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Nesta edição da Issue of the Month, trazemos para o

foco a questão do racismo, especificamente o racismo

dirigido a membros da comunidade asiática nos EUA, um

assunto que tem marcado presença nos media nos

últimos tempos. Este fenómeno tem antecedentes

históricos, ainda que em contextos fundamentalmente

diferentes, mas estes não são menos relevantes para

compreender o que sucede na atualidade, sobretudo

tendo em conta o aumento de incidentes que tem sido

relatado, e o envolvimento de questões do foro da

política internacional e a forma como estas condicionam

e mobilizam a opinião pública e os indivíduos para a

acção. Neste sentido, pela mão da nossa contribuidora

Margarita Pshenichnaya, iremos fazer uma análise deste

tópico, dos seus precedentes e implicações, e como ele

se manifesta atualmente, tendo em conta as dinâmicas

distintas de um mundo globalizado e hiper-conectado.
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Foi, no âmbito desta

discriminação de minorias,

criado o termo racial profiling –

apesar de ser um vocábulo

recente, associado às leis e aos

direitos civis, os padrões

discriminatórios dirigidos a esta

comunidade (entre outras) têm

raízes profundas, que se

estendem até muito antes do

século XIX. 

A comunidade de ascendência

e de naturalidade asiática,

nomeadamente nos Estados

Unidos – onde é chamada de

APA (Asian Pacific American) –,

é um alvo relativamente

frequente de tratamentos

injustos e mesmo crimes de

ódio, motivados por

estereótipos culturais. 

CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA



As taxas impostas a asiático-americanos e

aos seus descendentes, residentes dos

Estados Unidos, as leis que proíbem os seus

testemunhos contra americanos brancos em

contexto judicial, a exclusão de frequentar

determinados espaços públicos ou até

mesmo a proibição de acesso às escolas

públicas são apenas alguns dos exemplos da

invisibilidade e ódio com que esta comunidade

se viu forçada a lidar desde muito cedo, na

história dos Estados Unidos. Em 1875, por

exemplo, o Congresso aprovou o Page Act,

que visava a proibição da imigração de

mulheres chinesas e questionava o caráter

moral por detrás da deslocação das mesmas.

Estes padrões sistemáticos de racial

profiling da comunidade asiático-

americana conduziu, vezes sem conta, à

exclusão de APAs de cargos de poder e

liderança influentes. Isto diminuiu

significativamente a representação da

comunidade nas políticas públicas,

mantendo-os sob a posição de

“estrangeiros perpétuos”, vistos como

irrelevantes e inconvenientes na

sociedade americana. 

CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA



Em 1882, foi estabelecido

o Chinese Exclusion Act –

a primeira legislação

norteamericana que

proibiria a imigração de

todos os indivíduos de

uma determinada origem

nacional. Estas leis de

exclusão manter-se-iam

até 1943, ano no qual foi

definida uma cota de

imigração para a China,

que consistia na emissão

de 105 visas por ano. 

CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA



Durante a Segunda Guerra

Mundial, a comunidade

japonesa nos Estados Unidos

foi vítima, aos milhares, de

relocação a campos de

detenção pelo governo

estadunidense, devido ao

ataque a Pearl Harbor e a

consequente e constante

suspeita que o povo japonês

vivesse sob a função de

sabotagem e espionagem,

apesar da fraca evidência

existente para suportar essa

visão.

CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA



Outro dos fatores de preconceito direcionado que o

mundo atual presencia é a associação das mulheres

de ascendência ou naturalidade asiática à

hipersexualização – mais uma vez, uma

particularidade que não diz respeito apenas aos dias

de hoje, mas a toda a cronologia do povo asiático-

americano. Desde a chegada de imigrantes chineses

ao território estadunidense, têm sido vítima de

culpabilização por doenças e declínios económicos. 

CONTEXTUALIZAÇÃO
HISTÓRICA



A invisibilidade dos membros da comunidade APA alimenta a sua

discriminação até aos dias de hoje. As visões anti asiáticas ao

redor do mundo têm intensificado, emergindo à superfície a

uma escala mais elevada depois da origem do coronavírus ter

sido apontada à China.

Durante o último ano, os ataques sobre os asiático-americanos

têm aumentado em cerca de 150% relativamente ao ano

anterior, o que corresponde a um total que se aproxima de

3800 casos (reportados), em muito motivados pelo surgimento

da pandemia e as assunções de responsabilização e

culpabilização desta comunidade pelo vírus.

COMUNIDADES ASIÁTICO-

AMERICANAS E COVID-19



O pressuposto que tem sido alimentado ao longo

do tempo, associando os povos asiáticos a

minorias despreocupadas, pacíficas e fisicamente

mais frágeis que as restantes comunidades, tem-

se revelado como um fator para a tendência a

alvejá-las em ataques violentos. Uma combinação

desta visão com a perceção da fragilidade das

mulheres resultou em que 68% das vítimas de

crimes de ódio direcionadas a asiático-americanos

fossem mulheres. Esta mentalidade que entrelaça

uma discriminação racial com um sexismo

sistémico tem vindo a produzir uma prevalência em

ataques a mulheres asiáticoamericanas. 

COMUNIDADES ASIÁTICO-

AMERICANAS E COVID-19



O início da pandemia tem correspondido a uma justificação

fácil para estes ataques, tanto de assédio verbal como

físicos. A 8 de maio de 2020, o secretário-geral das Nações

Unidas, António Guterres, disse que “a pandemia continua a

desencadear um tsunami de ódio e xenofobia, culpabilização

e alarmismos” e incitou os governos a “agir agora para

fortalecer a imunidade das nossas sociedades contra o vírus

do ódio”. 

O pressuposto que define os asiáticos automaticamente como

indivíduos de sucesso esconde o problema que realmente

existe na comunidade – encarando eventuais dificuldades

socioeconómicas sofridas como inexistentes, como é o caso

notável de asiático-americanos do Sudeste, havaianos nativos

e habitantes das Ilhas do Pacífico.



 A violência aos asiático-americanos

ocorre em ciclos, sendo eles mais

aceites no país em períodos de

instabilidade social, política e/ou

económica, visando-se a utilização

da prestação dos seus serviços, não

sendo reconhecida a sua validez

enquanto indivíduos, mas o seu valor

enquanto instrumentos para o

preenchimento de determinadas

lacunas em prol do país. Este

estatuto mantém-nos a um nível de

“estrangeiros perpétuos”,

dificultando a sua inclusão e

consequente sensação de

segurança.

COMUNIDADES
ASIÁTICO-AMERICANAS

E COVID-19



Donald Trump, presidente

dos Estados Unidos de 2017

a 2021, alimentou o ciclo de

discriminação ao referir-se,

publicamente, ao vírus

como “Kung Flu” e o “vírus

chinês”. Apesar de recusar,

insistentemente, qualquer

associação a discursos

discriminatórios, afirmando

que estes termos apenas

dizem respeito à

proveniência geográfica do

vírus, estes estereótipos da

retórica política apenas

contribuíram para a

insegurança sentida pela

comunidade asiática nos

últimos tempos.



A 26 de janeiro, Joe Biden assinou um memorandum para o

combate de incidentes racialmente motivados dos quais a

comunidade asiático-americana é alvo. Em fevereiro, o Stop

AAPI Hate e o Centro de Estudos Asiático-Americanos da

UCLA receberam 1.4 milhões de dólares em fundos do Estado

da Califórnia, com o objetivo de os direcionar ao

apaziguamento do impacto do Covid-19 em comunidades

AAPI e ao estudo de incidentes ocorridos nesse contexto.

ATAQUE EM ATLANTA



No passado dia 16 de março, ocorreu um ataque em Atlanta

(Estados Unidos). Este resultou em 8 mortes, 6 delas de

mulheres asiático-americanas – em três pontos diferentes

da cidade, antes da apreensão do culpado – Robert Aaron

Long, de 21 anos –, que acabou por confessar o crime. No

entanto, o homicida afirmou os ataques não terem sido

discriminatórios, tendo tido motivações meramente sexuais

– isto, no entanto, acaba por comprovar a base racista do

ocorrido, devido à hipersexualização das mulheres asiáticas

em contexto norte-americano e tendo em conta a

ascendência da maioria das vítimas.

ATAQUE EM ATLANTA



Joe Biden afirmou estar preocupado

com a “brutalidade” dos ataques

que o país tem presenciado nos

últimos tempos, com óbvias

motivações raciais. O ex-presidente

dos EUA, Barack Obama, também

lamentou que “mesmo enquanto se

luta contra a pandemia, continua-se

a negligenciar a epidemia de

violência armada na América”. 

O ministro dos Negócios Estrangeiros da

Coreia do Sul comunicou que os seus

diplomatas confirmaram que quatro das

vítimas eram mulheres de ascendência

coreana, estando a sua nacionalidade

ainda por confirmar. Os Democratas de

Georgia, Atlanta, introduziram nova

legislação em resposta aos tiroteios,

embora seja pouco provável que ocorra

movimento na legislatura controlada

pelos Republicanos.

 



ATAQUE EM ATLANTA

Estas propostas consistem no requerimento de um período

de espera de 5 dias para a aquisição de armas, o

estabelecimento de um sistema de tradução para chamadas

de emergência e a criação de um reforço de treino aos

agentes da autoridade, enfatizando a capacidade de

comunicação noutras línguas. Esta é uma resposta a notícias

recentes que sugerem a falha na comunicação que existe

entre indivíduos que não dominam fluentemente a língua

inglesa e as autoridades, para além de reportagens que

afirmam suspeitos terem adquirido armas no próprio dia da

ocorrência de tiroteios. 



Grupos como NCAPA e 18 Million Rising (entre outros) estão,

neste momento, em processo de tentativas de combate ao

racismo anti asiático, participando numa aliança multinacional

que promove mudanças estruturais. O homicídio de 16 de

março provocou também uma elevada preocupação a nível

da comunidade APA e mesmo das restantes, motivando

inúmeros movimentos virtuais e presenciais de combate à

discriminação de que os asiático-americanos têm sido alvo

ao longo dos anos, que atingiu o seu pico exponencial desde o

início da pandemia. As redes sociais de diversos políticos,

empresas, celebridades e ativistas têm mostrado os

esforços mundiais reforçados de combate a esta

discriminação, juntando-se através do hashtag

#StopAsianHate, na esperança de travar este ódio e

contribuir, apelando à ação e à consciencialização, para um

mundo mais pacífico e com menor distanciamento entre os

povos. 

ATAQUE EM ATLANTA
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