
  
 

 
PROJETO FCT 

 
A INVISIBILIDADE DA MORTE NAS POPULAÇÕES MIGRANTES EM PORTUGAL: 

VULNERABILIDADES E GESTÕES TRANSNACIONAIS 
 
 
OBJETIVOS E CONTEXTO 
 

Apesar do interesse suscitado pela recente condição de Portugal enquanto país de imigração e de toda a 

investigação realizada nesse âmbito, têm sido negligenciadas algumas questões importantes relacionadas com os 

estados de sofrimento e morte – ‘estados de aflição’ – dos imigrantes. A morte, em particular, é um tema difícil 

mas crucial que não tem sido tocado nos estudos sobre imigração. 

 

• Como é que os imigrantes percecionam a morte e a incorporam na conceptualização da diáspora?  

• Como é que os diferentes grupos de imigrantes conceptualizam o sofrimento e a morte nos outros 

grupos?  

• Como é que os portugueses olham para a morte dos imigrantes, um assunto pouco discutido mas que 

gera preconceitos e mistificações variadas? 

 

Numa sociedade ocidental em que a morte se tornou um tabu, e que é pensada como algo que só acontece aos 

outros, este distanciamento face ao último rito de passagem da vida pertence à esfera do mito e do preconceito – 

a invisibilidade da morte. No entanto, para os próprios imigrantes, é uma realidade com que têm de lidar e que 

frequentemente determina o tão ambicionado regresso temporário a casa. A morte é aqui vista não apenas como 

um momento no tempo, mas como um processo, que envolve estados emocionais específicos e que desencadeia 

o uso de rituais para lidar com a inevitável angústia que tende a adquirir aspetos ainda mais complicados quando 

se está longe de casa. 

Propomos estudar os níveis múltiplos que a morte toca, desde os mais simbólicos aos mais práticos. A morte é 

uma dimensão onde a abordagem transnacional é obrigatória – juntamente com o debate crítico sobre o sentido 

do ‘transnacional’ e as suas características multifacetadas-- já que encerra uma intensa circulação, não apenas de 

bens materiais e riqueza, mas também de universos significativos e simbólicos que circulam juntamente com os 

bens e as pessoas: o corpo, mas também os espíritos e as relações com o outro mundo que as pessoas 

trouxeram para a diáspora. Presos numa condição liminar, parte dos dois mundos – o de origem, e o território 

novo a que se tentam adaptar -, muitas vezes nostálgicos e desejosos por uma justificação para voltar a casa, é 

muitas vezes a morte que desencadeia o movimento: ou a morte de alguém deste lado, que obriga a que o corpo 

seja enviado de volta, ou a morte de um ente querido no local de origem. Tal circulação representa um luxo que se 

torna real através de movimentos de solidariedade baseados em associação de imigrantes ou em formas de 

solidariedade intra-grupal. 
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Esta pesquisa será dirigida a vários grupos imigrantes – da Guiné-Bissau, Cabo Verde, Brasil, Bangladesh e 

China –, enfatizando a heterogeneidade da Imigração portuguesa. Estes grupos foram escolhidos por duas 

razões: são bons exemplos desta heterogeneidade, representando os principais grupos de imigrantes; e os 

investigadores têm todos eles o know-how para conseguirem bons resultados, já que todos têm trabalhado com 

estes grupos nos seus países de origem ou em Portugal. Só pela confrontação e comparação entre as várias 

formas de conceptualizar a morte podemos começar a compreender as constantes e as disparidades que 

caracterizam tais grupos e trazer inovação para o debate sobre a condição dos imigrantes enquanto populações 

vulneráveis. 

 

Os portugueses, como sujeitos em interação no país de acolhimento, serão igualmente inquiridos, de modo a 

identificar os modos como o sofrimento e a morte do “outro” imigrante são conceptualizados.  

 

A ênfase será posta na recolha de material etnográfico, inexistente sobre este tema, através da observação 

participante e das técnicas das entrevistas em profundidade e das histórias de vida. Vários estudos de caso serão 

seguidos e analisados, como exemplos do que acontece na realidade com os imigrantes. Trabalharemos com 

associações de imigrantes e com outras instituições envolvidas no processo - hospitais, agências funerárias, 

autoridades diplomáticas e de fronteira e instituições religiosas.  

 

A análise etnográfica será complementada com um inquérito exploratório de pequena escala, cuja 
metodologia é aqui detalhada. 
 
 
Os principais OBJETIVOS deste inquérito com imigrantes do Bangladesh, Brasil, China, Cabo Verde e 
Guiné Bissau são: 
 

1. Caraterizar as perceções e atitudes dos diferentes grupos de imigrantes em estudo face à morte;  

2. Identificar os principais rituais fúnebres de cada um desses grupos; 

3. Explorar eventuais diferenças de género, idade e tempo de imigração em cada um desses grupos; 

4. Comparar os diferentes grupos de imigrantes em termos das suas perceções, atitudes e rituais fúnebres, e 

analisar eventuais inter-relacionamentos entre os diferentes grupos de imigrantes em estudo; 

5. Explorar as perceções e atitudes de uma amostra de nativos Portugueses face à morte e eventuais inter-

relacionamentos com os diferentes grupos de imigrantes em estudo. 
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MÉTODOS 
 
População em estudo  

 

A população a estudar será constituída por adultos de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 18 

e os 65 anos, imigrantes oriundos do Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, China e Guiné Bissau, residentes no 

Concelho de Lisboa, nomeadamente nas freguesias da Ameixoeira, Anjos, Graça, São Jorge de Arroios, e 

Socorro.  

Serão considerados como pertencentes a uma comunidade imigrante de um destes países não somente os 

naturais desses países, como também os seus filhos, ou seja, imigrantes de segunda geração. 

 

 

Técnica de amostragem de base geográfica (adaptada) 

 
1. Amostragem de base geográfica 

1.1. Divide-se o mapa geográfico em quadrículas de 50x50 metros ortoreferenciadas, com correspondência 

geográfica precisada por coordenadas GPS e por mapas de fotografia territorial por satélite de resolução 

adequada. 

1.2. Com base na estimativa da densidade populacional mais recente (Estimativas Anuais da População 

Residente, INE, 2010), atribui-se, pela sobreposição das freguesias, uma estimativa da população residente 

em cada quadrícula. É assumida uma distribuição uniforme da densidade populacional na área de cada 

freguesia. 

1.3. Conhecida a estimativa da densidade populacional pela grelha de 50x50 m da região, as unidades 

geográficas (quadrículas) são numeradas. É realizada a aleatorização da unidades geográficas, 

proporcionalmente à densidade populacional estimada, sem reposição, até obter-se uma lista aleatória, de 

ordem aleatória, de 150x o número de participantes-alvo para a região. Este fator de 150x permite a seleção 

aleatória de uma amostra de 1% das habitações da zona, com margem para 50% de perdas 

(impossibilidade de contacto, recusas, questionários incompletos, etc.). 

1.4. São rejeitadas as quadrículas que não intersectem habitações, segundo a interpretação visual de 

ortofotomapas de resolução adequada. 

1.5. Para cada quadrícula 

1.5.1. A equipa de entrevistadores, orientada por GPS e por mapas de fotografia territorial por satélite, 

identifica os limites no terreno, ficando definidos os limites geográficos da sua unidade de amostragem. 
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2. Para cada unidade geográfica de amostragem 

2.1. A equipa de entrevistadores procede ao levantamento exaustivo de todas a unidades habitacionais no 

interior desses limites. Poderão ser necessárias várias visitas para a identificação exaustiva. São excluídos 

deste levantamento todas construções que não sejam de habitação privada, incluindo estabelecimentos 

comerciais, fabris, instituições, residências não privadas (lares), etc. 

2.1.1. Com base no número de habitações identificadas no espaço geográfico, são aleatorizados 1% das 

habitações existentes neste espaço, num mínimo de 10 habitações. 

2.1.2. Os entrevistadores procederão ao contacto dessas unidades habitacionais, para a fase de 

aleatorização dos residentes dessa unidade. 

2.1.3. A ordem de seleção das unidades geográficas de amostragem é aleatória, e todas as habitações 

selecionadas serão visitadas, de acordo com o protocolo de campo. Quando atingido o número de 

participantes-alvo (estratificado por sexo e idade) nessa fase e nessa região, não se procederá para a 

recolha de dados de uma nova unidade geográfica de amostragem nessa região. 

 

3. Em cada unidade habitacional  

3.1. O entrevistador identifica se existe um, ou mais, agregados familiares residentes de economia comum. Por 

exemplo, serão considerados agregados familiares distintos indivíduos residentes temporariamente, em 

quartos alugados, empregados domésticos internos, várias famílias a partilhar a mesma habitação. 

3.2. Se existir mais que um agregado familiar a residir na mesma habitação será realizada a aleatorização de um 

agregado familiar, ponderado com a probabilidade proporcional ao número de elementos de cada agregado 

familiar. 

 

4. Em cada agregado familiar com economia comum 

4.1. A equipa de entrevistadores faz o levantamento da composição do agregado familiar residente, incluindo 

sexo, idade, naturalidade e relações de parentesco. Em seguida é realizada uma aleatorização de, pelo menos, 

2 elementos do agregado familiar. Se o agregado for apenas de uma ou duas pessoas, serão esses os 

participantes. O número de elementos a aleatorizar é dependente do número de elementos da família, de modo 

a não subrepresentar elementos de famílias numerosas. 

4.2. A tabela seguinte indica o número de elementos a selecionar em cada agregado familiar. 
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Número de Residentes  
na Habitação 

Número de Elementos a 
Entrevistar 

1 1 
2 2 
3 2 
4 2 
5 3 
6 3 

7 ou mais 50% do agregado 
 

 

4.3. Caso a pessoa em causa não esteja presente, serão realizadas visitas subsequentes até se proceder à sua 

entrevista. 

4.4. O processo de aleatorização na unidade habitacional é uma amostragem aleatória simples (pelo menos 2 

participantes), em que cada elemento elegível tem igual probabilidade de ser selecionado. 

 

Dimensão da amostra 

 
Através do método de amostragem definido iremos incluir quer os imigrantes em situação regular quer os que 

estão em situação irregular em Portugal. A dimensão total da amostra será constituída por cerca de 500 

imigrantes (100 por comunidade) e 100 nativos Portugueses, para um intervalo de confiança de 90%, e um erro 

amostral de 8% por comunidade (migrante e nativa) e de 4% para o total das comunidades. 

 

 

Recolha de dados 

 

Serão aplicados questionários por entrevista. Os entrevistadores recrutados serão preferencialmente das 

comunidades em estudo, ou falantes das respetivas línguas e de inglês. Possuirão uma licenciatura ou frequência 

universitária, preferencialmente nas áreas das Ciências Sociais e Humanas, e terão experiência na aplicação de 

inquéritos. Apenas serão considerados os dados recolhidos por entrevista ao próprio.   

 

Estrutura do questionário 

 

O questionário por entrevista está dividido em 12 partes: (1) Caracterização sociodemográfica + Questionário 

Anexo com trajetória imigratória biográfica, (2) Estado de saúde, (3) Estilos de vida, (4) Saúde Oral, (5) Acesso 

aos cuidados de saúde, (6) Saúde mental e qualidade de vida, (7) Morte do outro, (8) Morte do próprio, (9) Escala 

de Ansiedade Perante a Morte (DAS). 
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Análise estatística 

 

Após validação do preenchimento dos registos dos questionários (numa amostra de 10%), a análise estatística 

será efetuada utilizando com o software de análise estatística SPSS. Nas análises bivariadas a significância 

estatística (p<0,05) será verificada através do teste de Qui-Quadrado para as variáveis categoriais e pelo teste t 

de Student e análise de variância para as variáveis contínuas. Para as associações entre as características 

sociodemográficas e variáveis de imigração com os níveis de saúde e a utilização dos serviços de saúde, serão 

feitas análises multivariadas (regressões logísticas) e para cada variável independente serão calculados odds 

ratios (OR) e intervalos de confiança (IC) a 95%.  

 


