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Resumo Neste estudo analisamos a representa~ao social (RS) do descobrimento
do Brasil, no quadro da hipotese segundo a qual a evoca~ao de acontecimentos
remotos ancora em principios identitarios. Primeiramente e estudada a
representa~ao dos actores da coloniza~ao (colonizadores portugueses, indios e
escravos africanos), seguidamente esta representa~ao e relacionada com outras
dimens5es da memoria do descobrimento do Brasil. as dados analisados foram
recolhidos na regiao de Lisboa (N=500) e na cidade do Rio de Janeiro (N=401)
atraves de amostragem por quotas. as resultados mostram que a identidade
nacional e a identidade politica, quer em Portugal quer no Brasil, se encontram
associadas a representa~5es diferentes sobre os actores. Porem, quando se
relacionam as imagens dos colonizadores com outras dimens5es da coloniza~ao
encontramos representa~5es consensuais em Portugal e no Brasil. A valencia destas
RS e globalmente positiva no caso de Portugal e negativa no caso do Brasil.
Palavras-chave

Memoria social, representa~ao social, identidade social.

Vma carta de Pero Vaz de Caminha dirigida a D. Manuel I descreve a chegada de
urna £rota de 13 navios ao que se chamou Terra de Vera Cruz, hoje Brasil, em 22 de
Abril de 1500. Como se fala deste acontecimento, hoje, em Portugal e no Brasil?
Como se fala dos acontecimentos que se the seguiram? Estas interroga~oes esUio no
centro de urn projecto de pesquisa cujosprincipais resultados este nmnero de Psicologia relata. Com vista a identifica~aodas representa~oes sociais sobre esses acontecimentos, uma das dimensoes desse projecto inc1uia uma pesquisa extensiva em
Portugal e no Brasil sobre as opinioes, cren~as e atitudes partilhadas sobre esses
mesmos acontecimentos (ver, neste nmnero, Moller, Sa & Bezerra). Este artigo analisa alguns dos dados dessa pesquisa extensiva.
0 projecto teorico subjacente ao presente trabalho emergiu de urn outro estudo, coordenado por Denise Jodelet da EHESS, sobre a memoria social da descoberta da America em 1492 e sobre as comemora~oes desse evento. Esse projecto
constituiu uma inova~ao na analise da memoria social sobre acontecimentos passados. Asua matriz teorica residia na articula~ao entre a teoria das representa~oes sociais (Moscovici, 1988) e a memoria social. Esta articula~ao foi recentemente
proposta por Jodelet (1992), e desde logo retomada por outros autores (e.g.De Rosa,
Jorge Vala, Departamento de Psicologia Social e das Organiza~6es do ISCTE, Lisboa e Instituto de Ciencias Sociais
da Universidade de Lisboa;
Ana Saint-Maurice, Departamento de Sociologia do ISCTE, Lisboa.
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2000; Nascimento-Shulze, 2000; Sa & Vala, 2000), embora ja estivesse implicitamente presente na articula~ao entre representa~6es colectivas e memoria colectiva proposta por Halbwachs (1950/1997).
Varios estudos tern recentemente analisado os processos de constru~ao social da memoria de acontecimentos que interessam a todo urn grupo. No entanto, trata-se geralmente de acontecimentos de que as pessoas inquiridas ou
ascendentes proximos, que as socializaram, foram contemporaneos. Eo caso,
por exemplo, do estudo de Rateau (2002) sobre a profana~ao do cemiterio judeu
de Carpentras em 1990, ou dos estudos de Paez, Valencia, Besabe, Herranz e
Gonzalez (2000)sobre a guerra civil de Espanha. No primeiro caso, mas tambem
no segundo, 0 relato actual dos acontecimentos estudados e passivel de ser confrontado com testemunhos de contemporaneos desses mesmos acontecimentos, permitindo compara~6es na linha da metodologia das experiencias de
Bartlett (1932/1995) ou dos estudos sobre os rumores de Allport e Postman
(1945/1965). Poder-se-a estabelecer uma equivalencia entre a memoria deste
tipo de acontecimentos e a "memoria" de acontecimentos remotos, como a descoberta e a coloniza~ao do Brasil?
Para Deschamps, Paez e Pennebaker (2001), qualquer destes dois tipos de
acontecimentos pode ser remetido para 0 conceito de memoria colectiva, que os
mesmos autores definem como" a transmissao entre gera~6es de conhecimento sobre acontecimentos que modificaram de forma importante a sociedade" (p. 53).
Pela nossa parte, preferimos falar de representa~6es sociais sobre acontecimentos
remotos para nos referirmos ao tipo de objecto que estudamos neste trabalho.
Assumimos que ha urn passado e narrativas sobre esse passado feitas por pessoas
do presente. Essas narrativas serao resultado da comunica~ao em contextos de interac~ao breve, a partir de material produzido no "tempo longo" das sociedades.
Essas narrativas serao sentidas, funcionalmente, como relativas a acontecimentos
do presente, podem ser descritas como RS e serao estruturadas por identidades
sociais.
Assim, neste estudo analisamos a representa~ao social do descobrimento do
Brasil no quadro da hipotese geral segundo a qual a evoca~ao e a "memoria" de
acontecimentos remotos se organiza de forma relativamente coerente para se poder assumir como uma narrativa, como uma descri~ao, e suficientemente flexivel
para se poder reorganizar contextualmente em fun~ao de principios identitarios.
0 lugar central da identidade social (Tajfel & Turner, 1979) na descri~ao de
acontecimentos passados tern sido teorizado por varios auto res no contexto de pesquisas empiricas (Paez et aI., 2000; Pennebaker & Crow, 2000; De Rosa, 2000). Porem, ja para Halbwachs (1950/1997) a memoria colectiva e vista como urn
mecanismo de defesa da identidade, e Connerton (1993) associa a recorda~ao e os
seus rituais a exalta~ao da identidade nacional. Se olharmos para a evoca~ao de
acontecimentos remotos como uma RS, tambem por ai se devera conceder urn lugar importante aos processos de identidade. Neste sentido, a identidade social funciona como urn dos principais tipos de "ancoras" que permitem a constru~ao de RS
(Breakwell, 1993; para uma revisao ver Vala, 1997), e a evoca~ao de acontecimentos
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passados devera garantir a auto-estima do grupo e os sentimentos de diferen~a e
de continuidade.
De facto, num estudo sobre as RS da descoberta da America, Sa, Vala e Moller
(1997), com base em amostras de estudantes universitanos de oito paises europeus
e latino-americanos, nurn total de 1600 pessoas, verificaram que os inquiridos de
paises latino-americanos fazem urn balan~o menos negativo da ac~ao dos seus antepassados e das consequencias sociais, politicas e culturais de 1492 para a America
latina do que os inquiridos dos paises europeus. Estes Ultimos distanciam-se daqueles mesmos acontecimentos e atribuem a factores que lhes sac extemos as suas
consequencias negativas. Os cidadaos da actual America latina defendem a sua
auto-estima reconhecendo os erros passados, mas valorizando menos esses erros
do que os cidadaos de paises que nao estiveram directamente implicados na coloniza~ao da America latina.
Nessa pesquisa, Portugal constitui urn caso particular. Este pais e 0 pais europeu que menos negativamente avalia as consequencias de 1492. Portugal e tambem
0 pais que faz uma avalia~ao menos negativa dessas consequencias do que 0 conjunto dos paises da America latina. Em nossa interpreta~ao, as respostas dos portugueses visam preservar a sua identidade
como pais de descobridores,
minimizando os aspectos negativos e exaltando os beneffcios da coloniza~ao.
No que toca aos paises da America do SuI, que fazem urna avalia~ao globalmente critica e negativa das consequencias dos descobrimentos - embora menos
negativa do que a que faz a media dos europeus -, preservam a sua auto-estima de
uma outra forma: exorcizam a ac~ao dos seus antepassados, numa posi~ao defensiva. Eesta, tambem, a estrategia seguida pelos inquiridos em Espanha: acentuam os
aspectos negativos de 1492, deles se distanciando atraves de urna posi~ao critica
que purifica a sua identidade. Vma estrategia que podemos considerar pr6xima do
blacksheepeffect descrito por Marques e Paez (1994), e que consiste em avaliar mais
negativamente urn membro anti-normativo do endogrupo do que urn membro do
exogrupo. Tal estrategia preservaria a identidade positiva do grupo.
Neste trabalho, come~amos por analisar as imagens dos tres tipos de actores
envolvidos nos acontecimentos que se seguiram a chegada dos portugueses ao
Brasil- os colonizadores, os indios e os escravos africanos. De acordo com a hip6tese da ancoragem das representa~6es sociais na identidade social, espera-se que
os portugueses apresentem urna imagem mais positiva dos colonizadores do que
os brasileiros. AMm disso, espera-se que ambos apresentem urna imagem mais positiva dos colonizadores (antepassados quer de portugueses, quer de brasileiros)
do que de qualquer dos outros dois grupos. 0 fundamento desta hip6tese reside no
facto de se supor que portugueses e brasileiros, mas mais os primeiros, mais facilmente poderao associar ao selfos antigos colonizadores do que os indios ou os escravos africanos. Esta hip6tese sera moderada pela identidade nacional e pela
identidade politica: serao os inquiridos mais identificados com 0 respectivo pais e
os mais identificados com a direita aqueles que mais facilmente poderao associar a
coloniza~ao e os colonizadores ao self.As dimens6es de avalia~ao dos acto res (colonizadores, indios e escravos) e a sua justifica~ao te6rica serao descritas adiante.
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Nurn segundo momento, articulamos as imagens dos actores com outras dimensoes da RS da coloniza<;ao do Brasil: 0 significado da coloniza<;ao (encontro vs.
conquista), as causas do genocidio dos indios, as rela<;oesinterculturais que se estabeleceram, e as emo<;oes suscitadas hoje pela evoca<;ao daqueles acontecimentos.
Ainda de acordo com a hip6tese da ancoragem das RS em principios identitarios,
espera-se uma maior idealiza<;ao da coloniza<;ao por parte dos portugueses do que
por parte dos brasileiros (ver Sa, Vala & Moller, 1997). Hip6teses mais detalhadas
sobre estas dimensoes serao apresentadas adiante.

Metodo

A presente pesquisa foi realizada em Portugal e no Brasil durante os meses de Abril
a Junho de 2000. Saliente-se que 0 auge das comemora<;oes do V centenario da descoberta do Brasil ocorreu no mes de Abril desse mesmo ano.
Em Portugal a amostra e composta por 500 individuos com mais de 18 anos,
residentes nos concelhos da Grande Lisboa, tendo como grau de escolaridade minima 0 9.° ano ou equivalente. Trata-se de uma amostra por quotas. Para alem do
sexo, foram usadas como quotas a idade (18/34 anos, 35/49 e 50 ou mais anos) e a
escolaridade (9.0ano completo, 10.0/12.° completo ou incompleto, superior completo ou incompleto).
No Brasil (ver Moller et al., neste mesmo numero), a amostra foi igualmente
uma amostra por quotas, tendo sido entrevistados 789 pessoas no Rio de Janeiro,
Sao Paulo, Salvador, Belem, Natal, Cuiaba e Florian6polis, capitais de Estado, representando as cinco grandes regioes geograficas do pais. Neste artigo, por razoes
de comparabilidade, s6 usamos os dados relativos ao Rio de Janeiro (400 respostas
validas).

Resultados

A nacionalidade dos inquiridos e as representafoes sobre os actores da descoberta e
da colonizafiio do Brasil: colonizadores portugueses, indios e escravos africanos

Vma das questoes do questionario incidia sobre a caracteriza<;ao "dos grupos que
estiveram envolvidos na coloniza<;ao do Brasil": os "colonizadores portugueses",
os "indios" e os "escravos africanos". Era pedido as pessoas que avaliassem cada
urn destes grupos com base em cinco escalas bipolares, das quais retivemos para a
nossa analise aquelas que melhor conotam as dimensoes de "instrumentalidade"
(ser inteligente) e "sociabilidade" (ser cordial).
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Como recordam Fiske, Xu, Cuddy e Glick (1999), a importancia destas
duas dimensoes na descric;ao de pessoas tem sido sublinhada desde os estudos
de Asch (1946) sobre a formac;ao de impressoes. Nesses estudos era contrastada
uma pessoa "instrumental" e "cordial" com uma pessoa igualmente nao cordial. Posteriormente, os estudos sobre as teorias implicitas de personalidade viriam a mostrar 0 lugar central destas duas dimensoes na descric;ao de pessoas (e.g.
Rosenberg, Nelson & Vivekananthan, 1968). Interessante e 0 facto de se ter verificado que estas duas dimensoes se encontravam hierarquizadas no senso comum, que eram dimensoes mais avaliativas do que descritivas e que eram
estrategicamente usadas nas relac;oes intergrupais, nomeadamente nas relac;oes
de genero (Amancio, 1994). Recentemente, Fiske et al. (1999) mostraram que 0
estatuto atribuido a um grupo e preditor da atribuic;ao de competencia instrumental (s6 os endogrupos e os grupos de estatuto elevado SaGdescritos de forma positiva na dimensao de instrumentalidade),
enquanto
0 tipo de
interdependencia
(competic;ao vs. cooperac;ao) e preditor da atribuic;ao de trac;ospositivos ou negativos na dimensao de sociabilidade ou relacional (a cooperac;ao facilita a atribuic;ao de cordialidade, enquanto que a competic;ao induz a
atribuic;ao de trac;os relacionais negativos). Estes estudos mostram que a descric;ao de grupos sociais apresenta variac;oes estruturais, de acordo com a natureza
das relac;oes intergrupais e 0 estatuto social do grupos, e que as duas dimensoes
de descric;ao de pessoas que referimos apresentam um lugar central na economia dessas variac;oes estruturais.
Desta forma, podemos esperar que os portugueses descrevam os colonizadores como mais competentes ou instrumentais do que os fndios ou os escravos africanos, nao sendo de esperar diferenc;as significativas
na dimensao de
sociabilidade/ cordialidade. De facto, enquanto grupos de baixo estatuto, escravos
e fndios podem ser vistos como pessoas cordiais e a idealizac;ao das relac;oes entre
os portugueses e os colonizados sugere tambem que estes possam ser vistos como
pessoas agradaveis, na medida em que se pense que nao teriam tido com os colonizadores relac;oes de competic;ao ou conflituais, mas relac;oes de cooperac;ao. Alem
disso, os portugueses poderao avaliar tanto mais negativamente os fndios e os escravos na dimensao de instrumentalidade, quanto mais os avaliarem positivamente na dimensao relacional.
Quanto aos brasileiros, podemos esperar que apresentem, igualmente, uma
visao mais positiva dos colonizadores do que dos outros dois grupos, dada a maior
probabilidade de os primeiros serem representados como seus ascendentes, 0 que
facilitara a sua percepc;ao como uma extensao do self. No entanto, a pressao para
uma visao inclusiva da sociedade brasileira, suscitada pelas comemorac;oes, podera facilitar uma visao mais positiva dos escravos e dos fndios do que aquela que e
apresentada pelos portugueses.
Para analisar estas hip6teses, procedemos a uma analise de variancia, tomando como variaveis independentes 0 tipo de trac;o, 0 tipo de actor e 0 pais, e como variavel dependente
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De acordo com as hipoteses, espera-se uma interac~ao tripla (tra~os X adores X pais). Como se pode ver na figura I, obtivemos a interac~ao esperada (F(2,l774)=18,568; p =0,000), indicando os resultados que os
portugueses atribuem claramente mais instrumentalidade
aos colonizadores do
que aos outros grupos, enquanto que os brasileiros atribuem aos tres grupos graus
relativamente semelhantes de instrumentalidade. Note-se, no entanto, que mesmo
os brasileiros consideram os colonizadores como mais instrumentais do que os outros grupos. AMm disso, verifica-se que os brasileiros avaliam mais negativamente
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Quadro 1

Analise Homals: rela~o entre a caracteriza~o dos actores e a nacionalidade dos inquiridos

Dimensao

Medidas de discriminayao: Homals 1

Dimensao 2

1

Pais
Colonizador/relacional
Colonizador/competencia
Indio/relacional
Indio/competencia
Escravo africano/relacional
Escravo africano/competencia

1,294
0,419
0,338
0,031
0,049
0,011
0,123

0,027
0,011
0,101
0,576
0,551
0,458
0,412

Valor pr6prio das dimens6es

0,331

0,305

1,5

Legenda
S/colinstrum.
N/colinstrum.

1,0

-

colonizadores
colonizadores

instrumentais
nao instrumentais

S/colrel
N/colrel
S/indinstrum. N/indinstrum.S/indrel
-

colonizadores relacionais
colonizadores nao relacionais
indios instrumentais
indios nao instrumentais
indios relacionais
N/indrel
indios nao relacionais
S/escinstrum.- escravos africanos instrumentais
N/escinstrum.- escravos africanos nao instrumentais
S/escrel
escravos africanos relacionais
escravos africanos nao relacionais
N/escrel

0,5

-

0,0

-

-0,5
-1,0

-1,5

'"
0

~ -2,0
Q)

E
C -2,5
-1,5

-1,0

Dimensao

Figura 3

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

1

Relayao entre a caracterizayao dos actores e a nacionalidade dos inquiridos (analise Homals)

os colonizadores na dimensao relacional do que os portugueses. Ambos os grupos
avaliam positivamente os indios e os escravos nesta mesma dimensao.
Dos restantes efeitos,l salientamos a interaCl;ao entre 0 tipo de actor e 0 tipo de
tra~os (F(2,1774)=228,395, p=O,OOO).
Esta interac~ao (figura 2) indica que, independentemente do pais, os colonizadores sao representados como mais instrumentais
ou competentes do que os restantes grupos, enquanto estes sao representados
como mais relacionais. Note-se ainda que os escravos africanos, como decorre da
sua condi~ao de escravos, sao 0 grupo pior avaliado na dimensao que conota poder

1
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(a instrumentalidade), embora sejam tao positivamente avaliados como os indios
na dimensao de sociabilidade.
Recorrendo, seguidamente, a uma logica de interdependencia entre variaveis, realizamos uma Homals tomando como variaveis os dois tipos de tra~os caracterologicos - instrumentalidade e cordialidade - (as respostas foram para este
efeito dicotomizadas em sim/nao, com base no ponto medio da escala), os alvos de
avalia~ao e 0 pais dos respondentes. Foi ensaiada uma solu~ao a duas dimens6es,
apresentando 0 primeiro eixo urn valor proprio de 0,331 eo segundo urn valor proprio de 0,305. No quadro 1 saD apresentadas as medidas de discrimina~ao das variaveis e na figura 3 as respectivas coordenadas. Considerando como mais
relevantes para a interpreta~ao de urn eixo as variaveis com peso superior ao valor
proprio do respectivo eixo, verificamos que 0 primeiro eixo op6e as imagens que
portugueses e brasileiros tern dos colonizadores: os primeiros idealizam-nos, 0 que
nao acontece com os segundos. No segundo eixo op6e-se uma imagem positiva dos
escravos africanos e dos indios a uma imagem negativa dos mesmos grupos, vermcando-se que esta se encontra mais proxima dos portugueses do que dos brasileiros. Assim, estes dados mostram que, quando dicotomizamos os tra~os, se tomam
mais patentes as diferen~as entre portugueses e brasileiros. A analise de varifu1cia
evidencia urn padrao de respostas mais matizado, nomeadamente no que toca as
representa~6es dos brasileiros sobre os indios e os escravos.

ldentidade nacional e representa~oes dos actores da coloniza~iio

Formulamos acima a hipotese de que os efeitos da nacionalidade sobre as respostas
dos inquiridos relativamente aos actores da coloniza~ao seriam moderados pela
importancia atribuida a identidade nacional. Vamos agora analisar essa hipotese.
Por forma a tomar mais inteligivel a analise de dados, procedemos a analises de varifu1cia separadas para Portugal e para 0 BrasiU
No caso de Portugal, esperamos que a idealiza~ao da imagem dos colonizadores seja mais elevada entre os que tern uma identidade nacional mais forte. Relativamente as imagens dos outros grupos nao se deverao encontrar diferen~as em
fun~ao da saliencia da identidade nacional, uma vez que varios estudos tern mostrado que a identidade nacional em Portugal nao e preditora de derroga~ao de exogrupos etnicizados ou racializados (e.g., Vala, Lima & Lopes, 2003).
as resultados mostram uma interac~ao entre a identidade nacional, os actores e os tra~os (F(2,978) = 21,2; p=O,OOO).
Esta interac~ao, como se pode observar na
figura 4, indica que as pessoas que dizem identificar-se com Portugal valorizam
mais os colonizadores na dimensao de instrumentalidade do que aqueles que nao
se identificam. Porem, e contra as nossas hipoteses, os que tern uma identidade nacional mais forte tern uma imagem mais negativa dos escravos e dos indios, embora apenas na dimensao relacionaP
No Brasil, como esperado, as pessoas com maior identifica~ao com 0 seu pais
valorizam mais os colonizadores, mas tambem os indios e os escravos, na
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dirnensao de cornpetencia. A saliencia da identidade nacional estel, assim, associada a urn sentirnento de inclusividade. No caso da dimensao relacional, os colonizadores sao rnais valorizados nesta dimensao por aqueles que tern urna identidade
nacional rnenos saliente do que por aqueles que tern uma identidade forte, enquanto que os escravos e os indios sao rnais valorizados nessa me sma dimensao pelos
que tern urna identidade forte.4
Globalmente, os resultados sugerern que, em Portugal, a identidade nacional
forte gera urna imagern rnais positiva dos colonizadores do que dos outros grupos,
enquanto que, no Brasil, essa rnesrna identidade gera uma imagern rnais positiva
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de todos os acto res da colonizac;ao, nomeadamente na dimensao de competencia, 0
que indicara a func;ao integradora ou mesmo fusional deste sentimento de identidade, pelo menos no contexto das comemorac;6es de 1500.

ldentidade polftica e representa(:iio dos actores da coloniza(:iio

No quadro da hip6tese geral segundo a qual a evocac;ao de acontecimentos passados se faz nurna perspectiva identitaria, propomos, ainda, que a identidade politica constitui urn moderador da representac;ao dos actores da colonizac;ao,
nomeadamente porque 0 significado da acc;ao de colonizar continua a ser objecto
de controversia ideol6gica.5
Colocamos a hip6tese de que os inquiridos de direita atribuem mais trac;os de
instrumentalidade aos colonizadores, e que os de esquerda atribuem mais esses
mesmos trac;os aos indios e escravos. Este resultado traduzir-se-a por urn efeito de
interacc;ao entre a ideologia, 0 tipo de actor e 0 tipo de trac;os. Esta interacc;ao foi
obtida, ainda que seja menos forte do que as interacc;6es anteriores (F(2,1344) =
6,42; p=0,002). 0 seu significado nao e, porem, totalmente 0 esperado. Como se
pode observar na figura 6, as pessoas de direita e de esquerda valorizam igualmente os colonizadores na dimensao de instrumentalidade. Ena dimensao relacional
que as pessoas que se identificam com a direita valorizam mais os colonizadores do
que as de esquerda. Relativamente aos restantes actores, a nossa hip6tese verifica-se no caso dos escravos e relativamente a instrumentalidade: esta dimensao
e.-lhes mais atribuida pela esquerda do que pela direita.
No que toca aos outros efeitos (dos trac;os, do tipo de actor, da identidade politica, da interacc;ao entre os trac;os e 0 tipo de actor, e entre trac;os e 0 tipo de identidade politica), salientamos, devido ao seu significado, 0 efeito de interacc;ao entre a
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Avalia~ao global dos aetores em fun~ao da identidade politiea

Quadro 2

A naeionalidade e as identidades como preditores das representa6es sobre os actores da
deseolonizaao (analises de regressao multipla)

Naeionalidade e
identidades

Identidade ideologiea
Pais
Identidade naeional
Pais x identidade naeional
Identidade naeional x
identidade ideologiea
R' ajustado
N

Colonizadores
portugueses
(instrumentalidade)

Colonizadores
portugueses
(relaeional)
0,129**

0,210**

Eseravos
Indios
Indios
(instrumen- (relaeional) afrieanos
(instrumentalidade)
talidade)

Eseravos
afrieanos
(relaeional)

-0,109*
-0,136*

-0,106*

-0,292**
0,323**
-0,179**

5%
681

12%
681

1%
681

4%
681

3%
681

0%
682

Notas: as valores eorrespondem aos eoefieientes de regressao estandardizados (betas) estatistieamente
signifieativos: *p<0,01"*p<0,001. As eelula vazias eorrespondem a eoefieientes de regressao estandardizados
estatistieamente nao signifieativos. Identidade ideologiea: (1) esquerda, (2) centro esquerda, (3) centro direita,
(4) direita; identidade naeional: (1) nao pertenee, (2) pertenee mas nao e importante, (3) pertenee e e
importante, (4) pertenee e e muito importante; pais: (1) Brasil, (2) Portugal. N=681.

identidade politica e 0 tipo de actor (F(2,1344)=9,52; p=O,OOO).Este efeito, como se
pode observar na figura 7, indica que as pessoas que se identificam corn a direita
apresentam uma visao mais positiva dos colonizadores do que dos outros grupos,
enquanto que aqueles que se identificam com a esquerda apresentam uma visao
mais negativa dos colonizadores.
Com 0 fim de podermos ter uma imagem conjunta do imp acto das variaveis
independentes na atribui~ao de cada tipo de tra~os a cada tipo de actor, procedemos a sucessivas analises de regressao multipla (ver quadro 2).
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Observe-se, em primeiro lugar, que a variancia explicada e sempre reduzida,
0 que indica, neste caso, pouca variabilidade nas respostas, e pouca capacidade das
variaveis independentes para explicar essa mesma variabilidade. De qualquer forma, verifica-se que a atribuic;ao de instrumentalidade aos colonizadores e sobretudo predita pela interacc;ao entre a identidade nacional e a nacionalidade dos
respondentes: saDos portugueses e, de entre estes, aqueles que mais se identificam
com Portugal, os que mais idealizam a imagem dos colonizadores naquela dimensao. Por sua vez, a imagem positiva dos colonizadores na dimensao de sociabilidade e predita pela identidade de direita, por uma identidade nacional menos
saliente (independentemente do pais) e ainda pela identidade nacional menos saliente entre os portugueses. Aqueles que manifestam uma identidade nacional
mais baixa valorizam mais os colonizadores na dimensao com menos valor social
(a sociabilidade) do que na dimensao com mais valor (a instrumentalidade).
A atribuic;ao de competencia aos indios e aos escravos e predita pela identidade de esquerda, e no caso dos indios e ainda predita pela nacionalidade brasileira.
A atribuic;ao de sociabilidade aos indios e aos escravos e consensual, embora no
caso dos indios seja mais elevada entre os brasileiros com identidade de esquerda e
identidade nacional elevada. Nenhuma das variaveis e urn born previsor de atribuic;ao de trac;os relacionais aos escravos negros.

As representaroessobre os actores e a colonizariio do Brasil

Vamos agora proceder ao estudo da relac;ao entre as representac;6es dos adores e as
representac;6es da colonizac;ao.
Como se referiu, as imagens sobre os adores foram reconstruidas a partir das
dimens6es de sociabilidade e instrumentalidade. No caso das atitudes perante a
colonizac;ao do Brasil, consideramos as seguintes dimens6es: 0 significado da colonizac;aocomo conquistaou invasiiovs. encontroentrepovos;as causas do genocidio
dos indios (os colonizadoresvs. factores externos aacriiodos colonizadores);e a dimensaD cultural da colonizac;ao que tera conduzido a uma fusiio de culturas ou que tera
permitido a sobrevivencia de culturas atraves da sua separapJo,ou ainda que tera
levado a destruiriio das culturas indigenas pela cultura europeia. Uma outra pergunta do questionario foi ainda considerada nesta nova analise. Nessa pergunta, as
pessoas eram inquiridas sobre os sentimentos ou emoc;6es associados a evocac;ao
da "descoberta e ocupac;ao do Brasil pelos portugueses": vergonha, orgulho, revolta. As frequencias destas variaveis saDapresentadas neste mesmo numero de Psicologia por Moller et al.
Comec;amos por realizar uma Homals com todas as variaveis ate agora referidas (quadro 3). Uma vez que a identidade nacional e a identidade politica nao se
encontram descritas pelos dois primeiros eixos desta analise, ensaiamos uma soluc;aocom tres dimens6es. 0 valor proprio da terceira dimensao e baixo (0,098) e quer
a identidade nacional quer a identidade politica continuam a nao estar representadas nessa soluc;ao. Este resultado e muito significativo, pois vem mostrar que
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Quadro 3

Analise Homals: rela9iio entre as representa90es dos actores, as representa90es da cOloniza9iio,
as emo90es e as identidades

Medidas de discrimina9iio
Pais
Identidade nacional
Identifica9iio polftica
Responsabilidade pela diminui9iio da popula9iio Indfgena
Envergonhado
Orgulhoso
Revoltado
Encontro entre dois povos
Invasiio I conquista
Separa9iio entre culturas
Destrui9iio pela cultura europeia
Integra9iio das culturas numa nova cultura
Colonizador I relacional
Colonizador I instrumentalidade
indio I relacional
indio I instrumentalidade
Escravo africano I relacional
Escravo africano I instrumentalidade
Valor proprio das dimensoes

Dimensiio

0,541
0,005
0,079
0,169
0,142
0,585
0,314
0,449
0,632
0,005
0,115
0,037
0,295
0,146
0,029
0,021
0,001
0,045
0,200

1

Dimensiio 2
0,003
0,006
0,030
0,076
0,004
0,002
0,000
0,009
0,000
0,323
0,353
0,852
0,003
0,007
0,229
0,139
0,067
0,104
0,123

eventuais diferencia<;6es induzidas pela identidade nacional ou pela identidade
politica se esbatem per ante a hegemonia das memorias socioinstitucionais de cada
pais.6
Assim, procedemos a uma nova Homals sem as variaveis relativas as identidades nacional e politica (quadro 4). Os resultados desta analise sac representados na figura 8. Nao se encontram representadas nessa figura as variaveis
relativas a descri<;aodos escravos africanos por apresentarem coeficientes de discrimina<;aomuito baixos nos dois eixos. Para a interpreta<;ao dos eixos consideramos as
variaveis com medidas de discrimina<;ao superiores aos valores proprios dos respectivos eixos.
0 primeiro eixo op6e uma representa<;ao da coloniza<;ao como invasiio e
conquista a uma representa<;ao que faz dela urn encontro entre povos. A primeira
esta associado urn sentimento de revolta, enquanto que a segunda esta associado 0 orgulho. Da mesma forma, a ideia de conquista encontra-se associada a
uma avalia<;ao negativa dos colonizadores, e a cren<;a de que a diminui<;ao da
popula<;ao indigena se ficou a dever "a matan<;a dos indios pelos colonizadores". No polo oposto, verifica-se que a ideia de "encontro entre povos" se encontra associada a responsabiliza<;ao dos indios pelo seu proprio desaparecimento
e a uma visao dos colonizadores como pessoas cordiais e instrumentais. Aquela
visao da coloniza<;ao e sobretudo partilhada pelos brasileiros, e esta pelos
portugueses.
0 segundo eixo e relativo a representa<;ao das rela<;6esculturais entre colonizadores e colonizados. Este eixo op6e a ideia de assimila<;ao ou destrui9iiode culturas induzida pela coloniza<;ao a ideia de que esta produziu uma nova cultura (resultado
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Quadra 4

Analise Homals: relagao entre as representagoes dos actores, as representagoes da colonizagao e
as emogOes
Dimensao

Medidas de discriminagao

Dimensao 2

1

0,001
0,082
0,002
0,002
0,000
0,012
0,001
0,346
0,364
0,898
0,004
0,006
0,212
0,124
0,058
0,093
0,138

0,516
0,176
0,134
0,584
0,317
0,475
0,642
0,004
0,124
0,043
0,291
0,151
0,025
0,018
0,001
0,040
0,221

Pais
Responsabilidade pela diminuigao da populagao Indfgena
Envergonhado
Orgulhoso
Revoltado
Encontro entre dois povos
Invasao I conquista
Separa9ao entre culturas
Destruigao pela cultura europeia
Integragao das culturas numa nova cultura
Colonizador I relacional
Colonizador I instrumentalidade
Indio I relacional
Indio I instrumentalidade
Escravo africano I relacional
Escravo africano I instrumentalidade
Valor pr6prio das dimensoes

2,0

1,5

NISepar

N/indlns!.

1,0

0,5

0,0

'"

~
-0,5
c:

CD
E
C

-1,0
1,5

1,0

0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

Dimensao 1
Cul~ol
- culpa dos colc:mizadores
Culpmd - culpadosIndlos
Enverg
eoveraonhadQ
Nlenverg - nao envergonhado

Org

Nlorg
Revolta
N/revolta
E2Pov
NE2Pov
Inv/conq
Ninv/conq

Figura 8

Inleg

-

~~~~'ifo..?a~~J1~s culturas

-

Nlinleg

--- o[9ulhoso
nao orgulhoso
rE!.voltacQ

NldeslCE - nao ifeslrui~ao pela cunura

- nao revollado.
- enconlro enlre dOlspovos
- ~ao encontro enlre dois pavos
-,nvasaolconqUista

- nao

invasaotconquista

S/destCE

- culturas
naoinlegra~odasduas
numa nova cultura

- destrui~o
pela cultura
europela

Slcolrel
Nlcolrel

-- colonizadores
relacionais
colonizadores
naorelacionais
- indios instrumentais

Slindcomp
Nlindcomp Stindrel
Nlindrel
-:

Indios nao instrumentais
indios relacionais
Indios nao relacionais

europela

Separ
NlSepar
S/cohnst.
Nlcolins!.

-

separa,ao e~tre culturas
nao separa~o enlre culturas
colonizadores in.strumenlais
colonlzadores nao

instrumenlals

Relagao entre as representagoes dos actores, as representagoes da colonizagao e as emogoes
(analise Homals)
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de tres culturas -portuguesa,
indigena e africana), ou ainda a de que as tres culturas puderam sobreviver lado a lado separadamente. Temos de novo uma visao mitica da coloniza<;ao, expressa pela ideia de fusiio cultural, talvez inspirada pelo
luso-tropicalismo, que se opoe a de conflitualidade intercultural, expressa pela
cren<;ana destrui<;ao das culturas indigenas pela cultura europeia. Note-se que este
segundo eixo se refere a significados comuns a Portugal e ao Brasil.

Conclusoes

Inichlmos este trabalho orientados pela hip6tese de que as representa<;oes sociais
sobre acontecimentos remotos estarao ancoradas em prindpios identitarios. a percurso analitico que seguimos examinou primeiramente as imagens sobre os adores
da coloniza<;ao e depois relacionou essas imagens com outras dimensoes das representac;oes sociais sobre a coloniza<;ao do Brasil.
Relativamente as imagens sobre os adores, formulamos a hip6tese de que estas ancorariam nas identidades nacional e politica. as resultados mostram que a
saliencia da identidade nacional suscita significados e avalia<;oes diferentes em
Portugal e no Brasil. No Brasil as pessoas com identidade nacional alta apresentam
uma imagem mais positiva de todos os adores, enquanto em Portugal a saliencia
da identidade nacional esta ligada a uma imagem positiva dos colonizadores e a
uma imagem mais negativa dos indios e dos escravos do que daqueles. Quanto a
identidade politica, mostrou-se que na dimensao de instrumentalidade, que conota poder, a direita e a esquerda fazem uma avalia<;ao igualmente positiva dos colonizadores. Mas mostrou-se tambem que, globalmente, nos dois paises, a direita faz
uma avalia<;aomais positiva dos colonizadores, enquanto que a esquerda apresenta uma visao mais positiva dos indios e dos escravos. Desta forma, podemos concluir que as imagens dos adores da coloniza<;ao saDobjecto de debate e de posi<;oes
antag6nicas. Essas imagens podem, pois, ser conceptualizadas como RS polemicas, associadas a identidades e a luta simb6lica induzida pelas clivagens intergrupais de raiz ideol6gica.
Note-se, de qualquer forma, que os colonizadores saD globalmente representados como mais instrumentais do que relacionais, e que os indios e os escravos
africanos saDmais representados como relacionais do que instrumentais, e que representar positivamente estes dois grupos na dimensao relacional significa, muito
provavelmente (ver os resultados de Fiske et al., 1999), que a sua rela<;aocom os colonizadores e vista como tendo sido uma rela<;aode cooperac;ao e nao uma relac;ao
conflitual. a reduzido mimero de trac;os por dimensao implica, porem, prudencia
na atribui<;ao de significado aos resultados obtidos.
No caso de Portugal, pesquisas anteriores (Vala et al., 1999, Vala et al., 2003)
tem mostrado que a saliencia da identidade nacional e da identidade politica nao se
correlacionam com orientac;oes para a discrimina<;ao de grupos etnicizados ou
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racializados. Os resultados aqui apresentados mostram, porem, que no contexto da
evocac;ao da colonizac;ao, uma identidade nacional saliente e uma identidade de
direita se encontram associadas a uma maior discriminac;ao desses grupos.
Relativamente a caracterizac;ao dos actores, devemos ainda destacar 0 facto
de os resultados revelarem que as dimensoes usadas para caracterizar esse'Sgrupos
apresentam variac;oes estruturais em func;ao da identidade de quem avalia e do
grupo avaliado. Como supoe a teoria da RS, nao saD apenas os processos que apresentam variac;oes estruturais, saDtambem os contetidos ou os significados. Esta variac;ao estrutural dos contetidos sugere-nos dois comentarios.
Urn primeiro comentario e relativo ao facto de nao se dever falar de processos
apenas a nivel do sistema cognitivo. Eneste sentido que podemos convocar aqui 0
conceito de metassistema cognitivo proposto por Moscovici (1961), no qual se integram as RS. 0 metassistema cognitivo "controla" e "verifica" "processualmente" 0
sistema cognitivo. Etambemneste sentido que podemos referenciar 0 conceito de
"metacognic;ao social" proposto por Jost, Kruglanski e Nelson (1998). Este conceito
refere as inter-relac;oes entre 0 funcionamento dos processos cognitivos e as crenc;as
suscitadas por esses processos.
".
0 segundo comentario refere-se ao papel que poder~
os prot6tipos
dos actores na objectivac;ao das representac;oes sobre a colonizac;ao, na linha da
teorizac;ao de trabalhos anteriores sobre este processo (Ordaz & Vala, 1997).
Neste estudo nao examinamos directamente 0 processo de objectivac;ao, mas os
resultados sobre as dimensoes das imagens dos actores podem indicar exactamente que os seus retratos prototipicos serao fundamentais na objectivac;ao das
RS sobre a colonizac;ao.
Num segundo tempo da nossa analise, relacionamos as imagens dos actores
com uma visao mais ampla da colonizac;ao do Brasil. Quando nos deslocamos de
urn objecto de representac;ao especifico (os actores) e alargamos 0 campo de inquiric;ao a urn conjunto mais vasto de objectos (relac;oes culturais, genocidio, etc.) implicados pela evocac;ao da colonizac;ao, deparamos
com representac;oes
consensuais, quer no Brasil quer em Portugal. Neste caso, as clivagens decorrentes
de identidades intranacionais esbatem-se.
Em Portugal, os inquiridos expressam muito claramente uma representac;ao
positivamente idealizada da colonizac;ao, de acordo com os slogans das comemorac;oes e 0 registo acritico das "mem6rias" constantemente activadas pelas instituic;oes sociais e politicas. Trata-se de uma representac;ao que silencia todos os
aspectos negativos da colonizac;ao conduzida pelos portugueses. Por exemplo, a
obra de Bartolome de las Casas (1552/1995) sobre 0 genocidio dos indios pelos colonizadores espanh6is teve eco na comunicac;ao social por altura das comemorac;oesde 1492, mas a obra do mesmo autor sobre "A Destruic;ao de Africa" (... /1996),
em que se refere a acc;aodos portugueses, foi ignorada nas comemorac;oes de 1500.
Note-se, alias, que tambem num estudo sobre a "consciencia hist6rica" (Pais, 1999)
realizado junto de amostras de jovens de uma grande diversidade de paises, entre
os quais paises com passado colonial (Portugal, Espanha, Franc;a, Belgica, Italia e
Gra-Bretanha), Portugal e, juntamente com a Inglaterra, 0 pais que menos
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consider a 0 periodo da coloniza<;ao como "um periodo de desprezo e pre conceit os
contra outras culturas e ra<;asde cor".
Podemos entao falar de uma representa<;ao social hegem6nica sobre a coloniza<;aoem Portugal, no sentido de uma representa<;ao nao s6 consensual mas tambem normativa (Moscovici, 1988)? Os resultados apontam nesse sentido. E muito
embora nao tenhamos avaliado 0 grau de normatividade associado a esta representa<;ao, ele sera, provavelmente, elevado, uma vez que esta constituira um dos
fundamentos publicos da identidade nacional em Portugal. 0 "luso-tropicalismo"
(Freire, 1933/2001) resiste (ver Sobral, neste mesmo numero).
No caso do Brasil, e no contexto das comemora<;6es, os inquiridos mostram-se sensiveis ao debate publico que entao se registou sobre as rela<;6es com
os indios, 0 trafico de escravos, etc., e as suas respostas remetem para uma visao
critica da coloniza<;ao. Ja no quadro do estudo sobre 1492 (Sa, Vala & Moller,
1997), os brasileiros mostravam-se critic os sobre as conseql1encias da coloniza<;ao- embora nesse caso se tratasse de uma amostra de universitarios. Tao criticos como 0 Chile, 0 Mexico e a Venezuela e mais criticos do que a Argentina, a
Bolivia, ou 0 Peru.
Fica tambem por esclarecer se a RS do descobrimento do Brasil e da coloniza<;aoe, nesse pais, uma RS hegem6nica. De novo, como em Portugal, estamos perante um universo de significados consensual e, em grande parte, independente de
clivagens ideol6gicas, mas desconhecemos 0 seu grau de normatividade e coercividade. Tratar-se-a de um consenso contextual, directamente associado a evoca<;ao
dos descobrimentos, ou de algo mais permanente, como parece ser a RS que reconstruimos em Portugal?

N atas

1

2

Efeito principal do tipo de dimensao ou tra\;o F(1,887)=9,33; p=O,OO2;efeito principal do tipo de actor F(2,1774)=269,96; p=O,OOO;efeito principal do pais
F(1,887)=8,26; p=O,OO4;efeito de interac\;ao tra\;o x actor F(2,1774)=228,39; p=O,OOO;
efeito de interac\;ao tra\;o x pais F(1,887)=49,60;p=O,OOO;efeito de interac\;ao actor x
pais F(2,1774)=43,83; p=O,OOO.
as valores da identidade nacional nas amostras portuguesa e brasileira sao muito
semelhantes. Para efeitos da analise de variancia, as duas primeiras posi\;5es da escala correspondem a identidade baixa e as duas l1ltimas a identidade alta:
nacional

Portugal

Brasil

Nao pertenc;:o
Pertenc;:o/nao importante
Pertenc;:o/importante
Pertenc;:o/muito importante
Media

0,6%
19,7%
43,3%
36,4%
3,15

1,8%
10,0%
34,4%
54,0%
3,41

Identidade

1
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3

4
5

as restantes efeitos significativos destaanalise de variancia ou nao tern relevancia
no quadro deste estudo (efeito principal da identidade, efeito principal do tipo de
tra<;o, efeito principal do tipo de actor) ou ja foram comentados na analise anterior
(efeito de interac<;ao entre tra<;os e actores).
A nota anterior aplica-se tambem aos dados do Brasil.
as valores relativos a identidade politica nos dois paises sac os seguintes:

Identjfica~ao polftica
Esquerda
Centro
Direita
Media
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Portugal

Brasil

13,7%
75.4%
10,9%
1,97

35,5%
53,8%
10,8%
1,75

Alias, contrariamente ao que sucede noutros paises, nao se verificou uma correla<;13.0
expressiva entre a identidade nacional e identidade politica, quer em Portugal
(-0,11), quer no Brasil (0,09).
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