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A comunicação visa evidenciar a relevância de investigações sobre relações raciais/racismo nas sociedades 

africanas da actualidade. Partindo de uma pesquisa empírica cujo trabalho de campo foi realizado nas 

cidades de Maputo e Matola em 2010 e 2011, a comunicação irá equacionar um conjunto de questões a ter 

em conta neste domínio de investigação. 

Destacam-se:  

i) a necessidade de se compensarem os recorrentes enviesamentos associados ao radical predomínio 

de sociedades de maiorias brancas nas teorias e nos estudos sobre relações raciais/racismo;  

ii) a importância de abrir perspectivas para além da procura do racismo subtil ou do racismo cego que 

sobrevaloriza a diferenciação inter-grupos (brancos versus negros), apostando de modo mais 

incisivo nas diversidades, heterogeneidades, fragmentações ou tensões no interior de cada 

segmento racial, independentemente do tipo de sociedade que estiver em causa;  

iii) considerar que o potencial de renovação deste campo de estudos depende em grande parte de um 

maior envolvimento de investigadores e sociedades africanas, sobretudo daquelas onde não se 

têm desenvolvido investigações sistemáticas e diversificadas sobre as relações raciais;  

iv) sublinhar a relevância de se distinguirem, nos modelos de análise, por um lado, estudos ou pesquisas 

sobre o racismo de, por outro lado, estudos ou pesquisas sobre relações raciais;  

v) destacar a adequação de metodologias de recolha e tratamento de dados empíricos eminentemente 

qualitativas nas pesquisas sobre relações raciais dada a complexidade do tema (entrevistas, 

observação participante, registos diversos) e as características dos tecidos sociais africanos em 

estudo (urbanos, pouco sedimentados e pautados por transformações demográficas relevantes), 

sem omitir os riscos associados a esta opção;  

vi) a necessidade do enfoque analítico incidir bem mais nos domínios taxonómicos da identificação, da 

compreensão e da explicação do que existe e bem menos nos domínios moral ou valorativo 

dado que os últimos implicam o julgamento dos outros;  

vii) apresentar resultados provisórios das tendências dominantes nas representações sociais em 

Moçambique que têm como objecto a minoria racial branca de origem europeia. 

A terminar, importa referir que no momento em que preparo esta inscrição, o tratamento do material 

empírico recolhido ao longo do trabalho de campo em Moçambique em 2010 e 2011 ainda está em curso. 

Organizei uma conferência e um artigo para publicação sobre questões teóricas e metodológicas do estudo 

das relações raciais/racismo; outra conferência e artigo sobre a minoria mestiça/«mulata» moçambicana; e, 

neste momento (Maio de 2012) estou a preparar o material respeitante à minoria racial branca de origem 

europeia inserida no tecido social moçambicano. Este último é a tema específico que irei apresentar no 

Congresso Internacional: Saber Tropical em Moçambique: História, Memória e Ciência em Outubro de 

2012.  Está, portanto, em causa a consolidação de trabalho sequencial que muito deve ao debate académico.    
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