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RESUMO
O artigo proposto vem contribuir para a reflexão sobre as relações na contemporaneidade a partir da
questão da identidade e do diálogo intercultural, elementos considerados importantes para a superação
dos estereótipos e das representações sociais. Deste modo, pretendemos discutir sobre a reprodução
de práticas de violência estrutural de gênero em relação à mulher brasileira, que mesmo hoje vem
sendo manifestadas, através de atitudes e comportamentos, por uma parte considerável da sociedade
portuguesa. Tais disposições podem ser consideradas preocupantes em quaisquer contextos em que
haja uma construção social da realidade específica, porém, em se tratando do contexto acadêmico, tal
aspecto causa perplexidade perante à afirmação dos princípios e pressupostos do Estado Democrático
de Direito e do respeito à dignidade da pessoa humana. A partir de denúncias e protestos que foram
expostos na mídia brasileira e portuguesa e que geraram diversos debates sobre a construção de re
presentações sociais, assentes na herança de um pensamento colonial patriarcal, sexista e destruidor
das alteridades, sobretudo feminina, ocasionaram uma forte discussão nos órgãos internos da Univer
sidade de Coimbra. Em face disto, objetivamos, a partir de uma revisão bibliográfica e de entrevistas
semiestruturadas extraídas de grupos focais entre estudantes brasileiros da Universidade de Coimbra,
propor uma discussão sobre a permanência de estereotipias e entropias no diálogo e nas relações in
terculturais e refletir sobre os julgamentos de valor relativos à moral sexual da mulher brasileira, que
não está alheia às relações que são da esfera da vida privada e social “fora dos limites da academia”.
                                          
PALAVRAS!CHAVE
Violência simbólica; violência de gênero; identidade; representações sociais; alteridade.

Representações sociais e sexualidade
A existência de representações sociais ligadas à sociedade portuguesa, sociedade que

tomamos como referência para levantar esta questão, relativamente à sexualidade e à sen
sualidade da mulher brasileira estão arraigadas de estereótipos. Neste sentido, destacamos
a importância em abordar o tema que, de certa forma, remete às dificuldades em se construir
relações lusófonas livres da herança de um pensamento colonial. A imagem social negativa
geralmente associada à mulher brasileira, ainda hoje, permanece em uma “franja” conside
rável da sociedade portuguesa. Como por exemplo, observamos, no ano de 2003, o movi
mento das “Mães de Bragança”4. Fato recordado novamente no ano de 2014, nas redes

1 Trabalho apresentado no GT “Violências: femicídio e LGBTQfobias” do V Congresso Internacional em Estudos Cul
turais: Género, Direitos Humanos e Ativismos.

2 Doutoranda no Departamento de Educação, Universidades de Aveiro. Email: rosanapatane@ua.pt
3 Doutoranda em Estudos Culturais, Universidades de Aveiro e Minho. Pesquisadora com o apoio CAPES. Email:

alinebmercon@hotmail.com
4 Em 30 de abril, um conjunto de cidadãs portuguesas inicia um movimento na Cidade de Bragança, localizada na

região Norte de Portugal, a partir de uma campanha formal e pública, intitulada “Mães de Bragança”. Tal movimento
tinha a intenção de eliminar a prostituição na localidade. A indignação das mulheres portuguesas com relação às
brasileiras centravase na acusação que estas estavam “a dar a volta à cabeça dos maridos”, sendo estes maridos
portugueses da cidade (http://www.tsf.pt/vida/interior/dezanosdepoisdaguerradasmaesdebraganca
3192894.html).
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sociais e nos principais jornais da cidade de Coimbra e brasileiros, a partir da repercussão
de um conjunto de denúncias sobre práticas de violência simbólica e de gênero, proferidas
por estudantes portugueses do 1º ciclo (Licenciaturas) e por parte de alguns docentes (da
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra) em relação aos estudantes brasileiros, em
sua maioria, brasileiras, do Programa de mobilidade internacional de Licenciaturas5.

Tais episódios revelam uma visão da sociedade portuguesa com uma carga bastante ne
gativa sobre a mulher brasileira. O que chama atenção, desta última vez, é o fato do movi
mento não ser liderado e mobilizado por mulheres portuguesas contra as mulheres
brasileiras, mas sim através de denúncias dos estudantes brasileiros contra a estrutura de
pensamento dos docentes e dos estudantes portugueses, que estabelecem um hiato e uma
contradição com os ideais da educação e do diálogo intercultural, para além de infringir pres
supostos dos direitos humanos.

Deste modo exigese, a partir de tais acontecimentos, uma reflexão urgente sobre como
romper com as estereotipias, que derivam de um pensamento abissal relativo à mulher bra
sileira e que ainda não está esgotado. Estes comportamentos geram ressonâncias e reforçam
os estereótipos que, por sua vez, reproduzem representações sociais e contribuem para a
propagação de práticas de violência estrutural de gênero e de violência simbólica.

Contudo destacamos, por meio dos fatos descritos, não só as dificuldades trazidas a partir
da presença de representações sociais da identidade e das alteridades da mulher brasileira,
como também as questões de sexualidade e de gênero, que estão presentes no âmbito das
relações. Considerando que tais questões não se colocam como um “caso à parte”, mas como
uma dimensão crítica que inviabiliza a luta contra à violência e à afirmação dos direitos hu
manos, no que se refere aos discursos que promovem as resistências às discriminações.

A existência de um pensamento abissal
A sociedade brasileira, assim como a portuguesa, encontrase em processo de mudança

social com diferenças relativas ao retrato de cada uma delas. Vivencia os efeitos de uma ex
pansão democrática, por um lado, e de uma crise de legitimidade, por outro. A expansão da
legitimidade democrática tem proporcionado avanços significativos na conquista de garantias
e direitos fundamentais. No entanto, o conjunto de políticas de austeridade no caso portu
guês e de crise política que desencadeia uma crise econômica são elementos que atingem
com bastante efeito a vida cotidiana.

A cidadania, a dignidade da pessoa humana, a soberania, o pluralismo político e os va
lores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos do Estado Democrático de Di
reito, presentes tanto na Constituição da República Portuguesa como na Constituição Federal
do Brasil de 1988 (constituição “Cidadã”). Ambas as Cartas Magnas reiteram os princípios
de igualdade e de universalização que orientam seus objetivos fundamentais6.

5 Campanha realizada em 2014, por um grupo de estudantes brasileiros da Universidade de Coimbra, através das
redes socias, a partir de fotos com cartazes que denunciavam frases ouvidas no ambiente acadêmico contra a xe
nofobia, racismo, machismo e homofobia (www.noticias.uol.com.br/album/2014/01/30/campanhadenunciaca
sosdediscriminacaoexenofobia—nauniversidadedecombra.html).

6 Art.3 da Constituição Federal de 1988 (http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641719/artigo3daconstituicao
federalde1988).
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Assim, o objeto e a problemática de investigação, embora sejam alvo de críticas por
parte dos atores sociais que lutam pelas transformações necessárias, representam ideologias
que ainda são hegemônicas e alinhadas com um pensamento abissal. Portanto, sobrepõem
se e manifestamse por meio da linguagem em um tipo de racionalidade abissal, porquê: 

Consiste num sistema de distinções visíveis e invisíveis, sendo que as invisíveis fundamentam
as visíveis. As distinções invisíveis são estabelecidas através de linhas radicais que dividem
a realidade social em dois universos distintos: o universo “deste lado da linha” e o universo
“do outro lado da linha”. A divisão é tal que o “outro lado da linha” desaparece enquanto
realidade e tornase inexistente, e é mesmo produzido como inexistente. Inexistência signi
fica não existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível (Santos, 2009:23).

A existência de um pensamento abissal relativo à compreensão da identidade, da alte
ridade e do modo de ser e de estar da mulher brasileira face às demais mulheres de outras
nacionalidades, expressase como um  fetiche que não se restringe a uma franja da população
que possui um capital cultural e um nível de desenvolvimento intelectual baixo. Refletese
nas relações e nas representações cotidianas do ambiente acadêmico e dos demais ambien
tes sociais mais privilegiados. O que revela a consistência de tais ideias no que se refere à
sua sedimentação nas estruturas mentais. Por de trás das boas intenções de se criar um es
paço lusófono, perduram estruturas mentais assentes numa lógica do pensamento abissal,
o que pode vir a comprometer e que já tem comprometido a relação intercultural. A fluidez
das trocas em igualdade de posicionamentos e de condições se torna fragilizada. As conse
quências sobre a construção de um espaço lusófono são fortes, pois seriam necessárias re
formas não só em termos de políticas públicas formais (educação intercultural), como
também no investimento nos meios de comunicação social, que revelamse como uma di
mensão fundamental a ser repensada, com vistas à sua reformulação e contribuição efetiva
para a superação de estereotipias no âmbito do espaço lusófono.

Representações sociais, identidades e as alteridades
Convém ressaltar que não se deve reduzir o sentido de representação à noção de este

reótipo. Os traços estereotípicos podem ser observados nos discursos sobre os grupos em
geral (Deschamps & Moliner, 2009). Como por exemplo, quem nunca ouviu falar da pontua
lidade dos ingleses, da beleza das brasileiras, do senso de organização dos alemães e do con
sumismo desenfreado dos americanos? Como se percebe, o estereótipo é uma simplificação
ou generalização de alguma característica bem conhecida de um dado grupo. Já pensar “em
representar ou se representar”, primeiramente, equivale a uma expressão do pensamento no
qual o agente relacionase com um objeto, isto é, não existe representação sem objeto. Tal
objeto pode ser uma pessoa, uma ideia, um evento, um fenômeno, etc. Neste sentido, a re
presentação é caracterizada como uma forma de saber prático que liga um sujeito a um objeto,
sendo sempre uma representação de algo (objeto) ou de alguém (sujeito) (Jodelet, 1993).

Uma representação social é um fenômeno e uma forma de pensamento estruturado
que tece ressonâncias formadas no seio dos processos de socialização estabelecidos no grupo
como destaca Jodelet (1994). Atuam na origem e na trama das relações ocorridas nos pro
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cessos de socialização primária e de socialização secundária, como é o caso das relações de
ensinoaprendizagem e das representações analisadas em questão – o contexto da educação
formal (Martins; Pardal e Dias, 2011). Consideramos que a problemática que se coloca em
torno do comentário/representação social: “Ah, és brasileira! Então…” atua na contramão
do que seria suposto numa relação entre estudantes de licenciatura e até mesmo de mes
trado e doutorado, sem deixar de mencionar, os docentes.

As questões de sexualidade e gênero tratadas neste trabalho, para além de se deterem
à existência de representações sociais que, neste caso específico, caracterizam “rótulos”,
ainda associados à mulher brasileira, por parte de alguns membros da sociedade portuguesa,
também pretende debater sobre a importância das lutas e das resistências as discriminações
que violam os direitos humanos, bem como ao neocolonialismo exercido pelo academicismo.
Deste modo, cabe refletir sobre comportamentos atribuídos em função de um passado de
dominação colonial que reiteram uma dimensão crítica, no que se reporta aos discursos que
envolvem a construção efetiva do diálogo intercultural.

A influência desta herança colonial associada ao comportamento social e a disseminação
das representações sociais, junto à sociedade portuguesa, fazem da relação/diálogo inter
cultural uma dialética que merece atenção, pois percebese ainda uma estrutura tradicional
que contraria e envolve o pensamento acadêmico, apesar da existência de grande produção
do conhecimento e circulação de novas ideias debatidas com o intuito de desconstruir a força
dos estereótipos profundamente arraigado nas mentalidades de muitos.

Neste sentido, realçamos o quanto as representações sociais também se revertem em
representações cotidianas na medida em que “a emergência, o desenvolvimento e a aborda
gem de determinados termos (científicos, filosóficos, teóricos, etc.)”, migram desta esfera e
são apropriadas pelo senso comum para caracterizar uma determinada realidade, são tam
bém, como em toda ideologia, invertida e aparecem como mencionava Marx “de cabeça para
baixo”, pois são “produtos sociais envolvidos em lutas sociais, bem como as opções que os
indivíduos assumem no uso ou determinado tipo de uso destes termos” (Viana, 2008, p. 5).

Deste modo reconhecemos a função das representações, que remetem para a percep
ção de uma realidade comum sobre a construção da identidade. São as representações de
outrem e que partilhamos com outrem, que nos fazem, simultaneamente, seres individuais
e coletivos (Deschamps & Moliner, 2009).

Considerando que as representações sociais são “a própria produção de conhecimento
prático orientado para a compreensão do mundo e para a comunicação (Spink, 2010, p.14),
o trabalho apresentado aborda o peso que o imaginário social e a disseminação dos este
reótipos exercem sobre a configuração das identidades e das alteridades. Observando, prin
cipalmente, os problemas e as discriminações que lhe são subjacentes e intervêm na
construção da relação intercultural.

Em análise
O objeto de estudo em questão: “Ah, és brasileira! Então…”, envolve toda uma noção

fundamentada num estereótipo e num conjunto de ideias pejorativas que revelam a mani
festação de um conceito das representações sociais designado de “zona muda”, concebido
por JeanClaude Abric, na Escola de Aix enProvence, no ano de 2003. Tal conceito, reforça
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a existência de representações cotidianas e de representações cotidianas em paralelo, pois
as relações do senso comum que se construíram ao longo de três séculos de dominação co
lonial e dos quase dois séculos de relações estabelecidas no contexto PósColonial entre
Brasil e Portugal, conservaram ideias formuladas na lógica da exploração e do patriarcado.

A dialética é vista como um todo articulado e único em que interdependese, interliga
se e condicionase mutuamente aos objetos e aos fenômenos, logo, a influência direta do
meio social e das impressões que lhes são subjacentes, tornam a linguagem, o mais poderoso
dos instrumentos. Para além de tal condição, pode ser interpretada como meras imagens ou
estruturas do pensamento que apenas “tangenciam” a construção da realidade social. Desta
forma, a dialética em questão, retrata um determinado fenômeno social e remete a estru
turas discursivas, considerando que “[…] o discurso contribui para a constituição de todas as
dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o moldam e restringem: suas
próprias normas e convenções e também as relações, as identidades e as instituições que
lhe são subjacentes” (Fairclough, 2008, p.11).

Neste sentido, apresentamos os excertos das entrevistas semiestruturadas extraídas de
um grupo focal realizado entre estudantes brasileiros/as, da Universidade de Coimbra, no
âmbito da realização de investigação de doutorado sobre “as representações sociais recípro
cas da identidade e da lusofonia entre estudantes brasileiros e portugueses da Universidade
de Coimbra”, no qual foram debatidos questões sobre a mulher brasileira, considerando não
só as razões que se alinham à herança de um pensamento colonial, patriarcalista e sexista,
mas a adoção de uma prática de violência simbólica e estrutural de gênero, que por sua vez,
está sustentada por um pensamento abissal. Conforme os excertos e debate proferidos por
três estudantes brasileiras, as situações mais recorrentes e que reforçam a expressão “Ah,
és brasileira! Então…”, expõese:

“Pra mim não foi tão boa assim! O que eu pensava...Eu vou para a Europa, não é?! Há, aquela
visão de que morar na Europa, as pessoas tem a cabeça aberta e não foi o que eu observei.
Em alguns momentos, tanto dentro da universidade como fora da universidade, eu observei
situações de preconceito. Preconceito contra o imigrante, racial, de gênero e etc! Por exem
plo, eu acho que os portugueses... na minha visão particular,  eles são, por exemplo, ma
chistas!(…) E essa questão do gênero...é então é muito forte... Eles são muito conservadores
e (...) principalmente a questão do machismo e do preconceito com o imigrante” (Douto
randa brasileira do Programa em Economia e Gestão, 52 anos).
“Eu penso sobre os dois lados e peso os dois lados: positivos e negativos. Ah... Primeiro, eu
sempre coloco assim: sim, eu sou imigrante aqui! E sei que existe todo um estereótipo sobre
brasileiros e além dessas questões, existem as questões de como a colega bem falou, que é
a questão de que a universidade é muito tradicional e conservadora, por que Portugal é
muito tradicional e conservador… E há um machismo evidente! E esse machismo se mani
festa nas falas e posicionamentos em relação à nós mulheres, principalmente, no tocante
ao estereótipo e quando é o caso do estereótipo em relação ao meu caso, por exemplo por
ser homossexual e de outras colegas que já vieram pra cá e sofreram ameaça, como o que
aconteceu em 2014 e que saiu na imprensa no mesmo ano” (Doutoranda brasileira do Pro
grama em História Medieval, 30 anos).
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“Começando pela mais recente que foi agora na época da “Queima das Fitas”7, que uma
colega que é do mestrado e ela é toda bonita e tal… e aconteceu de um português chegar
nessa minha amiga e dizendo: _ e aí?! Como é?!? E olhei e falei assim: _ ela não tá à venda
e ela não é prostituta e não é assim que funciona! E ele disse: _mas vocês são brasileiras! E
as brasileiras são mais fáceis… e não sei o quê… uma situação bem assim… então existem
vários casos desse tipo aqui. (…) mas sabe quando você está muito próximo da situação,
você percebe que existe tudo isso que já foi falado e… no quesito conservadorismo, buro
crático e tradicional da situação, a gente percebe que é 8 ou 80! O contexto… eu acho que
eles são muito assim fechados, encaixotados, quadrados sobre certos tipos de pensamento
ou então eles são ultra, mega liberais! Pode tudo! Tudo é festa! Você é brasileira então
vamos festar… então tem um “oba, oba nesse sentido” (Doutoranda brasileira no Programa
em Direito, 28 anos).

Conforme defende Faiclough (2008), os discursos que desvelam um fenômeno existente
e que ocasionam a instauração de ideias e de informações qualificadas que perduram e con
tribuem para determinar novas práticas, também pode ser compreendido como uma ação
social. Para o autor “o discurso contribui para a construção de identidades sociais, para a cons
trução de relações sociais entre as pessoas e para a construção de sistemas de conhecimentos
e crenças” (2001, p. 91). Neste sentido, observamos que a perspectiva dialética expressase
e está evidenciada em tais narrativas por meio dos estereótipos e da discriminação, contri
buindo para a reprodução de práticas de violência estrutural de gênero em relação à mulher
brasileira e representando um pensamento abissal que deveria ser combatido e não reforçado
no ambiente acadêmico. De acordo com a interpretação crítica do discurso, percebemos tam
bém que a preservação de atitudes de estereotipias e preconceitos não está assim tão afastada
do pensamento que circula na Universidade de Coimbra, como talvez possa parecer, pois ainda
sustentase juízos baseados na cultura dos costumes neste ambiente acadêmico.

Conclusões
A partir da visão de Fairclough, sobre a dimensão crítica que toma o discurso como “(...)

uma forma de prática social e não como prática puramente individual (…) que implica ser o
discurso um modo de ação, uma forma em que as pessoas podem agir sobre o mundo e es
pecialmente sobre os outros, como também um modo de representação” (2008, p.91), nos
propomos a refletir e realçar a relação dialética existente nas estruturas de pensamento dos
estudantes brasileiros/as e portugueses/as e deste modo questionar sobre como a relação
intercultural é afetada.

Enfatizamos que as estruturas de pensamento que pairam sobre às alunas e mulheres
brasileiras, no âmbito acadêmico, demonstrados através de seus depoimentos, afetam dire
tamente as relações interculturais necessitando estabelecer a desconstrução de estereotipias
e de lógicas assentes na herança do pensamento abissal, colonial, patriarcal e sexista, que
parece ser ainda muito representativo.

Nos dois episódios referidos, existe uma lógica de pensamento de que o outro, neste
caso, a mulher brasileira, é vista como “diferente”. Logo, tratamos de um objeto de estudo

7 Festividade característica da Universidade de Coimbra que decorre na semana acadêmica.
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sobre as construções sociais de gênero, que recaem sobre a condição de desigualdade que
está no cerne das práticas de xenofobia, machismo e outros tipos de preconceitos. Por tais
considerações, a existência de um pensamento conservador não só inviabiliza a afirmação
de transformações sociais e de comportamentos assentes em novas dinâmicas e diversida
des, como também descaracteriza as experiências sociais, as identidades e as alteridades
que só podem ser compreendidas a partir de práticas de diálogo e igualdade, consideradas
mediadores das relações de convívio e partilha.

Deste modo, percebemos que uma perspectiva coerente da diversidade só pode existir
se estiver atrelada à ideia de superação de uma visão/conceção de cultura como algo estático
e composto por identidades encerradas em si mesmas. Para tanto, três exercícios são funda
mentais: a deslocação, a permeabilidade das fronteiras culturais e o emprego do potencial
criativo para que se possa enxergar a riqueza das diferenças e as contribuições que podem
ser adquiridas através da interação com as diversidades. Sendo assim, o reconhecimento da
natureza universal dos direitos humanos possa fazer sentido para todas as existências, a partir
de suas identidades e alteridades, com base no pensamento exposto por Fish, que afirma ser
possível “ celebrar a diferença sem fazer a diferença” e ao mesmo tempo compreender que
a centralidade da cultura se transforma cotidianamente (Stuart Hall, 1997; 2003).

Contudo, concluímos, a partir da interpretação crítica do discurso sobre as representa
ções sociais da identidade resgatado nos relatos apresentados, que a existência de uma forte
influência de um passado colonial mantém em ação não só uma relação dialética, como tam
bém abissal de uma violência simbólica e sistêmica em relação à mulher brasileira. A per
manência de comportamentos antissociais e antidemocráticos fragilizam as dinâmicas
culturais que podem ser potencializadas no espaço lusófono. Para além de embargar o for
talecimento das consciências críticas como forma de combater o poder hegemônico nas vá
rias instituições sociais, e assim romper com uma razão metonímica e arrogante, que
pretende manter o desperdício das experiências sociais (Santos, 2004).
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