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A globaliza<;aodas economias e os novos fluxos migratorios tem tornado
crescente 0 contacto com «outros» percebidos como culturalmente diferentes,
podendo dizer-se que, na Europa de hoje, a diversidade cultural e a unidade
das sociedades tornaram-se urn dos grandes desafios a democracia (Touraine,
1998). Este problema tem dimensoes juridicas, politicas e eticas, mas envolve
tambem cren<;as,representa<;oese atitudes. A questao que a este ultimo nivel
se coloca e a de saber como reagem as pessoas a experiencia da diferen<;a
cultural, como incorporam a diferen<;ana experiencia de vida pessoal e como
a representam nas rela<;oes interpessoais e intergrupais. Por exemplo, num
estudo realizado junto de urna amostra representativa da popula<;aoholandesa,
van Oudenhoven, Prins e Buunk (1998) verificam que os inquiridos avaliam
mais positivamente os imigrantes surinames e turcos que abandonam a sua
cultura e se mostram assimilados pela cultura holandesa do que aqueles que
preservam a sua cultura. Estes resultados sao coerentes com algumas explica<;oespopulares para a xenofobia e 0 racismo. De acordo com estas explica<;oes,
seria 0 medo da diferen<;aque explicaria a discrimina<;aoracial ou etnica. Mas
como entender entao que, de acordo com 0 Eurobarometro de 1997, seja
maior 0 numero de europeus que declaram que as minorias culturais devem
conservar as suas diferen<;as(apenas com excep<;aodaquelas que nao estao de
acordo com as leis dos paises de acolhimento) do que aqueles que defendem
que as minorias devem abandonar a sua propria cultura? Como explicar esta
aceita<;ao da diferen<;a cultural?

* Instituto de Ciencias Sociais da Universidade de Lisboa.
** Os autores agradecem as sugestoes e coment:irios dos colegas Isabel Correia e Diniz
Lopes e as contribui<;:oesde Helena Faria.

181

Jorge Va/a, Marcus Lima
Os processos relacionados com a construyao e a percepyao da «diferenya
cultural» sao tanto mais importantes quanto os conflitos entre grupos percebidos como diferentes se foram afastando progressivamente do eixo das teorias sociais ou das representayoes sociais sobre a «raya» para se aproximarem
progressivamente das teorias sociais sobre a «cultura» (v. Vala, Lopes e Brito,
1999, e Pina Cabral, 1997), de tal forma que e hoje possivel falar de urn
«racismo cultural» (Taguieff, 1990). Este percurso apresenta caracteristicas
comuns aos varios paises com passado colonial, mas reveste, em Portugal,
importantes especificidades passadas (v. Alexandre, 1999, Bastos, 1998, e
Castelo, 1999) e actuais (Almeida, 2000), que tern sido objecto de reflexao
critica, mas que tambem continuam a ser objecto de idealizayoes reiteradas
(por exemplo, Areia, 2000).
E no contexto do entendimento das reacyoes a diferenya cultural e no
contexto das novas expressoes do racismo que esta pesquisa analisa os efeitos
da mudanya ou da resistencia a mudanya cultural de urn grupo racializado,
«os negros», na sua representayao por parte de membros de urn grupo
maioritario (<<brancos»).

PERCEP<;Ao DA DIFEREN<;A E DISCRIMINA<;Ao
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Os resultados do estudo de van Oudenhoven e colaboradores, que citamos, nao sao urn caso Unico. Resultados semelhantes decorrem da analise
realizada por Pettigrew e Meertens (1995) do Eurobarometro de 1987 sobre
racismo e xenofobia. Esta analise mostra urn padrao de crenyas que os
autores identificaram como racismo subtil. Este padrao de crenyas racistas
manifesta-se na acentuayao das diferenyas culturais das minorias e na sua
inferiorizayao cultural. 0 mesmo estudo mostra que este padrao de crenyas
se correlaciona claramente com a orientayao para a discriminayao dessas mesmas
minorias. Resultados identicos aos de Pettigrew e Meertens foram depois
obtidos em Italia relativamente aos norte-africanos (Arcuri e Bocca, 1999),
na Australia relativamente aos aborigenes (Walker, 1994), na Suecia relativamente aos imigrantes em geral (Akrami, Ekehammar e Araya, 2000) e
em Portugal relativamente aos africanos negros (Vala, Brito eLopes, 999).
No estudo realizado em Portugal mostra-se que a percepyao de diferenyas
culturais nao e uma descriyao neutra de diferenyas, mas uma avaliayao
negativa da diferenya, e que, quanto maior e a diferenya percebida entre
brancos e negros, maior e a orientayao para a discriminayao dos negros nas
politicas sociais e para a restriyao dos direitos sociais e de cidadania politica
dos imigrantes negros. Vma nova analise de dados do Eurobarometro de 1987
realizada por Leach, Peng e Volckens (2000) mostra que a percepyao de
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diferen<;as culturais se encontra associada a uma atitude negativa face aos
norte-afficanos e vietnamitas em Fran<;a, face aos surinames na Rolanda,
face aos indianos e caribenhos em Inglaterra e face aos turcos na Rolanda
e na Alemanha.
Estes resultados podem ser explicados pela teoria da congruencia de
cren<;as (TCC) de Rokeach (1960) e, de uma forma mais geral, estao de
acordo com a teoria da compara<;ao social de Festinger (1954). A TCC
considera que 0 principal determinante das atitudes interpessoais e 0 grau de
semelhan<;a ou congruencia de cren<;as, atitudes e opini5es. Segundo
Rokeach, a semelhan<;a de cren<;as entre duas pessoas conduz a atrac<;ao,
enquanto a diferen<;a conduz a rejei<;ao. No nivel intergrupal, esta teoria
defende tambem que «as cren<;as sao mais importantes na determina<;ao da
discrimina<;ao do que as perten<;as etnicas ou raciais» (Rokeach, Smith e
Evans, 1960, p. 135). Numa pesquisa realizada por estes autores mostra-se,
por exemplo, que, quando brancos teistas eram convidados a mostrar preferencia por urn branco ateu ou urn negro teista, optavam pelo negro. De uma
forma geral, os resultados destes estudos indicam urn efeito marginal da
perten<;a categorial e urn efeito robusto da semelhan<;a de cren<;as (e. g.,
Rokeach e Mezzei, 1966).
No pIano interpessoal, a TCC foi desenvolvida pela teoria da semelhan<;a/
atrac<;ao de Byrne (1971). A partir dos anos 80, ao nivel intergrupal, esta
mesma teoria deu origem a novas pesquisas que mostram como, em certas
condi<;5es, a percep<;ao de diferen<;as culturais facilita a discrimina<;ao (Moe,
Nacoste e Insko, 1981; Taylor e Guimond, 1978). Por sua vez, Biernat e
colaboradores encontram, numa serie de estudos, uma rela<;ao entre intolerancia a diferen<;a de cren<;as e a discrimina<;ao intergrupal (v. Biernat,
Vescio, Theno e Crandall, 1996). Resultado semelhante foi verificado por
Vala, Lopes e Brito (1999) num estudo sobre racismo: estes autores mostram
que, quanto maior for a intolerancia dos inquiridos a diferen<;acultural, mais
acentuada sera a percep<;ao de diferen<;as culturais entre brancos e negros,
maior sera a cren<;ana incapacidade de adapta<;aodos negros aos valores da
modernidade ocidental e maior sera a adesao ao racismo flagrante. E ainda
a teoria de Rokeach e colaboradores que fundamenta as bases psico16gicas
do chamado racismo moderno (McConahay, 1986), do racismo simbOlico
(Kinder e Sears, 1981) e ainda, como se referiu, do racismo subtil
(Pettigrew e Meertens, 1995).
Alem destes estudos, outros ainda tern posto em evidencia a associa<;ao
entre semelhan<;a cultural, atrac<;ao e expectativas de redu<;ao de conflitos
entre grupos (e. g., Berry, Kalin e Taylor, 1977, Brewer e Campbell, 1976,
LeVine e Campbell, 1972, e Struch e Schwartz, 1989). Por sua vez, Moscovici
e Perez (1999) mostram que as pessoas exprimem mais preconceito contra
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os ciganos quando sao salientadas as estrategias que a maioria branca desenvolveu para os integrar e quando, simultaneamente, se mostra que eles souberam preservar as suas diferen<yasculturais. Alem disto, os resultados destes
autores salientam que a expressao deste preconceito toma a forma de naturaliza<yaoe desumaniza<yaodos ciganos.
Os resultados referidos, de urna maneira geral, podem ser entendidos no
quadro de factores motivacionais, na medida em que a percep<yaode diferen<ya
pode ser vista como urna amea<yaa congruencia cognitiva ou ao equilibrio
cognitivo (v. Heider, 1958). Estes mesmos resultados podem ser lidos no quadro
da percep<yaode amea<yaaos valores do endogrupo, na medida em que se
imagina que os valores diferentes do exogrupo podem contaminar, violar ou
mesmo destruir os valores do endogrupo (Haddock, Zanna e Esses, 1994;
Kinder e Sears, 1981; McConahay, 1986). Finalmente, factores epistemicos
poderao tambem estar subjacentes aos resultados relatados. De facto, se estendermos a teoria da compara<yaosocial de Festinger (1954) ao nivel de analise
intergrupal, podemos supor que as diferen<yaspercebidas entre os valores do
endogrupo e os valores do exogrupo poderao ser vistas como urna amea<yaa
validade dos valores do endogrupo, no sentido em que a simples constata<yao
de urn outro sistema de valores retira aos valores do endogrupo 0 seu caracter
universal, consensual, e, por isso, questiona a sua validade.
De uma forma mais geral, podemos assumir que sao as rela<yoes
intergrupais que definem a pertinencia e a visibilidade das diferen<yasculturais e que vao configurar quer a cultura do endogrupo, quer a cultura do
exogrupo, como entidades coerentes. Na linha deste argumento, Wierviorka
(1995) sugere que as diferen<yass6 ganham sentido no quadro de rela<yoes
intergrupais pautadas por assimetrias de poder e que s6 se e diferente relativamente a urn referente normativo, enunciado pelo dominante. 0 nosso
argumento e, pois, 0 de que e atraves de processos psicologicos e sociologicos que vao sendo tornadas explicitas configura<yoesculturais diferenciadas
de urn endogrupo relativamente a urn exogrupo, com base nas quais se criam
progressivamente identidades e se confere sentido as rela<yoesintergrupais.
Mas sao exactamente factores intergrupais e identitarios que tornam plausivel
uma outra hipotese, oposta a que enunciamos, sobre as consequencias da
percep<yaoda diferen<ya.E esta outra hipotese que passamos a enunciar.
PERCEP<;Ao DA SEMELHAN<;A E DISCRIMINA<;Ao
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A teoria da identidade social (TIS) de Tajfel (1974) associa a auto-estima
individual a identidade social positiva decorrente da perten<yaa grupos sociais.
Ora, segundo esta mesma teoria, a distintividade dos grupos, que associamos
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a nossa auto-representayao, constitui urn dos factores fundamentais na representayao positiva desses grupos (v. Amancio, 2000). Daqui podemos concluir
que esta teoria sugere que a percepyao de seme1hanya de valores, crenyas ou
atitudes entre grupos constitui urna ameaya a identidade desses grupos. Consequentemente, sera a percepyao de seme1hanya,e nao a percepyao da diferenva, que pode facilitar a discriminayao intergrupal. A luz da TIS, a percepyao
de seme1hanya entre urn endogrupo e urn exogrupo constitui, assim, uma
ameaya a percepyao do endogrupo como unico e particular, factores criticos
na pr6pria percepyao de identidade. Pelo menos nalgumas condiyoes, a semelhanya intergrupal pode, pois, ser entendida como ameayadora da pr6pria
identidade grupal e, consequentemente, da identidade pessoal, quesmo que foi
desde muito cedo examinada no quadro da TIS (v. Brown, 1984). Alias, e
possive1 fazer decorrer esta mesma hip6tese da teoria da diferenciayao social
de Lemaine (1974) e da teoria da distintividade 6ptima de Brewer (1991), ou
ainda da teoria da diferenciayao pessoal de Codol (1984). Nurn contexto social
como 0 de hoje, em que a defesa dos interesses dos grupos (maioritarios ou
minoritarios) se faz muitas vezes atraves da construyao (tantas vezes demasiado
rapida) e da mobilizayao de factores identitarios (0 que remete para a acentuayao da diferenya), a hip6tese de que e 0 sentimento de semelhanya, e nao
0 sentimento de diferenya, que suscita 0 preconceito deve, pois, reter a nossa
atenyao.
Como referimos anteriormente, a maioria dos inquiridos no Eurobarometro
de 1997 declararam que as minorias culturais deveriam preservar as suas
diferenyas. Nao tera esta resposta subjacente urna preocupayao com a defesa
da identidade cultural dos respondentes? Quando estes dizem «conservem as
vossas diferenyas», nao estao a dizer «guardem a vossa identidade e nao
contaminem a nossa»? Esta hip6tese e geralmente pouco discutida nas anaIises
quotidianas sobre os conflitos intergrupais. Contudo, repare-se como a preocupayao com a expressao da diferenya e tantas vezes exacerbada, nomeadamente no mundo de hoje, em que as pressoes - percebidas ou reais - para a
semelhanya, a homogeneizayao e a uniformidade sao enormes. A semelhanya
do outro categorizado como membro de urn exogrupo pode, assim, ser percebida como uma ameaya aos valores do grupo e a sua identidade.
Neste sentido, a hip6tese da teoria da identidade social (TIS) pressupoe,
contra a hip6tese da teoria da congruencia de crenyas (TCe), que a pertenya
categorial e mais importante do que as crenyas na determinayao da discriminayao e que a semelhanya, e nao a diferenya, induz a discriminayao. 0 primeiro apoio empirico para esta hip6tese foi obtido por Billig e Tajfe1 (1973)
nurn estudo realizado no contexto dos chamados grupos minimos. Estes autores utilizaram como variaveis independentes uma categorizayao minima (grupo
X vs. grupo W) e urna semelhanya tambem minima (preferencia par urn
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determinado tipo de pintura abstracta). A variavel dependente foi 0 favoritismo pelo endogrupo avaliado em varias matrizes de distribuiyao de recursos.
as resultados combinados das varias matrizes, atraves das quais foi medida a
discriminayao exogrupal, indicam dois efeitos principais: 0 da similaridade,
embora pouco robusto, e 0 da categorizayao, este mais robusto. Sao os grupos
apresentados como semelhantes ao endogrupo que sao mais discriminados.
Estes resultados contradizem a hip6tese da TCC de Rokeach e colaboradores
e corroboram as hip6teses da TIS de Tajfel.
As prediyoes das duas teorias foram, mais tarde, analisadas numa pesquisa conduzida por Diehl (1988) ainda no quadro do paradigma dos grupos
minimos. No estudo 1, Diehl, manipulando a semelhanya de atitudes ao nivel
interpessoal, verifica que a discriminayao intergrupal foi influenciada pela
similaridade no caminho predito pela TCC: os participantes no estudo discriminaram menos os sujeitos apresentados como semelhantes do que os
sujeitos apresentados como diferentes. No estudo 2, 0 mesmo autor, manipulando a semelhanya de atitudes ao nivel intergrupal, obteve resultados que
confirmam os pressupostos da TIS. Diehl conclui que os pressupostos da
TCC se aplicam mais ao campo das relayoes interpessoais, enquanto os da
TIS fazem sentido no campo das relayoes intergrupais.
Podemos considerar que a pesquisa de Diehl mostra que a semelhanya ou
a diferenya nao sao, por si mesmas, determinantes da discriminayao. Alias,
Allen e Wilder (1975), contrariamente as suas hip6teses, nao encontraram
relayao entre a semelhanya ou a diferenya intergrupal e a discriminayao.
Coloca-se entao a questao de saber em que condiyoes a percepyao de semelhanya pode implicar discriminayao.
as resultados de alguns estudos mostram que 0 efeito da semelhanya sobre
a discriminayao verifica-se com maiar probabilidade em contextos intergrupais
competitivos (Brown e Abrams, 1986), ou quando 0 exogrupo e percebido como
uma ameaya (Henderson-King, Henderson-King, Zhermer, Posokhova e Chiker,
1997), quando a semelhanya e muito elevada (Roccas e Schwartz, 1993), quando
as dimensoes de comparayao sao importantes (Moghadam e Stringer, 1988),
quando a identificayao com 0 grupo e elevada (Roccas e Schwartz, 1993; Spears,
Doosje e Ellemers, 1997) e ainda quando os membros do endogrupo se consideram membros prototipicos (Jetten, Spears e Manstead, 1997). Quanto ao efeito
da estabilidade/instabilidade do estatuto dos grupos, este factor apresenta efeitos
contradit6rios (Murnmendey e Schreiber, 1984; Turner, 1978). Desta forma, a
semelhanya, tal como a diferenya, nao e uma quesillo «perceptiva», mas urn
problema de atribuiyao de significado, regulado pelas variaveis moderadoras de
nivel psicossocio16gico que as pesquisas que acabamos de referir puseram em
evidencia.
Note-se, porem, que as pesquisas referidas, realizadas no quadro da TIS,
186 manipulam semelhanyas grupais que nalguns casos sao apenas semelhanyas
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«minimas» (e. g., Billig e Tajfel, 1973) e noutros casos sao semelhanyas de
estatuto (e. g., Mummendey e Schreiber, 1984, e Turner, 1978), de prestigio
ou de aptid5es (e. g., Roccas e Schwartz, 1993). Com excepyao dos estudos
de Brown e Abrams (1986) e Diehl (1988), as diferenyas caracteristicamente
culturais ou atitudinais nao tem sido estudadas de forma sistematica no
contexto da TIS. Fica assim por saber se e a semelhanya de recursos ou a
semelhanya simbOlica que e percebida como uma ameaya. Note-se ainda que
nenhuma das pesquisas realizadas no quadro da TIS sobre 0 papel da semeIhanya na discriminayao envolveu relay5es entre grupos racializados (por
exemplo, brancos vs. negros) e que, com excepyao de poucos estudos (por
exemplo, Brown e Abrams, 1986, Mummendey e Schreiber, 1984, e Turner,
1978), a assimetria do estatuto dos grupos tambem nao foi considerada nos
pIanos experimentais das pesquisas sobre 0 impacto da diferenya cultural na
discriminayao intergrupal.
0 papel da percepyao da diferenya e da semelhanya como desencadeadores
da discriminayao racista e xenOfoba permanece, assim, como problema. Vejamos outro exemplo. Nurna revisao de varios estudos correlacionais realizados
no Canada junto de amostras representativas, Sabatier e Berry (1994) salientam dois tipos de resultados. Por urn lado, urna maioria de canadianos pensa
que os imigrantes «devem encorajar os filhos a conservar a sua cultura»,
posiyao que vai na direcyao da TIS. Por outro lado, a maioria dos canadianos
avalia mais positivamente os imigrantes de paises europeus do que os imigrantes de paises nao europeus, posiyao que vai na direcyao da TCC.
ADESAO AOS VALORES DO INDIVIDUALISMO MERITOCRA TICO
E DISCRIMINA<;AO
Formuhimos ja a hipotese de que a diferenya e a semelhanya nao serao,
por si sos, causadores da discriminayao, dependendo 0 seu impacto de diferentes variaveis moderadoras, do seu significado e do nivel de comparayao
social (intergrupal vs. interpessoal) em causa. Enunciamos agora a hipotese
de que os valores do individualismo meritocratico podem tambem moderar
0 efeito da percepyao de semelhanya/diferenya na discriminayao de grupos
racializados.
Lembremos que os valores sociais sao considerados um factor central na
discriminayao racial pelas principais teorizay5es sobre os «novos racismos». As
teorias do racismo moderno (McConahay, 1986) e do racismo simbOlico
(Kinder e Sears, 1981) prop5em que e a percepyao por parte dos brancos de
que os negros violam os valores do individualismo associados a etica protestante, urn sistema de va10res central na cultura ocidental, que esta na base da
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discrimina9ao. No caso do «racismo subtil» de Pettigrew e Meertens
(1995), considera-se que a discrimina9ao racial esta hoje associada 11atribui9ao de incapacidade de adapta9ao das minorias racializadas a esses
mesmos valores.
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Numa outra perspectiva, a teoria do racismo ambivalente (Katz e Hass,
1988) propoe que os valores do individualismo meritocnitico, nao como
propriedade dos individuos, mas como caracteristica dos contextos sociais,
facilitam a discrimina9ao racista, enquanto a saliencia de normas sociais
igualitarias a inibe. Da mesma forma, a teoria do racismo aversivo (Gaertner
e Dovidio, 1986) tern mostrado que, na ausencia de normas sociais igualitarias, as pessoas se mostram mais racistas. Qualquer destas duas teorias
retoma, indirectamente, uma perspectiva de analise do racismo nos EVA que
foi ha algumas decadas formulada por Myrdal (1944) na sua obra An
American Dilemma. Nessa obra, Myrdal analisa 0 racismo no quadro do
conflito entre a cren9a no igualitarismo humanista e os interesses individuais
e colectivos.
Numa perspectiva de analise do papel das diferen9as individuais no preconceito racista, Feather (1984), bem como Biernat, Vescio e Theno (1996)
e, ainda que noutro dominio do preconceito, Crandall (1994), mostraram
como a maior ou menor adesao pessoal ao individualismo meritocratico e
urn factor que diferencia os individuos a nivel das suas atitudes raciais. Em
Portugal, as pesquisas de Vala, Brito eLopes (1999) parecem indicar que
a adesao pessoal 11norma de justi9a meritocratica, em oposi9ao 11norma do
igualitarismo, e urn importante preditor do racismo subtil.
Se considerarmos a oposi9ao individualismo meritocratico/igualitarismo
na linha dos estudos de Katz e Hass referidos acima, encontramos tambem
suporte empirico para uma correla9ao positiva entre individualismo e discrimina9ao. Por exemplo, tem-se encontrado uma correla9ao positiva entre a
adesao aos valores do individualismo meritocratico e 0 autoritarismo (e. g.,
Lima e Camino, 1995, e Pereira, Lima e Camino, 2001) e entre autoritarismo e racismo (e. g., Altemeyer, 1994). Da mesma forma, Doise, Spini
e Clemence (1999), num estudo transnacional sobre a representa9ao social
dos direitos humanos, verificaram uma associa9ao positiva entre os valores
do universalismo, na escala de Schwartz (1996), e a adesao aos direitos do
homem. Tambem Schwartz (1996) mostra que os valores do universalismo
e da benevolencia (por exemplo, igualdade, justi9a social e abertura intelectual) se encontram associados 11abertura ao contacto intergrupal e que os
valores de poder e de realiza9ao, proximos da configura9ao geralmente
designada por individualismo meritocratico (por exemplo, orienta9ao para 0
poder, riqueza, reconhecimento social e ambi9ao), saD preditores da escolha
de estrategias competitivas nas rela90es intergrupais.
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0 PRESENTE ESTUDO
0 estudo que a seguir se apresenta visa contribuir para 0 esclarecimento do
papel da semelhanya/diferen~ de crenyas na discriminayao intergrupal quando
estao presentes os seguintes factores: assimetria do estatuto dos grupos, relayoes
sociais racializadas, semelhanya/diferenya avaliada relativamente a urna dimensao central na detiniyao do prot6tipo cultural do grupo dominante - 0 individualismo (em oposiyiio ao colectivismo). Concretamente, esta pesquisa analisa
0 impacto da mudan~ vs. a nao mudan~ da cultura de urn grupo (branco/
endogrupo vs. negro/exogrupo) na representayao desse grupo. Os sujeitos entrevistados eram todos brancos e 0 caso apresentado aos participantes era 0 de
urn grupo que abandonava os valores colectivistas e os substituia por valores
individualistas ou que, pelo contnirio, resistia a mudanya e permanecia
colectivista. Esta dimensao cultural (colectivismo vs. individualismo), que opoe
a interdependencia a independencia individuo-grupo, no sentido das pesquisas
de Markus e Kitayama (1991) e de Triandis (1989), representa urn factor critico
na idealizayao da cultura ocidental. Como afirma Sampson (1989), 0 individualismo e central na detiniyao da cultura WASP (white anglo-saxon and
protestant) e esta e 0 padrao ideal das sociedades ocidentais. No quadro do
cemirio com 0 qual os respondentes eram conftontados, os grupos que
mudam a sua cultura tornam-se culturalmente semelhantes ao grupo dominante.

E neste

contexto que colocamos

as perguntas

seguintes. Quando estao

em causa valores que representam para 0 endogrupo urna fonte de distintividade
simbOlica e que estao associados a sua definiyao de «homens civilizados», as
pessoas preferirao que urn exogrupo racial mude a sua cultura e se tome
semelhante ao endogrupo ou preferirao que 0 exogrupo mantenha a sua
cultura, mantenha a sua diferenya? E quando se trata de mudar a cultura de
urn grupo de brancos? Estes serao avaliados, por outros brancos, mais positivamente quando se mantem colectivistas ou quando mudam para a cultura
normativa dominante, a cultura individualista?
Relativamente a mudanya cultural de urn grupo de brancos no sentido de
integrar a cultura branca dominante, quer a teoria da identidade social (TIS),
nomeadamente na versao da teoria da autocategorizayao (Turner, 1987),
quer a teoria da congruencia de crenyas (TCC), permitem predizer uma
avaliayao positiva dessa mudanya. A passagem dos brancos do colectivismo
ao individualismo significa que se tornam semelhantes e conformes ao prot6tipo de «homem branco civilizado». Porem, no que se refere a avaliayao
de urn grupo de negros que muda a sua cultura de colectivista para individualista, aquelas teorias fazem prediyoes opostas. A teoria da congruencia de
crenyas prediz que 0 exogrupo que muda sera avaliado mais positivamente
do que 0 exogrupo que mantem a sua diferenya. Pelo contrano, a luz da
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teoria da identidade social, uma vez que 0 individualismo e urn elemento
central na cultura branca e urn factor constitutivo da sua distintividade
simbolica, deve esperar-se uma avalia<;ao negativa de urn exogrupo negro
que adopta a cultura do endogrupo branco.
Predi<;6es identicas as da TIS podem, neste caso, decorrer da teoria dos
conflitos realistas de Sherif (1967) e, mais recentemente, da reanalise do
racismo simbolico proposta por Bobo (1983). Se pensarmos que os valores
individualistas representam urn recurso simbolico importante na competi<;aono
mercado de trabalho, entao a adop<;aodesses valores por urn exogrupo racial
sera percebida como uma amea<;ae esse exogrupo sera avaliado negativamente. No caso do nosso cenario e, pois, a propria semelhan<;aque se constitui
como uma amea<;anao so no pIano simbolico, mas tambem material.
No presente estudo, urn terceiro conjunto de factores podera jogar ainda a
favor da semelhan<;acomo facilitadora da discrimina<;aointergrupal. De facto,
algumas reflex6es teoricas (v., nomeadamente, Rothbart e Taylor, 1992) sugerem que as categorias raciais, como outras categorias sociais, sao essencializadas
e pensadas pelo senso comum como categorias naturais, hipotese que recebeu
apoio empirico num estudo, embora exploratorio, realizado por Haslam,
Rothschild e Ernest (2000) (v. tambem Hirschfeld, 1998). As manifesta<;6es
culturais das categorias raciais seriam entao percebidas como express6es de
essencias biologicas e, por isso, seriam inalteraveis. Mas, no nosso entender,
esta atribui<;aode inalterabilidade so pode ser feita a categorias exogrupais, sob
pena de se retirar ao endogrupo a sua historicidade e capacidade de adapta<;ao.
So os exogrupos, nomeadamente os percebidos como minoriffirios ou dominados, possuirao entao urna «cultura naturalizada» e serao avaliados negativamente quando tentarem mudar «a ordem natural», substituindo a sua cultura
por uma outra. Neste sentido, os negros que mudam a sua cultura serao
avaliados mais negativamente do que os que nao mudam.
A avalia<;ao dos grupos-alvo faz-se, neste estudo, com base em tra<;os
habitualmente usados para caracterizar pessoas. Estes tra<;osforam escolhidos
de acordo com dois eixos analiticos: a sua valencia (positiva/negativa) e 0
seu conteudo (natureza/cultura). Ao nive1 da valencia, espera-se que a discrimina<;ao se processe mais pela diferencia<;ao dos grupos nos tra<;ospositivos do que nos tra<;osnegativos. Esta hipotese decorre da normatividade da
assimetria positivo/negativo identificada por Sears (1983) e Mummendey
(1995) e corresponde a urn resultado recorrente nos estudos sobre as novas
express6es do racismo (e. g., Gartner e Dovidio, 1986, Pettigrew e Meertens,
1995, e Vala, Lopes et al., 1999). as estudos destes autores mostram que 0
preconceito racista se manifesta mais na nega<;ao de tra<;ospositivos a urn
grupo racializado do que na atribui<;ao de tra<;os negativos a esse mesmo
grupo.
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0 argumento relativo ao conteudo dos tra~os seleccionados e menos comum
na literatura. Como se referiu, os tra~os seleccionados sao tra~os «naturais» e
tra~os «culturais». Esta classifica~ao decorre dos estudos de Moscovici e Perez
(1997 e 1999). Os tra~os «naturais» sao aqueles que estudos anteriores a essas
pesquisas mostraram ser usados quer na descri~ao de humanos, quer na descri~ao
de animais. Por sua vez, os tra~os «culturais» sao aqueles que mais claramente
aparecem como tipicos dos humanos, e nao dos animais. As pesquisas destes
mesmos autores sobre 0 preconceito anticigano mostrarn que este grupo, pelo
menos nalgumas condiy5es, e mais descrito pelos nao ciganos com base em
tra~os naturais do que culturais. Esta naturaliza~ao de exogrupos e igualmente
patente na atribui~ao de emo~6es. Leyens e colaboradores (2000) mostrarn que
em linguas (por exemplo, espanhol e ftances) que distinguem entre em~6es
(por exemplo, raiva e tristeza) e sentimentos (por exemplo, rancor e nostalgia)
as emo~6es sao igualmente atribuidas a um endogrupo e a um exogrupo
racializado (por exemplo, os norte-africanos), enquanto que os sentimentos sao
percebidos como mais especificos do endogrupo. De facto, s6 os sentimentos sao
percebidos como especificamente humanos e diferenciam, por isso, entre humanos e nao humanos. Neste sentido, no nosso estudo esperamos que haja uma
maior atribui~ao de tra~os naturais do que de tra~os culturais quando se tratar
de avaliar 0 grupo dos negros.
Finalmente, introduzimos neste estudo, como variavel moderadora, a
adesao dos participantes ao individualismo meritocratico. Na linha da literatura ja referida, esperamos que os sujeitos com maior adesao a esta orienta~ao de valores mostrem graus mais elevados de discrimina~ao dos negros, nomeadamente quando estes mudam a sua cultura e se torn am
culturalmente semelhantes it cultura branca dominante.

METODO

P ARTICIP ANTES

Participaram neste estudo 108 estudantes universitarios brancos de Lisboa
(72% do sexo feminino), variando a idade entre os 18 e os 37 anos (M= 21
anos; DP = 0,63).
DESENHO DO ESTUDO, PROCEDIMENTOS E VARIA VEIS INDEPENDENTES

0 estudo compreendia duas fases. Na primeira fase, os participantes
respondiam a uma escala de valores adaptada de Schwartz e Bilsky (1987)
que variava de 1 (oposto aos meus valores) a 7 (muitissimo importante).
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Seguindo Schwartz (1996), agregamos alguns dos valores das subdimensoes
«Poder» e «Realiza<yao»,que se opoem aos valores do «Dniversalismo» (que
caracterizam a abertura ao contacto intergrupal). Os valores utilizados foram: lucro, riqueza, poder e reconhecimento social (M = 4,62; DP = 0,89;
ex = 0,70), valores centrais no «individualismo meritocratico» (v. a operacionaliza<yaode Katz e Hass, 1988). As pontua<yoesdos participantes foram
recodificadas tomando por base 0 criterio da mediana: baixa adesao ao
individualismo meritocratico (pontua<yoesabaixo da mediana) e alta adesao
(pontua<yoesacima da mediana).
Na segunda fase pedia-se aos sujeitos que participassem nurn estudo sobre
mudan<yacultural. Para isso deviam ler urn resurno de urn artigo (ficticio)
publicado na Annual Review of Anthropology. Este artigo apresentava a situa<yao
de urn grupo de pessoas (brancos/negros) cuja cultura era claramente
colectivista e que, por isso, vivia urn certo nfunero de problemas, nomeadamente devido ao facto de as crian<yasapresentaram baixo rendimento escolar,
uma vez que os objectivos colectivos se sobrepunham aos individuais. 0 grupo
foi enta~ objecto de urn programa de mudan<yacultural no sentido de mudar
a sua cultura e implementar padroes de vida pr6prios do «individualismo»
cultural (independencia face ao grupo e maior valoriza<yaodos objectivos
pessoais). Ao fim de quatro anos, urna avalia<yaomostrou que 0 grupo havia
mudado vs. nao mudado. A manipula<yaoda cor da pele dos grupos era feita
atraves de uma fotografia anexada ao resurno do artigo. Ap6s a leitura do
artigo, as pessoas eram convidadas a exprirnir a sua opiniao sobre 0 grupo com
base em tra<yospsico16gicos, como se descreve adiante.
0 desenho do estudo era, assim, urn desenho «intersujeitos»: 2 (mudan<ya
cultural: 0 grupo muda a sua cultura, tomando-se individualistalnao muda a
sua cultura e permanece colectivista) x 2 (cor da pele: brancos/negros) x 2
(adesao dos participantes aos valores do individualismo meritocratico: alta
adesaolbaixa adesao).
VARIA VEIS DEPENDENTES

Cada grupo foi avaliado com base nurna lista de 16 adjectivos (1 - nada
caracteristico do grupo; 5 - extremamente caracteristico). Para cada adjectivo, os participantes deveriam indicar tambem a sua valencia (1 - muito

negativo; 5
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muito positivo). Seguindo os procedimentos sugeridos por

Moscovici e Perez (1999), foram compostas as seguintes dimensoes de representa<yao dos grupos: «natureza positiva» (amantes do prazer, alegres,
espontaneos e intuitivos; ex = 0,81); «natureza negativa» (agressivos,
descontr01ados, ruidosos e selvagens; ex = 0,66); «cultura positiva» (inteligentes, sabios, 1eais a sua identidade e solidarios; ex= 0,60); «cu1tura nega-
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tiva» (mentirosos, infantis, pregui<;osos e supersticiosos; a = 0,53). Por
raz6es do pIano experimental, os alfas de Cronbach de cada dimensao foram
analisados com base nas avalia<;6es que os participantes fizeram da valencia
dos tra<;os.
RESULTADOS E DISCUSSAO
Os resultados foram avaliados atraves de uma analise de variiincia, tomando
como variavel dependente 0 tipo de tra<;osatribuidos aos grupos, como variaveis
independentes «intersujeitos» a cor da pele dos grupos-alvo (brancos/negros), a
sua situa<;aocultural (tomam-se individualistas/permanecem colectivistas) e a
adesao dos participantes aos valores do individualismo meritocratico (alta adesao/baixa adesao) e como variaveis independentes «entre sujeitos» 0 conteudo
dos tra<;os(natureza/cultura) e a sua valencia (positivo/negativo).
Vamos expor os resultados de acordo com os objectivos da pesquisa.
Embora nao fazendo parte do problema principal deste estudo, verificamos
0 classico efeito de positividade (Sears, 1983), manifestado num efeito principal da valencia [F(1,93) = 186,32; p <0,0001], que indica uma maior
atribui<;aode tra<;ospositivos (M = 2,90; DP = 0,46) do que negativos (M =
=1,95; DP = 0,50). Verificamos igualmente urn efeito principal do conteudo
dos tra<;os [F(1,93) =259,03; p < 0,0001], que indica uma maior atribui<;ao
de tra<;os de cultura (M = 2,84; DP = 0,39) do que de natureza (M = 2,01;
DP = 0,46). Os resultados mostraram tambem uma interac<;ao entre 0 conteudo e a valencia dos tra<;os[F(1,93) = 15,11; P < 0,0001]. Esta interac<;ao
indica, sobretudo, que os tra<;osde cultura positivos sao muito mais usados
(M = 3,41; DP = 0,57) do que os restantes tra<;os, 0 que refor<;a 0 efeito
de positividade. Indirectamente, estes resultados indicam que os sujeitos, ao
diferenciarem os tra<;os que denominamos de natureza e de cultura, estao a
validar 0 significado, tambem diferente, que lhes atribuimos.
Vejamos agora os resultados relativos a avalia<;ao dos grupos negros vs.
brancos. A analise de variancia mostra uma interac<;ao entre cor da pele e
conteudo dos tra<;os [F(1,93) = 5,49; p = 0,02]. Na figura n.o 1 podemos
ver que ocorre uma maior atribui<;ao de tra<;os de natureza para os negros
do que para os brancos (Newman-Keuls, p < 0,05). Este resultado confirma
a nossa hipotese de que os negros sao representados como mais proximos do
polo da natureza do que os brancos, sendo por isso menos prototipicos da
categoria de «seres humanos». Resultado identico foi obtido por Moscovici
e Perez (1999) no estudo sobre ciganos ja referido, e esta de acordo com a
naturaliza<;ao das categorias raciais exogrupais ao nivel dos sentimentos/
emo<;6es (Leyens et al., 2000).
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Medias de atribui"ao de tra"os em fun"ao da cor da pele
dos grupos-alvo e do conteudo dos tra"os
[FIGURA W 1]
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Estes resultados devem ser interligados com 0 efeito da variavel «individualismo meritocnitico». De facto, observamos uma interac<;ao,embora tendencial,
entre a adesao aos valores do individualismo meritocratico e 0 conteudo dos
tra<;os[F(1,93) = 3,19; p = 0,07]. Para analisar 0 significado desta interac<;ao
recorremos a urn teste post hoc menos conservador (least significance difference,
LSD). Verifica-se que, enquanto os tra<;osde natureza sao iguaimente atribufdos
aos grupos (LSD, p > 0,10) pelos participantes com alta (M

= 2,03)

e baixa

adesao (M = 1,98) ao individualismo meritocratico, ja os participantes com alta
adesao aos valores do individualismo meritocratico atribuem menos tra<;os de
cultura (LSD, p < 0,10) na descri<;ao dos grupos do que os participantes com
baixa adesao (M
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= 2,77

vs. M

= 2,90).

Estes resultados devem ser interpretados

a luz de uma interac<;aotripla, tendencial [F (1,93) = 2,82; p = 0,09], entre a
cor da pele dos grupos-alvo, os valores dos participantes e 0 conteudo dos tra<;os.
Como podemos ver na figura n.O 2, os participantes com baixa adesao aos
valores do individualismo meritocratico atribuem mais tr~os de cultura do que
de natureza, quer a brancos, quer a negros, enquanto os participantes com alta
adesao atribuem significativamente mais tra<;osde cultura a brancos do que a
negros (LSD, p < 0,05) e mais tra<;osde natureza aos negros do que aos brancos
(LSD, p < 0,05). Verifica-se ainda que os que menos aderem ao individualismo
meritocratico atribuem mais tra<;osde cultura aos negros do que os que mais
aderem (LSD, p < 0,05). Estes resultados, embora nao sendo fortes, mostram
uma associa<;aoentre a naturaliza<;aodos negros ou a sua infra-humaniza<;aoe
a adesao aos valores do individualismo meritocratico.
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Medias

de atribui\;ao de tra\;os em fun\;ao da cor da pele dos grupos-alvo,
da adesao dos participantes
aos valores do individualismo
meritocratico
e do conteudo dos tra\;os
[FIGURAN.o2]
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No que se refere a mudan~a cultural dos grupos, verificamos urn efeito
principal deste factor [F(l,93) = 3,59; p = 0,06] que indica uma maior
atribui~ao de tra~os para os grupos que permanecem colectivistas (M = 2,49)
do que para os que mudam (M = 2,36). Verificamos ainda urn efeito de
interac~ao entre 0 factor mudan~a cultural e a valencia dos tra~os [F(l,93)=
=5,65; p = 0,02], 0 qual indica uma maior atribui~ao de tra~os positivos aos
grupos que nao mudam

(M

= 3,05)

do que aos que mudam

(M

= 2,76)

(Newman-Keuls, p <0,05), ao passo que os tra~os negativos sao igualmente
atribufdos aos grupos que mudam (M = 1,97) e que nao mudam (M =1,94).
Estes resultados indicam uma avalia~ao mais positiva dos grupos que se
conservam «fieis a sua cultura», embora, como se vera adiante, isto se
verifique apenas na avalia~ao do grupo dos negros. Verificamos tambem urn
efeito de interac~ao entre a cor, a situa~ao cultural e a adesao aos valores
do individualismo meritocratico [F(l,93) = 3,94; p = 0,05], mas os testes
post hoc nao indicam diferen~as significativas entre as celulas, de modo que
nao faz sentido interpretar 0 significado desta interac~ao.
A hip6tese central do nosso trabalho e avaliada pela interac~ao entre a cor
dos membros dos grupos, a situa~ao cultural e a valencia dos tra~os. Esta
interac~ao mostrou-se significativa [F(l,93) = 3,53; p = 0,06]. No quadro
n.o 1 podemos ver que, enquanto a avalia~ao dos grupos de brancos nao varia
em fun~ao da mudan~a cultural, no caso dos negros os que permanecem
colectivistas sao avaliados mais positivamente do que aqueles que se tomam
individualistas (Newman-Keuls, p < 0,05).
Para tomar mais claro este resultado criamos urn fndice de discrimina~ao
(tra~os negativos-tra~os positivos). Realizamos entao urna analise de variaocia
cujas variaveis independentes foram as duas condi~6es experimentais (cor e
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Medias e desvios-padroes de atribui.;iio de tra.;os em fun.;iio da cor da pele dos
grupos, da sua posi.;iio face it mudan.;a cultural e da valencia dos tra.;os
[QUADRO N.. I]
Brancos

Nota-

Negros

VaJenciados traos

Tornam-se
individualistas
(n = 26)

Tornam-se
colectivistas
(n = 25)

Tornam-se
individnalistas
(n = 26)

Tornam-se
colectivistas
(n = 25)

Traoyos positivos

2,76a
(0,09)

2,94a
(0,09)

2,75a
(0,09)

3,17b
(0,09)

Traoyos negativos

1,93c
(0,10)

2,04c
(0,10)

2,01c
(0,10)

1,8\
(0,11)

Letras diferentes indicam diferenoyas significativas entre as medias (Newman-Kews,p

< 0,05).

situac;ao cultural) e a variavel dependente foi 0 indice de discriminac;ao. Os
resultados podem ser vistos no quadro n.o 2. Observamos urn efeito principal da
situac;aocultural [F(1,100) = 5,51; p < 0,05] no sentido de urna avaliac;aomais
positiva dos grupos que permanecem colectivistas (M = -1,10) do que dos
grupos que se tomam individualistas (M = -0,79). A interacc;aoentre a cor e
0 factor de mudanc;a cultural aparece de forma ligeiramente mais robusta
[F(l, 100) = 3,79; p = 0,05]. Confirma-se, portanto, que os negros que oao
mudam a sua cultura, que permanecem colectivistas, sao avaliados mais positivamente do que aqueles que adoptam 0 individualismo do grupo dominante
(Newman-Keuls, p < 0,05). Alem disso, os negros que nao mudam sao avaliados mais positivamente do que os brancos que nao mudam (Newman-Keuls,
p < 0,05).
Medias

[QUADRO

de discrimina.;iio dos grupos (tra.;os negativos-tra.;os
positivos)
fun.;iio da cor da pele e da posi~iio face it mudan.;a cultural

em

N." 2]

Mndan~ cnltnral
Cor da pele
Tornam-se individualistas

Negros . . . . . . . . . . . . . .
Brancos . . . . . . . . . . . . .

Permanecem

colectivistas

- 0,75a

- 1,32b

- 0,83 a

- 0,89 a

Nota.- Letras diferentes indicam diferenoyas significativas entre as medias (Newman-Kews,

p < 0,05).

CONCLUSOES
RACISMO E NATURALIZA<;:AO DOS GRUPOS SOCIAlS
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A literatura sobre 0 racismo tern assinalado que 0 racismo ancorado na
ideia de rac;a e hierarquia racial se encontra em retracc;ao. Ora os nossos
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dados mostram que essa representac;ao, embora em retracc;ao, toma novas
formas, como urn virus que sabe adaptar-se a situac;oes adversas. De facto,
nesta pesquisa, os negros sao descritos mais atraves de trac;os naturais do que
os brancos. Ou seja, este grupo e representado como mais distante do «prototipo de seres humanos» do que os brancos. Trata-se de uma manifestac;ao
de racismo baseada numa subtil infta-humanizac;ao dos negros. Este resultado esti de acordo com outras expressoes da desumanizac;ao de membros de
exogrupos racializados, como se mostra nos estudos de Leyens et al. (2000)
sobre emoc;oes/sentimentos ou ainda na descric;ao de negros atraves de urn
menor numero de trac;os do que os usados para descrever brancos (Vala,
Brito et al., 1999). A hipotese de Rothbart e Taylor (1992) sobre a naturalizac;ao das categorias sociais aplica-se, pois, mais a categoria «negros» do
que «brancos».
De uma forma geral, estes resultados mostram tambem a pertinencia da
distinc;ao entre trac;os naturais e culturais estabelecida por Moscovici e Perez
(1999), 0 que sugere que se deve desenvolver a articulac;ao entre aquela
distinc;ao e a retorica da discriminac;ao social. Alias, num outro estudo realizado em Portugal (Correia, Brito e Vala, 2000) verificou-se que uma
amostra de estudantes universitarios portugueses «naturalizava», 0 mesmo e
dizer «desculturalizava», de forma muito clara, os ciganos. Note-se, porem,
que Moscovici e Perez verificaram, no estudo realizado em Espanha, uma
naturalizac;ao dos ciganos apenas quando no contexto de resposta se evidenciava a resistencia deste grupo a assimilac;ao cultural. No nosso estudo, a
naturalizac;ao dos negros ocorre independentemente da sua posic;ao face a
mudanc;a cultural, 0 que remete para posic;oes racistas mais claras.
Quanto a assimetria positivo/negativo (Mummendey, 1995) na atribuic;ao
de trac;os aos negros, verifica-se, de facto, que a avaliac;ao negativa dos
negros que se deixam assimilar se faz pela negac;ao de trac;os positivos a este
grupo, e nao atraves da atribuic;ao de trac;os negativos, resultado que vai na
linha das novas expressoes, veladas, do racismo.
RACISMO E ADESAo AOS VALORES DO INDIVIDUALISMO
MERITOCRA.nCO
Os resultados obtidos ao nivel dos valores do individualismo meritocratico estao parcialmente de acordo com as nossas hipoteses. Verificamos que
uma maior adesao aos valores do individualismo meritocratico se encontra
associada a uma representac;ao mais «naturalizada» dos negros e mais «culturalizada» dos brancos. No entanto, os participantes com adesao mais elevada ao individualismo meritocratico nao se mostraram, contra as nossas
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hipoteses, mais negativos na avaliayao dos negros que adoptam a cultura
branca dominante.
Relativamente aos estudos anteriores que analisaram a relayao entre individualismo meritocnitico e preconceito racial, 0 nosso estudo confirma os
resultados da maioria desses estudos (Biernat et al., 1996; Katz e Hass, 1988;
Vala et al., 1999), mas apresenta a novidade de mostrar que essa relayao nao
se verifica apenas a nivel avaliativo (positivo/negativo), mas tambem a nivel
do proprio conteudo da representayao: os negros sao representados como
uma categoria mais proxima da natureza e dos animais do que da cultura e
da civilizayao. Desta forma, pensar em estrategias anti-racistas implica, em
alguma medida, pensar em praticas de socializayao orientadas para os valores
do igualitarismo e do universalismo no sentido de Schwartz (1996), e nao
para os valores do individualismo meritocnitico.

IDENTIDADE SOCIAL E SIGNIFICADOS DAS DIFEREN\=AS
CUL TURAIS
Ao nivel do impacto da diferenya e da semelhanya cultural na avaliayao
dos grupos, os resultados obtidos suportam a hipotese da teoria da identidade
social, embora possa objectar-se que 0 design experimental nao diferencia
com a clareza necessaria a mudanya e a direcyao da mudanya. Com efeito,
quando urn exogrupo, racializado e inferiorizado, mostra uma orientayao
para adoptar os valores do grupo dos respondentes, os valores da cultura
branca dominante, ele e mais discriminado do que quando mantem a sua
cultura e, portanto, permanece diferente. Verificamos ainda que os brancos
que permaneceram colectivistas, em ruptura com 0 prototipo da sua cultura,
sao objecto de uma avaliayao mais negativa do que os negros que permaneceram colectivistas. A maior distancia destes brancos ao prototipo de homem
civilizado torna mais diffcil identifica-los como membros do endogrupo,
preocupayao importante para preservar a identidade, nomeadamente por
parte de individuos preconceituosos, como mostraram Blascovich, Wyer,
Swart e Kibler (1997).
Sublinhem-se, no entanto, as condiyoes em que os nossos resultados
foram obtidos. Trata-se de resultados obtidos num contexto de relayoes
sociais racializadas, e nao com outro tipo de grupos, como grupos de trabalho, ou afiliativos, ou em contexto escolar, como e comum nas pesquisas
sobre a identidade social. Alem disso, os resultados reflectem juizos de urn
grupo dominante sobre urn grupo dominado. Nao sao resultados obtidos com
grupos sociais simetricos. Por ultimo, esta pesquisa incidiu sobre urn padrao
198 cultural que e descrito como especifico da cu1tura ocidenta1 e que e ideali-
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zado por essa mesma cultura. Outras diferenc;:asculturais entre os grupos
podem ser consideradas de forma positiva ou ambivalente (por exemplo, os
Mbitos alimentares, 0 vestuario, etc.), desde que nao questionem a identidade do grupo. Mas a dimensao considerada nesta pesquisa e central para a
identidade dos inquiridos e, neste sentido, a semelhanc;:ado exogrupo nesta
dimensao constitui, ela propria, uma ameac;:a.Vma ameac;:asimb6lica, mas
tambem uma ameac;:ano pIano dos recursos economicos, onde os valores do
individualismo sao considerados urna condic;:aoimportante para a competic;:ao
social. A perspectiva dos conflitos realistas de Sherif (1967) pode, pois, com
propriedade, ajudar a interpretar os resultados obtidos. Note-se, alias, que
num estudo de Henderson-King e colaboradores (1997) e em situac;:oesde
ameac;:aque a semelhanc;:a suscita a discriminac;:ao de urn exogrupo. Resta
saber quais os resultados que se obteriam se as mudanc;:asse verificassem em
aspectos perifericos da cultura.
Recentemente, a complexidade da avaliac;:aodas diferenc;:ase das semelhanc;:asem contexto intergrupal foi objecto de uma nova hipotese proposta por
Mummendeye Wenzel (1999). No quadro desta hipotese, estabelecida com 0
apoio da teoria da autocategorizac;:aode Turner e colegas (1987), as diferenc;:as
entre dois grupos sao avaliadas a luz do prototipo da categoria supra-ordenada
que e percebida como inclusiva desses grupos (por exemplo, portugueses e
castelhanos sao europeus). A avaliac;:aonegativa das diferenc;:asocorre quando
os dois grupos sao incluidos nurna mesma categoria supra-ordenada e quando
urn dos grupos (geralmente 0 dominante) projecta os seus atributos como atributos prototipicos dessa categoria supra-ordenada. Neste caso, a diferenc;:a
representa urna ameac;:aa identidade, a validade e a superioridade do grupo que
projectou os seus valores na categoria mais inclusiva, ou supra-ordenada.
Por outro lado, a luz desta hipotese, as diferenc;:aspodem tambem ser
vistas como irrelevantes, indiferentes ou toleradas e podem ate ser vistas
como positivas. As diferenc;:assao vistas como irrelevantes se nenhuma categoria de inclusao dos dois grupos e pertinente. Com efeito, nestas condic;:oes,os grupos nao sao comparaveis e as diferenc;:asentre eles nao revestem
por isso qualquer significado. Por sua vez, as diferenc;:assao avaliadas positivamente quando a diversidade e, ela propria, urn elemento normativo do
prototipo da categoria de inclusao. Esta hipotese pode ajudar-nos a reflectir
sobre os nossos resultados.
De facto, pode considerar-se que a infra-humanizac;:ao dos negros, apontada pelos nossos resultados, nao significa a sua exclusao da categoria de
seres humanos, 0 que ninguem «decente» admite hoje fazer, mas significa a
sua exclusao da categoria «homens modemos e civilizados». E por referencia
a esta categoria que os grupos inferiorizados no pIano racial e no pIano etnico
sao avaliados. Sendo assim, 0 grupo de negros que nao muda, que conserva 199
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a sua cultura, pode ser avaliado positivamente, porque nao pertence a categoria
supra-ordenada «homem civilizado». A sua diferenc;a e, por isso, aceimvel,
tolerada, podendo ate suscitar simpatia ou piedade. Pelo contnirio, 0 grupo de
negros que supostamente adoptou 0 individualismo, que se tomou semelhante,
representa uma ameac;a ao prot6tipo de homem civilizado, na medida em que
nao preenche urn dos atributos fundamentais desse prot6tipo - a cor branca.
Alias, estes grupos racializados e etnicizados, porque naturalizados, sao vistos
como incapazes de mudar. Como referia urn dirigente da direita inglesa, citado
por Hopkins, Reicher e Levine (1997, p. 309): «E duvidoso que a populac;ao
de cor possa alguma vez assimilar os valores brimnicos.»
Embora os nossos resultados sejam claramente interpremveis a luz da teoria
da identidade social, estas interpretac;oes complementares (e a posteriori) reforc;am a hip6tese de que para entender a 16gica das relac;oes intergrupais nao
se deverao considerar as diferenc;ase as semelhanc;asper se. A resposta a nossa
pergunta de partida deve ter em conta 0 significado e a importancia das
diferenc;as e das semelhanc;as na definic;ao da identidade dos grupos. No caso
presente, isto significa considerar a impormncia atribuida ao individualismo
meritocratico como factor diferenciador da cultura branca dominante.
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Estes resultados suscitam uma cuidada reflexao sobre as formas de gerir
a diversidade cultural, problema que em Portugal, no quadro dos novos
fluxos migrat6rios (v. Baganha, Marques e Fonseca, 2000, e Rosa et al.,
2001), ira tomar uma acuidade ainda maior do que aquela que Saint-Maurice
(1997) anunciava ja ha alguns anos.
De acordo com os resultados obtidos no nosso estudo, a «assimilac;ao» de
urn grupo minoritario a cultura do grupo maioritario pode conduzir a reacc;oes de hostilidade por parte da maioria, nomeadamente em condi<;oes de
percepc;ao de ameac;a cultural, quando estao em causa valores que a maioria
considera definirem a especificidade da sua identidade e que, por isso, suscitam 0 medo de perda dessa mesma identidade. sera entao a «separac;ao»
uma estrategia adequada? Sabemos que nao. A separac;ao nao impede os
processos de distintividade a favor do endogrupo, pode suscitar a percepc;ao
de uma hierarquia cultural e, ao exacerbar a diferenc;apercebida no exogrupo,
pode conduzir a uma ameac;a suplementar a validade dos valores do
endogrupo. Duas outras estrategias possiveis na gestao dos conflitos culturais
tern sido estudadas no quadro da psicologia social: a integrac;ao, estrategia
proposta por Berry (1984); e a identidade comum, proposta por Gaertner,
Dovidio, Anastasio, Bachman e Rust (1993).
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Berry propoe que as estrategias de relayao cultural podem assumir quatro
modalidades: a separayao (fechamento de urn grupo na sua propria cultura);
a assimilayao (sujeiyao de uma cultura a outra cultura); integrayao (defesa
da cultura propria e respeito pelas outras culturas); marginalizayao (urn
estado de alienayao psicologica decorrente da perda de quaisquer referentes
culturais). Segundo os resultados dos estudos daquele autor (Berry, 1984 e
1992), 0 melhor equilibrio nas relayoes intergrupais em sociedades ou contextos sociais marcados pela diversidade cultural pode ser conseguido atraves
de estrategias de integrayao: os grupos minoritarios conservam a diferenya
do seu patrimonio cultural e, ao mesmo tempo, respeitam ou adoptam valores da sociedade de acolhimento. Esta estrategia jogaria, assim, numa
tensao entre assimilayao (na linha da hipotese semelhanya/atracyao) e diferenya (na linha da hipotese da diferenciayao social da teoria da identidade
social). A estrategia de integrayao, porem, mantem uma forte desigualdade
social porque apenas envolve adaptayao da minoria a maioria. Provavelmente, esta hipotese acaba por criar novos desequilibrios decorrentes das dificuldades psicologicas e sociais associadas a essa adaptayao unidireccional.
Por sua vez, 0 modelo da identidade comum de Gaertner e co-autores
(1993) propoe, em altemativa as estrategias de individuayao, tal como decorrentes do modelo do contacto interpessoal (Allport, 1954), e em altemativa as estrategias de saliencia das categorizayoes multiplas e cruzadas que
cada pessoa partilha (Deschamps e Doise, 1978), que a recategorizayao das
categorias sociais antagonicas numa nova categoria comum constituira uma
soluyao eficaz para os conflitos intergrupais. A avaliayao empirica tern
apoiado esta hipotese, mas ela nao pode deixar de suscitar duvidas, na
medida em que pressupoe a subaltemizayao das identidades sociais previas
dos individuos a favor de uma nova identidade comum. A luz dos nossos
resultados e de outros estudos, esta subaltemizayao das identidades, esta
perda de distintividade, constitui urn novo problema, e nao uma soluyao. Foi
nesta linha de reflexao que Vala, Lima e Monteiro (1987), na sequencia de
Hewstone e Brown (1986), elaboraram uma hipotese de gestiio dos conflitos
intergrupais que assenta na criayao de identidades comuns e na manutenyao
das identidades particulares. Na mesma linha, Homsey e Hogg (2000) mostram que e possivel conseguir relayoes mais cooperativas entre grupos quando as identidades grupais especificas e, simultaneamente, uma pertenya supra-ordenada sao tomadas salientes do que quando se salienta apenas a
identidade comum. Mas, quer no caso do modelo da identidade comum de
Gaertner et al. (1993), quer no caso do modelo de Homsey e Hogg (2000),
permanece como problema 0 conteudo das identidades. Em nosso entender,
a cooperayao intergrupal so sera possivel quando as identidades particulares
forem definidas de forma inclusiva, e nao exclusiva, e quando as identidades
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comuns integrarem no seu prot6tipo normativo a ideia de diversidade, como
sugerem Mummendey e Wenzel (1999). Ora os nossos resultados mostram
que urn dos obstaculos a urn prot6tipo do humano caracterizado pela div.ersidade e 0 modelo ocidental de homem, ancorado nos valores do poder e do
individualismo meritocratico. Urn prot6tipo supra-ordenado caracterizado
pela diversidade implica, pois, uma mudan<;a cultural. Mas implica tambem
confian<;a ou seguran<;a na identidade cultural infra-ordenada, tal como parecem apontar alguns estudos (e. g., Berry et aI., 1977).
A pergunta central neste estudo refere-se ao papel da diferen<;a e da
semelhan<;a na discrimina<;ao racista. No prefacio it reedi<;ao de urn livro
muito curioso do padre Luis Fr6is, escrito em 1585, onde 0 autor relata as
diferen<;as de costumes entre portugueses e japoneses, Levi-Strauss (1998)
reflecte sobre 0 significado da diferen<;a. Para Levi-Strauss, a obra de Fr6is
nao assinala tanto «diferen<;as» como oposi<;6es ou invers6es que remetem
para «rela<;6es transparentes de simetria»: «A simetria entre duas culturas
une-as opondo-as. Elas aparecem ao mesmo tempo como semelhantes e
diferentes, como a imagem simetrica de n6s mesmos [...]. Quando 0 viajante
se convence de que costumes opostos aos seus, que ele seria tentado a
desprezar e a rejeitar, sao, na realidade, identicos quando vistos ao contrario,
isso confere ao viajante a possibilidade de se apropriar do estranho, de 0
tomar familiar» (Levi-Strauss, 1998, p. 11).
Mas 0 significado psico16gico da diferen<;a nao pode ser desligado do
contexto politico. Terminamos com urn epis6dio da hist6ria do Egipto contado
pelo romancista e ensaista Amin Maalouf (1998) no seu livro Identidades
Assassinas.
Maalouf relata como para Muhammad-Ali, urn vice-rei do Egipto do
inicio do seculo XIX,a unica forma de evoluir era imitar a Europa. Procedeu
entao a uma ocidentaliza<;ao voluntarista. Muhammad-Ali e 0 Egipto tomaram-se perigosos para 0 Ocidente, tendo as potencias europeias enviado
contra ele uma expedi<;ao militar comum. Muhammad-Ali foi vencido e
humilhado. Segundo Maalouf, «a conclusao que os arabes tiraram e ainda
hoje tiram deste epis6dio e a de que 0 Ocidente nao quer que ninguem se
Ihe assemelhe, quer somente que Ihe obede<;am» (p. 89). Uma reflexao a ter
em conta quando alguns milh6es de novos imigrantes se preparam para bater
it porta da Europa e a Europa nao pode sobreviver sem os deixar entrar.
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