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"Os afrodescendentes
não são vistos
como portugueses"
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Há quase cinco décadas que
a historiadora Isabel Castro
Henriques estuda a relação
dos africanos com a sociedade

portuguesa. A investigadora da
Universidade de Lisboa, que
este mês lançará o livro "De Es-
cravos a Indígenas — o Longo
Processo de Instrumentaliza-
ção dos Africanos (séculos XV-
-XX)", mostra como os códigos
construídos ao longo da história
continuam a influenciar a for-
ma como os portugueses olham

para os afrodescendentes.

? Porquê a necessidade de vol-
tar ao tema da escravatura?
? Porque aumentou o interes-
se pela questão da escravatura
e pela história africana, com a
afirmação de afrodescendentes.

? O que significa a passagem
de escravo a indígena?
D Houve um processo con-
tínuo de instrumentalização
dos africanos que se desen-
volveu ao longo de séculos e

que, primeiro, os transformou
em escravos e, depois, em in-
dígenas. Entre os séculos XV
e XIX, a violência foi a tónica
das relações que os europeus
em geral e os portugueses em
particular estabeleceram com
os africanos. Houve uma práti-
ca permanente de transformar
esses homens e mulheres em
instrumentos de trabalho ao
serviço dos europeus.

? Os africanos foram desuma-
nizados?
? Eram tratados como coisas,
máquinas. Primeiro foram es-
cravizados, depois, no coloni-
alismo, obrigados a trabalhos
de uma extrema dureza e vio-
lência.

? Os indígenas nunca foram
verdadeiramente livres?

? Do ponto de vista jurídico
eram homens livres, mas in-
dígenas, uma categoria que o
sistema colonial banalizou. No

tempo da escravatura seriam
chamados selvagens porque o

termo indígena só foi fixado e
banalizado no período colonial.
Os indígenas vieram opor-se aos

assimilados, ou seja, os africa-
nos que conseguiram absorver

algumas práticas da civilização
portuguesa, passando a um
patamar superior do sistema
colonial.

? Não eram cidadãos de plenos
direitos?
? Teoricamente eram em Cabo
Verde e, depois, em São Tomé e

Príncipe. Mas eram discrimina-
dos. Sempre houve preconceito.

? Os negros continuam ainda
hoje a ser vistos como cidadãos
de segunda?
? Sim, quase inconscientemen-

te, os portugueses de cor mais
escura geralmente não são vis-

tos como cidadãos portugueses,
mas como imigrantes. Há um
longo percurso de preconceito
que continua a levar uma paite
importante dos portugueses a
olhar os outros através da cor
da pele. Homens e mulheres
que nasceram em Portugal, com
uma cultura portuguesa, são

questionados pela sua origem.
A mim ninguém pergunta de
onde vim; a eles, dizem: você é

africano.

? Isso não mudou?
? Continua a precisar de
mudar. É muito importante
sermos críticos em relação à
História e percebermos que
formas do nosso imaginário
ainda nos levam a ter estes
comportamentos.

? A extrema-direita está a cres-
cer em toda a Europa. Como vê
essa dinâmica?
? O contexto atual da Europa,
marcado por uma forte imigra-
ção dos países do sul, é um cam-

po fértil para recuperar ideias

que hierarquizam as humani-
dades. São ideias do século XIX
que se consolidaram no século
XX e que este século veio recu-

perar e reforçar.

? Está preocupada?
? Sim, não sabemos aonde
pode parar. Temos assistido a
situações extremamente difí-
ceis, que têm levado os afrodes-
cendentes a organizarem-se.

? Há espaço para o ressurgi-
mento destas teses discrimina-
tórias em Portugal?
? Tenho dificuldade em anteci-

par como a situação irá evoluir.
Em Portugal, a rejeição foi e
ainda é epidérmica, marcada
pelacor da pele, e não com base
científica.

? Os portugueses assumem
politicamente o seu passado de
traficantes de escravos?
? O ensino até ao 25 de Abril
exaltava os feitos dos portugue-
ses, que eram valorizados pelos
atos civilizacionais em relação
aos africanos, e essa nota não se

dissipou. Continuamos a ouvir
essas formulações e há dificul-
dade em ultrapassar essa lava-

gem do cérebro que nos aumen-
ta o ego e nos faz evitar falar
de situações violentas em que
fomos agentes fundamentais.
Já tive muitos problemas por
falar nisso, inclusive na própria
faculdade, onde a história de
África sempre foi vista como de

segunda categoria.

? Como vê a eleição, em Portu-
gal, de três deputadas afrodes-
cendentes?
? As mulheres africanas foram
sempre muito dinâmicas na so-

ciedade portuguesa e têm vindo
a organizar-se em associações,
que visam combater o precon-
ceito. É neste contexto que têm
tido uma palavra sonora, que
culminou com a eleição de três

? O escrutínio sobre elas é

major?
? É, porque são novidade. São

a prova de que há algo a mudar
na relação dos portugueses com
os africanos. Eu estou otimista,
porque os jovens, que não vive-

ram a guerra colonial quando
nos incutiram o preconceito
contra os africanos, são menos
racistas.

? Portugal não consegue ser
Portugal sem África?
? A presença africana é iden-
titária. Não é como a migração
dos judeus ou dos muçulmanos.
Houve miscigenação, e prova-
velmente todos nós temos san-

gue negro.

? Disse que o seu trabalho foi

sempre o de tentar compreen-
der quem são os africanos. A

que conclusão chegou?
? Através de uma investigação
de muitos anos pude dar conta
das dinâmicas sociais africanas
e as suas estratégias para se po-
derem afirmar. Foram capazes
de preservar a sua africanidade
e de inovar essa identidade para
se adaptarem melhor à moder-
nidade. Tiveram capacidade de

responder e aceitar o outro, de-
finindo estratégias de mudança.

? Como evoluiu o olhar dos

portugueses em relação aos
negros?
? No período mais dramático
do esclavagismo, conviveram
coma escravatura de forma leve.

No século XIX, houve uma elite

que se preocupava, mas a maio-
ria da população não pensava no
assunto. Os pretos eram os pre-
tos, e o problema não se punha.
Na ditadura havia censura e os

movimentos de libertação que
explodiram na Europa a par-
tir dos anos 50 não chegaram
a Portugal. A população ficou
marcada pela pequenez das idei-

as. Os africanos que vieram a
partir dos anos 60 instalaram-se
em bairros de lata e também não
foram proativos. Desde os anos

90, a situação tem-se modifica-
do. Tudo vai depender do que
se fará a partir de agora, num
tempo de aparente abertura.
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