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Tema 

Práticas de recepção mediática de descendentes de imigrantes muçulmanos guineenses e 

moçambicanos: discursos de uma minoria religiosa. 

 

Elaboração do problema 

Desde o 11 de Setembro de 2001 que as relações entre o islão, violência e terrorismo se 

apresentam como temas largamente debatidos quer na academia quer no espaço público. 

Acresce a actual controvérsia na relação entre religião, secularismo e democracia após 

as revoltas das «primaveras árabes».  

Se por um lado podemos afirmar que o contexto académico português não é distinto dos 

seus congéneres europeus, quanto à presença de muçulmanos, portugueses e imigrantes, 

nos meios de comunicação percebemos que é assunto quase ausente. O discurso do islão 

nos media portugueses centra-se maioritariamente no campo internacional, 

particularmente em temáticas que cruzam a religião com a violência, com os direitos das 

mulheres e com os direitos humanos. 

Reconhecemos que não podemos confrontar a dimensão das comunidades muçulmanas 

portuguesas com alguns contextos europeus e norte-americanos, porém estas 

comunidades minoritárias na diáspora e cuja integração tem-se revelado pacífica 

(Tiesler, 2000), não deixam de estar presentes nas ruas das grandes cidades, como 

Lisboa e o Porto.  

Quanto a Lisboa, a visibilidade dos muçulmanos, identificada nas práticas e 

representações de um corpo assente no uso de certas peças de vestuário, encontra-se 

hoje alargada a zonas anteriormente referenciadas como espaços de elevada presença 

imigrante, tais como o Martim Moniz, a Baixa, a Praça de Espanha ou outros espaços 

próximos de mesquitas e salas de culto. Actualmente, através do modo como 

observamos a relação entre o uso de peças de roupa como o hijab, a abaya, a chéchia e o 

toub, os muçulmanos tornaram-se visíveis em vários espaços da cidade. Estas são 

representações para as quais considero contribuírem os meios de comunicação em 

massa, como veículos de discursos que relacionam a prática da religião muçulmana ao 

uso de determinados trajes. Somos tomados por mediapaisagens do islão, constituídas 

de «… vastos e complexos repertórios de imagens, narrativas e etnopaisagens …e nelas 

estão profundamente misturados o mundo da mercadoria e o mundo das notícias e o 

mundo da política.» (Appadurai, 1996: 53-4). São paisagens que agem quer sobre os 
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indivíduos não muçulmanos quer sobre os próprios muçulmanos portugueses e 

imigrantes.  

Vivemos hoje numa sociedade que, além esfera da reprodução material se mobiliza em 

torno da reprodução cultural, na luta simbólica por uma socialização e direitos 

individuais, que claramente se manifestam nas arenas comunicativas da esfera pública. 

Esta revela-se sem fronteiras entre o que é concebido como privado e o que é de 

importância pública, e torna-se espaço de disputa simbólica entre discursos 

hegemónicos e contradiscursos. Porém, o domínio mostra-se operado à custa de 

públicos alterativos, tais como a imigração e as minorias étnico-religiosas, que vêm 

alguns assuntos privados se tornar públicos, ou lhes é advertido não articular 

determinados conteúdos e remete-os ao silêncio (Fraser, 1992).   

É neste contexto que considero pertinente um projecto assente na recepção mediática 

por parte de elementos das comunidades muçulmanas portuguesas. Trata-se de um 

objecto adequado à conjuntura actual dos debates em torno da temática do islão e que 

em Portugal carece de investigação.  

Da extensa pesquisa bibliográfica que realizei, destaco os estudos de audiências por 

José Ricardo Carvalheiro, cruzando da recepção mediática com a identidade étnica 

cabo-verdiana (2006), e um estudo de 2005-2006, de Isabel Ferin et alli, sobre Media, 

Imigração e Minorias Étnicas, publicado pelo ACIDI. São estudos que tendem a 

encerrar-se na «lente étnica» e que não cruzam as experiências situadas dos migrantes e 

o impacto das relações transnacionais operadas no contexto da globalização (Schiller e 

Ayse, 2011). 

Assim, parto para este projecto com a seguinte pergunta: constatando a reduzida 

presença das comunidades muçulmanas portuguesas dos media mainstream, remetidas 

nos jornais à temática da religião e na televisão a programas fora do horário nobre, que 

sentidos atribuem e usos fazem os descendentes de imigrantes muçulmanos, 

moçambicanos e guineenses, da informação transmitida no prime-time sobre os 

muçulmanos no contexto global? Considero que, muito embora minoria, são 

telespectadores que agem e interagem com as mensagens transmitidas sobre o islão, 

atribuindo-lhes valor simbólico e tornando-as, ou não, discurso de acordo com o 

contexto sociocultural em que se inserem. Não são uma audiência meramente passiva, e 

partilham ou declinam códigos, aceitando ou rejeitando a «leitura preferencial» dos 

conteúdos. Negoceiam-nos, modificando a forma estes reflectem os seus interesses e as 
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suas posições (Morley, 1980), e apropriam-se dos mesmos para atribuir sentido às suas 

práticas do quotidiano (Ang, 1996). 

Debruço-me em particular nos usos que os descendentes de muçulmanos portugueses e 

imigrantes fazem das mensagens sobre o islão e sobre os muçulmanos no contexto 

internacional. Procuro perceber quais as significações atribuídas aos discursos 

mediáticos, concretamente como os jovens concebem as relações de poder através da 

interpretação das mensagens, e como possivelmente as empregam na produção da 

consciência de si e as utilizam no activismo religioso e político.  

Para atingir os resultados esperados, opto por uma metodologia qualitativa que assenta 

em dois estudos de caso centrados em histórias de vida (Langness e Frank, 1981), e que 

elegem como unidades de análise os discursos dos sujeitos jovens adultos, entre os 20 e 

os 30 anos, descendentes de imigrantes muçulmanos moçambicanos e de imigrantes 

muçulmanos guineenses, praticantes da religião islâmica, membros de associações 

comunitárias de índole religiosa. Esta é uma escolha que assenta numa primeira 

abordagem realizada com imigrantes muçulmanos e que, através de entrevistas 

exploratórias mostraram interesse quanto a uma reflexão critica e criativa sobre os 

discursos produzidos do islão. Concretamente, destaco a relação entre as representações 

de si produzidas e as imagens e conteúdos divulgados nos media, e uma leitura 

mediática operada pelos jovens assente em práticas e hábitos culturais nem sempre 

coincidentes com as dos seus ascendentes, e nem sempre visivelmente marcadas pelas 

dimensões étnica e religiosa. Bem como, as entrevistas realizadas mostraram a 

existência de um modo de vida que reflecte uma permanente negociação entre os 

espaços de origem e acolhimento dos seus ascendentes e os modos de consciência e 

representação cultural cosmopolitas e transnacionais, originando múltiplas e dinâmicas 

práticas religiosas e representações de si. 

Utilizarei entrevistas semi-estruturadas, baseadas num guião centrado nos consumos dos 

media e nos debates entre pares quanto a eventos mediáticos. Com estas procurarei 

analisar os discursos produzidos (Van Dijk, 2003) sobre os consumos mediáticos por 

parte muçulmanos nos media portugueses, o modo como observam a produção quanto 

ao islão e o papel dos meios de comunicação mainstream na criação da identidade e de 

redes de associativismo político e religioso. 

As entrevistas serão posteriormente observadas à luz da linguagem discursiva como 

elemento fundamental na criação de sentidos sociais. Assentarei a análise dos textos 

discursivos com base nas relações entre a linguagem e questões ideológicas e de poder, 
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averiguando sobre modos como os descendentes de muçulmanos moçambicanos e 

guineenses fazem uso dos meios de comunicação para se identificarem com certos 

modelos discursivos ou contradiscursos.  

 

Estado da Arte 

Para além dos estudos supra referidos no campo dos media, e quanto à presença 

muçulmana em território português existe uma vasta investigação e bibliografia que nos 

orienta, quer para a historicidade e processos de integração das comunidades, quer para 

questões identitárias.  

Destacamos, quanto à contextualização, histórica e sociocultural da presença 

muçulmana em Portugal, um artigo que Nina Clara Tiesler apresentou em 2000, onde se 

destaca uma referência à relação entre os imigrantes muçulmanos e os media 

portugueses, muito embora centrado na produção jornalística por parte da imprensa e na 

CIL (Comunidade Islâmica de Lisboa). Mas também, de AbdoolKarim Vakil o artigo 

«Do Outro ao Diverso. Islão e Muçulmanos em Portugal: história, discursos, 

identidades» (2004), que nos apresenta um Portugal que se constrói como «democrático 

e multiculturalista» e que revela uma produção de identidades, quer muçulmana quer 

portuguesa, assente na história política portuguesa. Além de destacar o papel da CIL, o 

campo dos media está claramente remetido para a produção jornalística. 

No mesmo contexto, refiro ainda o artigo de Mário Machaqueiro «Portuguese 

Colonialism and the Islamic Community of Lisbon» (2011), com os processos de 

produção ambivalente das representações identitárias dos muçulmanos moçambicanos e 

guineenses durante o Portugal colonial e com repercussões na forma como hoje estes 

são representados e produzem consciência de si. 

Quanto às comunidades em si, chama a atenção a obra Muçulmanos em Portugal: Onde 

fica Meca quando se olha de Lisboa?, publicada em 2005 e que nos leva ao mundo do 

Ramadão e da religião muçulmana através do texto apresentado por Alexandra Prado 

Coelho e das fotografias de Daniel Rocha. Trata-se de uma produção realizada por 

jornalistas que contudo carece de qualquer menção à relação entre os muçulmanos e a 

produção e recepção mediáticas. 

Sobre o contexto das mulheres muçulmanas destaco a tese de Maria Abranches (2007) 

sobre estratégias de construção da identidade de género, contextualizando quer as 

jovens e as mulheres moçambicanas quer guineenses. Neste, o contexto da mediatização 
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do islão remete-nos novamente para a produção por parte da imprensa, não existindo 

qualquer referência à recepção mediática. 

Quanto às comunidades guineenses encontramos de Fernando Luís Machado, 

Contrastes e Continuidades — Migração, Etnicidade e Integração dos Guineenses em 

Portugal (2002) e de Maria Celeste Quintino, Migrações e etnicidade em terrenos 

portugueses: Guineenses-estratégias de invenção de uma comunidade, um «… estudo 

antropológico da comunidade guineense residente em Portugal…» (2004: 14). São duas 

obras que relacionam as dimensões da identidade com a etnicidade nos processos 

migratórios, e muito embora Fernando Luís Machado faça referências ao contexto 

muçulmano, em nenhum dos estudos é apresentado qualquer relação entre media e 

modos de construir a identidade. 

Destaco ainda de Michelle C. Johnson o artigo «The Proof Is on My Palm: Debating 

Islam and Ritual in a New African Diaspora» sobre os rituais dos guineenses 

muçulmanos entre Portugal e a Guiné-Bissau, e central na investigação da relação entre 

os rituais praticados por imigrantes guineenses no seu país de origem e o abraçar do 

islão num contexto de transnacionalismo. Como refere Johnson, torna-se necessário 

mostrar como a relação com a religião é fundamental na formação da consciência de si 

quando se trata de processos migratórios (2006: 52). Este é o âmbito por detrás do meu 

projecto, ao qual acrescento um focus na recepção mediática, que à data carece de 

investigação.  

 

Dimensões e eixos problemáticos 

Dada a nossa pretensão na inquirição dos consumos e discursos mediatizados por jovens 

descendentes de imigrantes de diferentes origens, será realizada uma análise 

comparativa dos discursos tendo em conta a dimensão da esfera pública, na qual o islão 

se apresenta como matéria discutida por vários actores públicos e privados, formando 

opiniões públicas que agem como forças de mediação entre o(s) sectore(s) privado(s) e 

o sistema político liberal. Destacamos, da análise das entrevistas exploratórias, que para 

os nossos interlocutores a relação entre cidadania e esfera pública tal como é entendida 

na ética liberal europeia coloca-os à margem dos debates. 

Partirei da consideração que as representações mediáticas do islão têm impacto na 

forma como estes jovens produzem consciência de si, questionando o seu papel na 

construção da identidade religiosa muçulmana e na identidade de género, sendo este 

último um tema premente nos debates operados na esfera pública.    
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