permissiva. Há todo um debate internacional 
em torno dos mecanismos de imposição do trabalho forçado. Por isso 
continuam a existir africanos acorrentados ou cativos das guerras de 
ocupação de África, o que mostra o prolongamento de uma mesma atitude. 
Assim acontece quando se registam ou fotografam os trabalhadores 
africanos arregimentados para trabalho forçado, ainda que já na primeira 
metade do século XX.

A conversão forçada dos judeus, em 1497, 
desencadeia tensões de competição 
económica perante uma integração bem 
sucedida. Os judeus convertidos, agora 
chamados de cristãos novos, são excluídos 
de instituições do Reino e da Igreja pelos 
estatutos de limpeza de sangue. Os cristãos 
novos são, ainda, as principais vítimas da 
Inquisição. A conquista cristã da Península 
Ibérica (séculos VIII a XV) considera os 
muçulmanos como o inimigo principal, 

 

sentimento transportado para a expansão 
portuguesa em África e na Ásia (séculos XV 
a XVIII). Os muçulmanos são expulsos em 1496 
mas há conversões forçadas, sendo os 
convertidos ditos mouriscos, para sublinhar 
a infâmia da sua origem. Como os judeus são 
objeto dos estatutos de limpeza de sangue. 
Em Portugal, legalmente, até ao início do 
século XIX, só eram aceites judeus e muçul-
manos por motivos diplomáticos, embora 
fossem aceites nas colónias com restrições.

A representação de africanos é inicialmente 
ligada à escravidão e à antropofagia. 

Às imagens do trabalho do escravo nas 
plantações brasileiras junta-se a do negro 

como elemento da natureza ou a dos 
escravos como acessórios de Corte. 

Ao mesmo tempo que em esculturas de 
santos o demónio é um negro africano, 

recuperam-se outras lendas que os mostram 
vestidos com hábitos de ordens religiosas. 

Entre uma discriminação generalizada e uma 
promoção individual à luz da conversão 
religiosa há uma enorme ambiguidade. 

Objetos como as manilhas, utilizadas para a 
aquisição dos escravos como uma outra 

qualquer mercadoria, ou as grilhetas 
aprisionadoras e dolorosas, documentam 

vidas humanas submetidas e marginalizadas. 
A punição de escravos começa a ser 

registada por artistas não portugueses, 
próximos e favoráveis ao movimento 

de abolição da escravatura. 

Simultaneamente inocente e demoníaco, o nativo 
americano é visto como aberto à conversão mas 
um infrator permanente. Na arte portuguesa são 
claras as representações contraditórias do índio 
do Brasil. Tanto pode ser um dos Reis Magos como 
o Demónio. Mas foi a relação com o canibalismo 
(consumo de carne humana) que mais marcou e 
caracterizou os nativos americanos na Europa até 
ao século XVIII. Para descrever a Índia são integra-
das, nos grandes reportórios europeus de costumes 
do mundo, imagens de sacrifícios humanos e de 
culto pagão a diferentes e estranhos deuses. 
A partir destas visões negativas começou a 
esboçar-se, no século XVI, uma teoria das raças 
que viria a ter influência em muitas centenas de 
textos, gravuras e pinturas. Aí se procurou afirmar, 
até ao final do século XIX, uma hierarquia das raças, 
colocando no seu cume os europeus. 
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NATIVOS DA AMÉRICA E DA ÁSIA,

Autor desconhecido 
São Bartolomeu (séc. XVII) 
Madeira pintada e dourada, 102 x 35 cm
Igreja Matriz de Idanha-a-Nova 
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Grilheta de Ferro 
Museu Nacional de Arqueologia 
Nº ETNO 2017.1.1
© Luís Pavão

Vasco Fernandes (c. 1475-1542) 
e Francisco Henriques (?-1518)
Adoração dos Reis Magos (1501-1506) 
Óleo sobre madeira, 132 x 81 x 2,5 cm 
Museu Nacional Grão Vasco
Nº inv. 2145
© José Pessoa (DGPC/ADF)

Tabaqueira em forma de cabeça de negra 
(séculos XVIII-XIX)

Faiança de Viana do Castelo, 21,3 x 13 x 18cm
Museu Nacional de Machado de Castro

Nº inv. 9435, C-892

Gonçalo Mabunda
Memórias, (2013)

Metal e madeira, 80 x 68 x 14 cm
Coleção Fundação PLMJ, Lisboa

© T COM ART

Banda da escola de artes e ofícios (c. 1915), Moçambique
Coleção João Loureiro 

Oficina de sapateiro (c. 1910), Moçambique
Coleção João Loureiro
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As exposições coloniais dos anos de 1930 e 1940, no Porto e em Lisboa, 
seguem os modelos internacionais da segunda metade do século XIX, 
com o estabelecimento de zoos humanos de comunidades trazidas das 
colónias e expostas num «habitat natural» recriado para o efeito, sublinhando 
supremacias e dependências. Na mesma linha, a erotização de mulheres 
nativas africanas torna-se possível num país de moral supostamente austera 
sendo justificada por preconceitos de primitivismo e de inferioridade. 
Em oposição justificadora são registadas imagens ambíguas de africanos 
assimilados pela educação e vestuário europeus. Mas o racismo expresso 
em publicações ilustradas, cartazes publicitários e obras de arte existe e 
prolonga-se até aos anos de 1950.  O acesso à cidadania da população 
nativa nas colónias tende a melhorar durante a guerra colonial dos anos 
60 e início dos 70, para justificar internacionalmente a posição de Portugal.

A monarquia constitucional (1834-1910) abriu 
caminho à liberdade religiosa com a autorização do 

regresso de comunidades judaicas e a construção 
da primeira sinagoga, em 1904, na cidade de Lisboa. 

Só em 1985 é aqui construída a primeira mesquita 
desde a Idade Média.

A revolução de 25 de Abril de 1974 e a independên-
cia das colónias, em 1975, criaram condições para o 
acesso universal à cidadania. Ainda assim continuam 

a existir problemas de acesso e discriminação, mas o 
racismo deixou de ser apoiado ou ignorado pelo 

Estado, verificando-se a sua condenação pela lei. 

O período pós-colonial trouxe consigo uma enorme atividade de artistas 
africanos, que exploram a sua identidade num processo de interrogação 
de imagens, institucionalizadas e eurocêntricas, colocando-as em 
confronto com a memória dos diferentes povos. Por outro lado, artistas 
portugueses que viveram nas ex-colónias ou que absorveram as culturas 
das populações africanas têm vindo a utilizar essas experiências para 
refletir sobre um novo mundo sem racismo e com cidadania. 
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