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Capitulo 11

Etnicizavao e estrategias de relavao cultural
entre os imigrantes e os paises de
acolhimento: reflexoes a partir do
caso portugues

Nos ultimos anos, Portugal recebeu alguns milhares de novos imigrantes
nao so das ex-colonias, como de outros paises, nomeadamente do Leste europeu (v. nesta obra 0 capitulo de Jorge Malheiros; ver tambem Baganha, Ferrao e Malheiros, 1999). Tambem a nivel europeu, a imigrayao tern aumentado
fortemente nos uItimos anos. No caso de Portugal e do conjunto dos paises da
Uniao Europeia, os novos imigrantes representam urn importante factor de
apoio ao desenvolvimento economico e ao rejuvenescimento da populayaol.
No entanto, a opiniao publica do conjunto dos paises da DE tem-se manifestado contra a abertura de fronteiras: 50% consideram que devem ser colocados limites muito estritos it entrada de novos imigrantes. Embora Portugal, a
Espanha e a Italia, paises de tradiyao emigrante, apresentem uma atitude de
maior abertura face it imigrayao do que paises como a Franya, a Alemanha, a
Belgica ou a Holanda, paises de tradiyao imigrante, tambem nos primeiros as
atitudes sao global mente mais restritivas do que permissivas (Halman, 2001).
Para alem das atitudes face it recepyao de novos imigrantes, e importante
conhecer as atitudes das pessoas face aos proprios imigrantes e as formas
consideradas desejaveis de integrayao social. Na primeira parte deste capitulo
analisamos algumas das principais dimensoes das representayoes sociais dos
portugueses sobre os imigrantes, nomeadamente os imigrantes das ex-colonias. Na segunda parte analisamos 0 impacto destas representayoes nas
estrategias de relayao cultural consideradas desejaveis e 0 seu impacto nas

f

*

Institutode CienciasSociaisda Universidadede Lisboa.

I No entanto, vejam-se as observar,:oescriticas relativamente a contribuir,:aodos imigrantes para 0 rejuvenescimento demognifico (Fonseca, 2003).
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politicas de imigra'(ao. Embora todo 0 argumento seja construido com base
em resultados sobre as atitudes face a imigrantes em Portugal, pesquisas realizadas em diferentes contextos nacionais permitem estender as nossas reflexoes a outros paises europeus2.

0 processo de hetero-etniciza<;ao - identifica<;ao
de urn fenorneno
Numa primeira fase do nosso programa de investiga'(ao sobre as atitudes
face a imigrantes negros desenvolvemos uma pesquisa extensiva baseada
numa amostra representativa de Lisboa e dos concelhos limitrofes com maior
presen'(a de imigrantes de origem africana. Este estudo foi, em parte, conceptualmente conduzido no quadro das pesquisas sobre 0 «racismo flagrante e
subtil na Europa» (Pettigrew e Meertens, 1995; Pettigrew, 1999; Meertens e
Pettigrew, 1999), 0 que nos permitiu comparar os resultados obtidos em Portugal com os resultados obtidos noutros paises europeus (Alemanha, Fran'(a,
Holanda e Reino Unido).
0 estudo referido permitiu-nos concluir que as cren'(as racistas em Portugal se estruturam de forma semelhante a de outros paises europeus; que os
principais factores sociol6gicos e psicol6gicos associados a expressao do
racismo em Portugal sao tambem semelhantes aqueles que surgem noutros
paises europeus; que em Portugal, tal como nos referidos paises, se regista um
padrao de racismo flagrante, estruturado pela ideia de rac,;a,e um padrao de
racismo subtil, encoberto, mais emocional do que cognitivo e estruturado pela
ideia de cultura (Val a, Brito eLopes, 1999). Os resultados mostram que, apesar da persistencia do racismo flagrante, 0 racismo subtil tem maior expressao, dado que e percebido como nao infringindo a norma do anti-racismo que
vem recebendo apoio na Europa desde 0 fim da segunda guerra mundial.
No ambito deste primeiro estudo, identificamos um processo particularmente importante para a compreensao das relac,;oesentre imigrantes, maiorias
e politicas de integra'(ao: 0 processo de hetero-etnicizac,;a03.

2

V., nomeadamente, as pesquisas europeias de 1985 (Pettigrew e Meertens, 1995), de

1997 (Bem Brika, Lemaine e Jackson, 1997) e de 1999 (E. Thalhammer, V. Zucha,
E. Enzenhofer, B. Salfinger e G. Ogris, 2001).
3 Referimos este processo como urn processo de hetero-etnicizaqiio para 0 distinguir
do processo de auto-etnicizaqiio, ou seja, a reivindica~ao por parte de urn grupo de uma
distintividade ou identidade etnica. No entanto, ao longo do texto usaremos normal mente 0
termo «etniciza~ao» para nos referirmos it hetero-etniciza~ao.
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Numa das quest6es do questiomirio da pesquisa referida perguntava-se aos
inquiridos em que medida consideravam que os brancos e os negros a viverem em Portugal seriam diferentes relativamente a «educa~ao das crian~as»,
«aos valores que ensinam aos filhos», «a religiao», «aos comportamentos
sexuais» e a «preocupa~ao com 0 bem-estar das familias». A analise das respostas ao conjunto destas perguntas e a uma pergunta sobre a atitude geral
relativamente as pessoas negras mostrou uma correla~ao positiva e significativa entre elas, revelando que, quanto mais os inquiridos consideram que os
negros sao culturalmente diferentes dos brancos, mais exprimem uma atitude
negativa relativamente a essas pessoas. as resultados evidenciam ainda que,
quanto mais se acentua a ideia de diferen~as culturais entre brancos e negros,
maior e a orienta~ao para considerar os negros urn grupo «racialmente» inferior. Assim, para urn grande numero de pessoas, a percep~ao de diferen~a
cultural esta associada a inferioriza~ao daquele que e percebido como diferente. E evidente que esta inferioriza~ao e uma inferioriza~ao impllcita, na medida em que as perguntas feitas aos inquiridos sobre as diferen~as nao incidiam
sobre a avalia~ao dessas diferen~as. Sao as correla~6es entre a percep~ao de
diferen~a e outras quest6es, essas sim avaliativas, que permitem mostrar que a
diferen~a e subtilmente estigmatizada por urn grande numero de pessoas.
Para melhor ilustrar estes resultados apresentamos no quadro n.o 11.1 (Vala,
Brito eLopes, 1999) uma tipologia dos respondentes segundo a sua posi~ao
face a diferen~a racial e cultural e a rela~ao entre essa posi~ao e opini6es no

Tipos de djferencia~ao e de discrimjna~ao
(medias)

I
Ii

[QUADRO no I II]
Politicas de

Politicas de

imigraao
(c)

apoio social
(d)

Politicas de
naturalizaao
(a)

Direitos dos
imigrantes
(b)

Nao diferenciatistas..

1,7la

1,58a

1,97a

516,3la

«Etnicizadores».

2,29b

1,83b

2,28b

537,93b

3,50c

2,43c

2,86c

700,00c

1,93

1,68

2,09

529,64

Diferenciaao racial e
cultural

}I

.

«RaciaJizadores»..
Tolal.

.....

(a) F(2,330) = 19,76; P < 0,000; escala: 1 - uma boa ideia; 5 - uma ma ideia; neste e
nos outros casos, tetras diferentes indicam medias significativamente diferentes (teste de
Schefte, p < 0,50).
(b) F(2,282) = 14,17; P < 0,000; escala: 1- alagar; 3 - restringir.
(c) F(2,331) = 15,91; p < 0,000; escala: 1 - 0 numero de negros pode aumentar; 3 - e
desejavel que diminua.
(d) F(2,331 ) = 30,12; P < 0,000
Fonte: Vala, Brito eLopes (1999).
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dominio das polfticas de imigra~ao. Foram construidos os seguintes grupos:
pessoas que nao fazem diferencia~ao entre brancos e negros, quer a nivel
racial, quer a nivel cultural (nao diferencialistas); pessoas que diferenciam
culturalmente os brancos e os negros (hetero-etnicizadores); pessoas que diferenciam os brancos e os negros, quer a nivel cultural, quer a nivel racial (hetero-racializadores ).
Como se ve no quadro n.c 11.1, aqueles que acentuam as diferenyas culturais entre brancos e negros (hetero-etnicizadores), tal como aqueles que sao
abertamente racistas, manifestam uma orienta~ao para a discrimina~ao maior
do que os igualitarios ou nao diferencialistas a nivel das polfticas de naturaliza~ao, dos direitos dos imigrantes e das polfticas de imigra~ao. A luz destes
resultados, os racializadores discriminam mais do que os etnicizadores, mas
ambos discriminam mais do que os nao diferencialistas.
Particularmente impressivo e 0 resultado que se refere as polfticas de
apoio social. Neste caso, os inquiridos eram confrontados com urn cemirio em
que se pedia que imaginassem uma situa~ao em que a Camara Municipal de
Lisboa dispunha de mil contos para apoiar as pessoas mais desfavorecidas de
uma freguesia. Dizia-se, depois, que a CML decidira distribuir aquela quantia
pelos 50 negros mais desfavorecidos e pelos 50 portugueses brancos mais
desfavorecidos dessa freguesia. Perguntava-se entao a cada inquirido como e
que ele distribuiria os mil contos por essas duas categorias de pessoas. Verificou-se que, no conjunto, as pessoas beneficiam ligeiramente mais os brancos
do que os negros, na medida em que dariam, em media, 530 contos aos brancos e 470 aos negros. Como esperado, os racializadores sao 0 grupo que mais
discrimina, mas tambem os diferencialistas ou etnicizadores atribuem significativamente mais dinheiro ao grupo dos brancos do que ao grupo dos negros.
As medidas de racismo flagrante sao sensiveis ao grau de escolaridade dos
respondentes, mostrando que, quanto mais elevada e a escolaridade, maior e a
orienta~ao para responder de acordo com a norma do anti-racismo. No entanto, nao se verificam diferen~as entre 0 grau de escolaridade e a expressao e
acentua~ao de diferen~as culturais. Quer entre os individuos mais escolarizados, quer entre as menos escolarizados, ocorre, assim, uma orientayao para
acentuar as diferen~as culturais entre brancos e negros, posiyao que parece
facilitar orienta~5es para a discrimina~ao.
Como explicar estes resultados? Em nossa opiniao, e como temos referido
noutros trabalhos (Vala, Lopes, Lima e Brito, 2002), as representw;:5es sociais
sobre as diferen~as entre povos que ancoravam na ideia de raya ancoram hoje
na ideia de diferen~as culturais. Assim, os grupos que eram racializados sao
agora etnicizados, no sentido em que Ihes e atribuida uma cultura diferente e
inferior, tal como anteriormente Ihes era atribuida uma raya diferente e inferior. A discrimina~ao, explfcita ou implfcita, contra estas pessoas continua,
pois, a estar justificada por uma teoria que permite cIassificar e hierarquizar.
E este 0 processo a que chamamos hetero-etniciza~ao.
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Psicologicamente, este processo e sustentado pelo essencialismo psicologico, um mecanismo atraves do qual 0 senso comum atribui essencias as
«categorias sociais», da mesma forma que atribui essencias as «categorias
naturais» (v. Hirschfeld, 1998). 0 essencialismo pode envolver quer a crenya
de que as essencias biologicas sustentam padroes culturais e de comportamento (essencialismo biologico), quer a crenya de que as tradiyoes culturais e
a vida dos grupos geram essencias (essencialismo cultural). No entanto, por si
so, 0 essencialismo e insuficiente para gerar discriminayao. De facto, 0 essencialismo pode ser aplicado ao proprio grupo, ao endogrupo, para justificar a
sua superioridade relativamente a outros grupos, aos exogrupos. Isto acontece
quando se pensa que 0 endogrupo dispoe de essencias inquestionavelmente
superiores as essencias dos outros grupos. Ao mesmo tempo, quando associado a uma hierarquia de essencias e a ideia de que as essencias do endogrupo
saD superiores as do exogrupo, 0 essencialismo gera a infra-humanizayao de
outros grupos e esta legitima a discriminayao.
0 essencialismo hierarquizante a nivel da etnicizayao, ou da inferiorizayao
cultural dos exogrupos, encontra-se disseminado de forma difusa e ubiqua.
Apresentamos tres exemplos: a diferenciayao na atribuiyao de sentimentos e
emoyoes; a diferenciayao na atribuiyao de trayos personologicos percebidos
como «naturais» e «culturais»; por fim, a despersonalizayao, ou negayao de
idiossincrasias pessoais.
Num extenso conjunto de pesquisas, Leyens e colaboradores (Leyens,
Paladino, Rodriguez-Torres, Vaes, Demoulin, Rodriguez-Perez e Gaunt,
2000) mostraram que as pessoas distinguem, implicitamente, emoyoes e sentimentos, entendendo que os sentimentos (por exemplo, melancolia, compaixao) SaD mais caracterizadores dos humanos, enquanto as emoyoes ( por
exemplo, medo, raiva) seriam caracteristicas dos humanos e dos animais.
Nessas mesmas pesquisas mostra-se ainda que as pessoas, quando convidadas
a caracterizarem 0 seu grupo e exogrupos, atribuem mais ao seu grupo do que
aos outros grupos a capacidade de exprimir sentimentos. Assim, 0 que de
forma indirecta se esta a dizer e que 0 endogrupo e mais humano do que 0
exogrupo.
Na mesma linha, Moscovici e Perez (1999) mostram que a linguagem
quotidiana estabelece uma diferenya implicita entre trayos personologicos a
que podemos chamar «culturais», sobretudo aplicaveis aos humanos (por
exemplo, mentiroso, sabio), e trayos a que podemos chamar «naturais» (por
exemplo, docil, ruidoso), aplicaveis a animais e a humanos. Quer no estudo
de Moscovici e Perez acima referido, quer num estudo de Correia, Brito, Vala
e Perez (2001), mostra-se que aos ciganos saD menos aplicaveis trayos culturais do que aos nao-ciganos. Um estudo de Lima e Vala (2002) mostra tambem que os estudantes universitarios utilizam mais trayos naturais do que culturais para caracterizarem as pessoas negras.
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Vejamos urn terceiro exemplo de infra-humanizayao - a negayao de idiossincrasias pessoais ou despersonalizayao. Numa serie de pesquisas, Lima
(2003) verificou que urn negro desconhecido e mais infra-humanizado do que
urn branco desconhecido. De facto, as pessoas que participaram nos estudos
deste autor demoravam menos tempo para descreverem uma pessoa negra do
que uma pessoa branca, 0 que indica que categorizavam mais os negros do
que os brancos, que descreviam os negros como elementos de uma categoria,
e nao como individuos singulares, distintos, com aspectos idiossincniticos,
enfim, como pessoas.

Estatuto cultural dos gropos e etnicizayao
No ponto anterior descrevemos 0 processo de etnicizayao de pessoas
negras com base em estudos realizados em Portugal e propusemos que a etnicizayao e sustentada pelo essencialismo inferiorizante ou infra-humanizante,
que nao se manifesta apenas na inferiorizayao cultural, mas tambem na negayao de sentimentos, na negayao de trayos culturais e na negayao de complexidade personol6gica.
A pergunta que fazemos agora e a seguinte: serao apenas etnicizadas as
pessoas negras? Ou estani este processo presente na relayao com outros grupos de imigrantes? Para responder a esta questao conduzimos duas pesquisas,
com 0 intervalo de cerca de urn ano, junto de estudantes universitarios de
ciencias sociais (quadro n.O11.2). Os resultados do primeiro estudo mostram
que nao e apenas no caso das pessoas negras que se verifica uma correlayao
entre a percepyao de diferenyas culturais e a atitude, no sentido de que, quanto maior e a percepyao de diferenyas, mais negativa e a atitude4. No segundo
estudo, embora variem os valores das correlayoes, 0 significado dos resultados do primeiro estudo e replicad05. Muito importante para 0 nosso argumento e 0 facto de nao se verificar uma correlayao significativa entre a percepyao
de diferenyas e a atitude no caso dos espanh6is, resultado que indica que este
grupo nao e etnicizado e que, portanto, a etnicizayao apenas incidira sobre
grupos a que se atribui uma inferioridade cultural6.
4

Este estudo foi realizado por Ricardo Rodrigues, Ana Martins e Daniel Fernandes, no

quadro de um seminario curricular da licenciatura em Psicologia Social do ISCTE. A escala de percepr;ao de diferenr;as culturais varia entre 1 (muito semelhantes) e 5 (muito diferentes ).
5 Este estudo foi realizado em sala de aula e na presenr;a de urn professor. Sao apresentados os grupos comuns aos dois estudos.
6 Alem disso, nesta pesquisa introduzimos ainda 0 grupo dos brasileiros. Tal como no
caso dos espanh6is, tambem neste caso nao se verifi~a uma correlar;ao significativa entre a
diferenr;a percebida e a atitude (r = 0,12, n. s.).
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Percep~ao de diferen~as culturais entre portugueses e outros grupos

[QUADRO N° 11.2]
1.° estudo (N = 79)
2.° estudo (N = 76)

Diferenciaj\o
cultural
(medias)

Grupos sociais

Espanh6is..
Negros..
Ciganos..
Imigrantes de Leste..
Muyulmanos..
Cabo-verdianos..

....

2,2
3,4
4,3
2,4
2,9
2,6

n. s. = correlayao estatisticamente
* p < 0,05; ** p < 0,01.

Reacvoes

Correlaj\o
com a atitude
0,03 n. s.
0,38**
0,44**
0,56**
0,60**
0,63**

Diferenciaj\o
cultural
(medias)
2,5
3,7
4,5
3,6
4,9
3,5

Correlaj\o
com a atitude
0,19 n. s.
0,38**
0,36**
0,39**
0,29*
0,45**

nao significativa.

a etnicizavao

Apesar da evidencia empfrica em favor da etnicizayao como urn processo
de inferiorizayao, parece diffcil aceitar que, subjacente ao enunciado da diferenya cultural, esteja tantas vezes presente a inferiorizayao cultural. Dada a
imporUlncia desta questao para a reflexao sobre as polfticas de integrayao
social dos imigrantes, passamos a apresentar alguns resultados de uma outra
pesquisa que de novo mostram a dimensao estigmatizante da diferenya cultural atribufda.
Esta pesquisa incidiu sobre uma amostra por quotas de jovens negros residentes em Lisboa e nos concelhos limitrofes (Lopes e Vala, 2004). Nesta pesqui sa, entre outras questoes, perguntava-se a estes jovens se achavam que os
portugueses os viam como culturalmente e/ou racial mente inferiores. A pergunta que fazfamos era a seguinte: «Em sua opiniao, qual a percentagem de
portugueses que acham que os negros saD diferentes dos brancos no que se
refere: a educayao das crianyas; aos valores que ensinam aos fiIhos; a religiao; aos comportamentos sexuais; a preocupayao com 0 bem-estar das famflias?» Para medir a racializayao perguntavamos: «Em sua opiniao, qual a percentagem de portugueses que terao dito que «os negros sao uma raya menos
dotada»; «que se sentiriam incomodados se um(a) fflho(a) casasse com um(a)
negro(a) e tivessem descendentes mulatos»; «que excluiriam a hip6tese de
terem relayoes sexuais com um(a) negro(a)>>;«que nao gostariam que urn
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familiar seu casse com um(a) negro(a) de estatuto social equivalente» (v. quadros n.Ds11.3 e 11.4). No mesmo estudo foram medidas as percep~oes de discrimina~ao em diferentes aspectos e dimensoes da vida social. Desta forma
foi possivel calcular a correla~ao entre a percep~ao de etniciza~ao e de racializa~ao e a correla~ao entre estas e os indicadores de discrimina~ao (v. quadro
n,D 11.5).

Indicadores de racializa~iio (percep~oes dos jovens negros sobre as respostas
dad as pelos portugueses brancos)
(em percentagem)
[QUADRO N.o 11.3]

Predi90es dos jovens negros (Lopes e Vala, 2002)
Respostas efectivas dos
portugueses brancos (Vala et al.. 1999).. .....

Sentir-me-ia
incomodado
se um(a)
filho(a) casasse com um(a)
negro(a) e
tivessedescendentes
mulatos

Excluo a
hip6tese de
ter relalies
sexuais com
um(a)
negro(a)

Os negros san
uma raa
menos dotada

Nao gostaria
que urn familiar meu case
com um(a)
negro(a) de
estatuto social
equivalente

71,9

57,1

63,3

52,2

45,9

38,7

28,4

16,4

Indicadores de etnicjza~iio (percep~oes dos jovens negros sobre as respostas dadas
pelos portugueses brancos)
(em percentagem)
[QUADRO N.o 11.4]

Predi90es dos jovens negros
(Lopes e Vala, 2002).......
Respostas efectivas dos portugueses brancos (Vala et
al., 1999)...... .............

Diferenas
nos vaInres que
ensinam
aos filhos

Diferens
nas crenas e
praticas
religiosas

Diferenas
no comportamento sexual

Diferenas
na educaao das
crianas

Diferenas
na preocupaao com 0
bem-estar
das familias

61,13

53,98

58,25

57,52

56,50

70,3

65,1

57,2

79,9

61,6

0 indice de racializa~ao encontra-se significativamente correlacionado
com 0 indice de etniciza~ao, 0 que pode mostrar que tanto a percep~ao de
etniciza~ao como a percep~ao de racializa~ao sao sentidas como formas de
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I

discriminayao. Ah~m disso, 0 indice de etnicizayao esta correlacionado com
as medidas de discriminayao usadas no estudo e, mais importante, as correlayoes entre este indice e as medidas de discriminayao saD equivalentes as correlayoes entre 0 indice de racializayao e as mesmas medidas de discriminayao. Assim, estes resultados indicam (quadro n.c 11.5) que, quanto mais os
jovens negros entrevistados sentem que saD etnicizados (percebidos como
cultural mente diferentes pelos brancos), ou quanto mais sentem que saD racializados, mais exprimem 0 sentimento de que saD discriminados como pessoas
e como grup07.

Percepl;ao de racializal;ao, percepl;ao de etnicizal;ao e outros indicadores de discriminal;ao (correlal;oes)

[QUADRO N.o 115]

Percep9ao de racializa9ao.
..
Percep9ao de etniciza9ao..

Discriminaao individual

Discriminaao grupal

Privaao
relativa
salarial

Privaao
relativa
institucional

0,22**

0,29**

0,14*

0,21 **

0,24**

0,17**

0,24**

0,19**

0,22**

0,20**

Injustia
procedimental

* p < 0,01; ** P < 0,000; 0 N varia entre 361 e 384 inquiridos.
Fonte: Lopes e Val a (2004).

No conjunto, os resultados ate agora apresentados podem ser considerados
uma ilustrayao muito plausivel da ideia de que urn grande numero dos membros das minorias que sentem que saDpercebidos como diferentes pelas maiorias sente essa percepyao como urn estigma e que subjacente a percepyao de
diferenyas culturais se encontra a ideia de inferioridade cultural. Se a maioria
avalia negativamente a diferenya que atribui a minoria, significara isso que
deseja que esta adopte os valores da maioria e se Ihe tome semelhante?

7 Sobre os impactos da racializayao e da etnicizayao nas crianyas , v. Mouro, Monteiro
e Guinote (2002).
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Reac<;5es a mudan<;acultural das minorias
A pergunta que acabamos de fazer nao tern merecido uma resposta unfvoca por parte da investigavao empfrica e te6rica. Ha argumentos te6ricos a
favor da ideia de que a diferenva e percebida como uma ameava e que, por
isso, uma minoria percebida como semelhante sera melhor aceite do que uma
minoria vista como diferente. Ha tambem argumentos a favor da ideia de que
a semelhanva constitui uma ameava a identidade e que, por isso, uma minoria
percebida como diferente sera melhor avaliada do que uma minoria vista
como semelhante8. Esta questao e central para 0 entendimento das atitudes
das maiorias e do seu apoio aos diferentes tipos de estrategias de relavao cultural com as minorias.
Foi neste quadro de preocupavoes que Lima e Vala (2002) realizaram uma
pesquisa experimental junto de estudantes universitarios sobre a reaC\:ao a
diferenya cultural e a semelhanva cultural. Para esse efeito, foi criado urn
cenario experimental onde era dado a ler as pessoas 0 resumo de uma suposta
pesquisa cientffica sobre a mudanva cultural. Essa pesquisa era apresentada
em quatro versoes diferentes.
Numa delas dizia-se que numa determinada comunidade, identificada
atraves de uma fotografia como sendo constitufda por pessoas negras, 0
colectivismo era saliente. Ou seja, dizia-se que se tratava de urn grupo onde
as pessoas tinham pouca autonomia e em que a expressao individual nao era
bem avaliada pelo grupo, sendo a coacvao grupal muito forte. Tais caracterfsticas eram descritas como disfuncionais para 0 grupo, tendo, por isso, havido
uma intervenvao externa no sentido da mudanva para padroes e valores mais
individualistas: estfmulo da autonomia pessoal, maior criatividade individual,
maior independencia do indivfduo face ao grupo. No entanto, essa intervenvao extern a saldou-se por urn fracasso total, permanecendo as pessoas fieis
aos seus vaJores colectivistas.
N uma segunda versao, 0 grupo era igualmente apresentado como sendo
constitufdo por pessoas negras, mas que aceitaram mudar do colectivismo
para valores individualistas. Nas duas situavoes restantes, 0 grupo era apresentado como sendo constitufdo por pessoas brancas, que ora aceitavam a
mudanva para valores individualistas, ora permaneciam colectivistas9.

8

A primeira

posic,;ao decorre da teoria da identidade

social de Tajfel,

a segunda corres-

ponde a teoria da congruencia de crenc,;asde Rokeach. Para uma revisao de literatura,
v. Brown (1995) ou Lima e Val a (2002).
9 Em termos de desenho experimental, trata-se de urn estudo intersujeitos: 2 (cor:
brancos; negros) X (mudanc,;acultural: mudam do colectivismo para 0 individualismo; nao
mudam).
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Avalia~ao dos grupos (Lima e Vala, 2002)
[GRAFICO N.o 11.1]

1,32

1,4

1,2
0,89

0,83
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Torna-se individualista
1m Negros 0 Brancos

Permanece colectivista
I

Nota: Val ores medios; quanto mais elevados SaDos valores, mais positiva e a avalia<,:aodos grupos.

Como pode verificar-se pela leitura do gnifico n.o 11.1, surpreendentemente, 0 grupo que e melhor avaliado e 0 grupo de negros que nao mudam a
sua cultura e permanecem colectivistas. 0 grupo de negros que mudam no
sentido de se tornarem semelhantes a maioria e objecto de uma avaliac;:ao
menos positiva.
Se articularmos estes resultados com aqueles que apresentamos anteriormente sobre a etnicizac;:ao,podemos avanc;:ara hip6tese de que a maioria faz
uma avaliac;:aonegativa das diferenc;:asculturais que atribui as minorias exogrupais e que, ao mesmo tempo, nao deseja, em muitos casos, que elas
mudem e adoptem a sua cultura.
Como sintetizam Lima e Vala (2002), a reacc;:aonegativa a semelhanc;:a
pode decorrer do sentimento de ameac;:aa identidade social da maioria (Tajfel
e Turner, 1979), na medida em que esta pode sentir que os seus val ores, aos
serem adoptados pelas minorias, perdem 0 seu caracter distintivo e diferenciador. A reacc;:aonegativa a semelhanc;:apode ainda decorrer do medo de que
as minorias, ao adoptarem os valores das maiorias, os «contaminem» com os
seus pr6prios valores. Finalmente, a semelhanc;:aa nivel dos valores pode ser
percebida como uma ameac;:ano pIano dos recursos, uma vez que uma minoria ajustada culturalmente pode ser percebida como competitiva.
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Se lermos os resultados desta pesquisa no contexte de muitos outros que
apoiam a ideia de que, nomeadamente em contextos competitivos, a semelhan<;:apode representar uma amea<;:aa identidade ou aos recursos da maioria,
podemos desde ja avan<;:ara hip6tese de que uma estrategia de segrega<;:ao
entre a maioria e as minorias pode ser, pelo menos implicitamente, desejada
pela maioria. Mas asambiguidades neste processo sao muitas. Para as entendermos sera importante situarmos as atitudes possfveis da maioria num contexto mais alargado.

Atitudes face as politicas de integrayao social
Numa adapta<;:aoda tipologia proposta por Berry (1984) para 0 entendimento das estrategias das minorias face as maiorias, Bourhis e colaboradores
(Bourhis, Moise, Perreault e Senecal, 1997) propoem que as maiorias, quando
colocadas perante 0 problema da diferen<;:acultural, desenvoIvem uma narrativa sobre a sua pr6pria identidade e sobre as rela<;:oescom os imigrantes que
tem por base duas interroga<;:oesfundamentais: devem os imigrantes manter a
sua identidade cultural? Devem os imigrantes adoptar a cultura da comunidade de acolhimento?
Como se mostra na figura n.o 11.1, as respostas a estas perguntas podem
dar origem a cinco estrategias de rela<;:aocultural: integra<;:ao,assimila<;:ao,
segrega<;:ao,exclusao e individua<;:ao.A integra<;:aocorresponde a uma estrategia que associa a manuten<;:aoda identidade da minoria e a sua adop<;:aodos
valores nucIeares da comunidade de acolhimento. A assimila<;:ao,por sua vez,
refere-se a nega<;:aoda diferencia<;:aoidentitaria da minoria e a sua absor<;:ao
pelos valores da maioria. A segrega<;:aocorresponde a nao aceita<;:aoda identifica<;:aoda minoria com os valores da maioria e a tolerancia face a identidade
da minoria. A exclusao reune a rejei<;:aosimultanea da identidade da minoria e
da sua possibilidade de adapta<;:aoaos valores da maioria. Finalmente, a individua<;:aocorresponde a uma estrategia pouco comum que consiste em considerar desejavel que cada pessoa seja consideradauma entidade particular, e
nao definida em fun<;:aodas suas perten<;:ascategoriais, maioritarias ou minoritarias.
0 processo de hetero-etniciza<;:aodas minorias, tal como 0 descrevemos,
facilita, em nosso entender, a estrategia de segrega<;:ao.De facto, esta estrategia ace ita que os imigrantes mantenham a sua identidade cultural, mas rejeita
que eles adoptem os valores da cultura dominante. Como referido por Bourhis
e co-autores no texto ja citado, as pessoas que adoptam a estrategia de segrega<;:aocultural nao favorecem os contactos interculturais e preferem que os
imigrantes permane<;:amjuntos entre si e separados da maioria, sendo, alem
disso, ambivalentes no que toca aos direitos dos imigrantes na sociedade de
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acolhimento. Note-se ainda que a estrategia de segregayao, tal como a estrategia de exc1usao, assenta na crenya de que os imigrantes nunca poderao inserir-se como membros de pleno direito na sociedade de acolhimento. Tal como
pressuposto no processo de etnicizayao, os imigrantes dispoem de uma essencia cultural diferente da essencia da maioria e, por isso, sao percebidos como
incapazes de adoptarem a sua cultura. Neste sentido, a melhor posiyao para
todos sera que eles fiquem confinados a sua propria cultura e ao seu pr6prio
sistema de relayoes sociais.

Atitudes face as relal;oes culturais
(adaptado de Bourhis et al., 1997)
[FIGURA WIll]
Devem os imigrantes manter a sua identidade cultural?

Devem os imigrantes
adoptar a cultura da
comunidade de acoIhimento?

Sim

Nao

Sim

Integra9ao

Assimila9ao

Niio

Segrega9ao

Individua9ao

--- --- --- ------Exc1usao

~
Hetero-etniciza~ao

A tipologia proposta por Bourhis tem a vantagem de permitir relacionar as
atitudes das pessoas face as estrategias de relayao cultural com as politicas
tradicionalmente adoptadas pelos Estados relativamente aos imigrantes. Estas
polfticas poderiam ser tipificadas em quatro posiyoes, que vao do «pluralismo
ideol6gico» ao «etnismo ideol6gico» (v. figura n.o 11.2).
Em todas estas posiyoes ideol6gicas sobre as politicas de imigrayao se
defende que os imigrantes devem respeitar e adoptar os valores centrais das
sociedades ocidentais de acolhimento (os ideais democraticos, os direitos
humanos, etc.), assim como respeitar as leis dessas sociedades. Contudo, no
caso do «etnismo ideol6gico» supoe-se que os imigrantes dificilmente pode-
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rao interiorizar os valores das sociedades ocidentais; os imigrantes poderao
respeitar as leis, mas nunca serao capazes de interiorizarem os valores a elas
subjacentes, uma vez que sao «pessoas de natureza diferente».

Politicas de integra~ao
(adaptado de Bourhis et aL, 1997
[FIGURA N.o 11.2]

Individualiza~ao
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0 Estado respeita os
valores privados dos
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distintividade das
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Pluralismo ideol6gico

Integra~ao, assimila~ao
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Segrega~ao

Valores publicos

Etnismo ideol6gico

Os imigrantes sao
incapazes de adoptarem os valores
publicos nucleares

0 Estado rejeita os
valores privados das
minorias

0 que distingue entre si as restantes posi~oes ideol6gicas e a forma como
concebem a rela~ao com os valores privados dos imigrantes. No caso do «pluralismo ideoI6gico», 0 Estado esta disposto a apoiar, ate financeiramente, os
valores privados das minorias e as manifesta~oes da sua cultura (a lingua, a
religiao, as associa~oes culturais, etc.). Urn caso paradigmatico desta posi~ao
e a politica multicultural do Estado canadiano. No caso da «ideologia civica»,
0 Estado nao apoia qualquer actividade no dominio dos valores privados das
minorias, mas respeita 0 direito it expressao da sua distintividade grupal. No
caso da «ideologia assimilacionista», 0 Estado pode intervir em alguns dominios dos valores privados. Entende-se que os imigrantes devem abandonar a
sua identidade linguistica e a sua cultura e adoptar a cultura dominante e os
valores privados da maioria. Embora com diferencia~oes importantes, esta
seria a posi~ao subjacente ao «republicanismo» frances. Quanto it «ideologia
etnista», esta define quem pode e quem nao pode ser cidadao de urn Estado
em termos ideol6gicos ou religiosos. A na~ao e definida como sendo composta por urn grupo etnico nuclear ancestral, ao qual se pertence por natureza.
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Nenhum Estado europeu defende hoje explicitamente esta posiyao, mas
aspectos ou variantes desta posi9ao encontram-se largamente difundidos nas
pniticas e politicas e sao defendidos pelos partidos de direita.
0 processo de hetero-etnicizayao, que descrevemos na primeira parte deste texto, constitui os fundamentos das atitudes de separayao e exclusao a nivel
das estrategias de relayao cultural e pode fundamentar a «ideologia etnista»
no que toca as politicas estatais face aos imigrantes. Na segregayao, na exclusao, na «ideologia etnista», tal como pressuposto pela hetero-etnicizayao, nao
se espera que os imigrantes possam verdadeiramente assimilar os valores
pLlblicos e os valores privados dominantes da maioria, na medida em que eles
sao percebidos como partilhando uma essencia diferente.

Conclus5es
0 processo de hetero-etnicizayao, quer dizer, a acentuayao das diferenyas
culturais, a atribuiyao ao outro de uma essencia diferente e a inferiorizayao
dessa diferenya, constitui uma nova face do racismo, uma face que aparentemente nao viola a norma anti-racista em sociedades formalmente nao racistas,
na medida em que nao invoca 0 conceito de raya. Este processo tern implicayoes para a compreensaodas novas expressoesdo racismo, mas tambem para
a compreensao da forma como a maioria entende as estrategias de relayao
cultural com as minorias imigrantes e as polfticas institucionais de integrayao
dessas minorias.
De acordo com a nossa hip6tese, a associayao entre a percepyao de diferenyas culturais e a discriminayao nao implica, necessariamente, que a maioria deseje integrar ou assimilar as minorias. Pelo contnirio, esta associayao
entre diferenya e discriminayao pode ajudar a explicar as razoes pelas quais a
segregayao e a exclusao sao atitudes tao latentemente disseminadas, bem
como as razoes pelas quais 0 «etnismo ideol6gico» permanece de forma
impIfcita.
Os nossos resultados e a abordagem que propusemos tambem suscitam
uma reflexao sobre a «ideologia multiculturalista». Esta ideologia pode sustentar 0 reconhecimento positivo da diferenya do outro, mas pode tambem
servir de sUPOrtepara a acentuayao de diferen9as ente a maioria e as minorias
e, assim, promover a etnicizayao dessas mesmas minorias.
Nao e objectivo deste texto propor soluyoes para os problemas que levantamos. No entanto, nao queremos deixar de propor que 0 valor da diversidade
pode constituir uma vacina contra a etnicizayao, se a diversidade for considerada um recurso econ6mico e simb6lico, uma mais-vaJia na auto-definiyao
identitaria e na definiyao identitaria dos grupos a que pertencemos. Finalmente, sera importante acentuar que todo este texto foi construido a partir dos
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pontos de vista, das representayoes e preocupayoes da maioria. As polfticas de
integrayao cultural, porem, s6 serao eficazes se construidas num contexto
relacional, ou seja, envolvendo os pontos de vista das sociedades de acolhimento e os pontos de vista dos pr6prios imigrantes.
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