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Processos identitarios e gestao da diversidade
Jorge Vala
Depto de Psicologia Social e das Organizal;oes do ISCTE
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Estudos varios realizados nestes ultimos anos mostram que a maioria dos cidadaos da
EUconsidera que os imigrantes, nomeadamente aqueles que sao vistos como pertencentes a outras rar;as, religioes ou culturas nao devem ser discriminados e tern os mesmos
direitos que os naturais dos paises onde trabalham. Por exemplo, dados do European
SociaLSurvey (ESS) de 2002 indicam que 68% dos cidadaos da EUdefendem que os imigrantes devem ter os mesmos direitos que os cidadaos dos paises de acolhimento.
Mas, de par com estas crenr;as igualitarias, muitos europeus continuam a mostrar atitudes negativas para com os imigrantes, panorama que tambem encontramos em Portugal.
Assim, e ainda de acordo com 0 ESS, cerca de 70% dos europeus, e uma percentagem
igual de portugueses, considera que os imigrantes contribuem para aumentar a criminalidade e a inseguranr;a. Contrariamente ao discurso dominante, que representa Portugal
como urn pais tolerante, aberto, com atitudes maioritariamente anti-discriminar;ao, outros dados deste mesmo estudo mostram que 0 nosso pais e igualmente atravessado por
crenr;as e atitudes preconceituosas, que legitimam os comportamentos discriminatorios
que ocorrem na vida quotidian a ou em contextos institucionais.
Alias, embora os meios de comunicar;ao social nao sejam particularmente sensiveis as
manifestar;oes da discriminar;ao, nao e dificil encontrar ai relatos de comportamentos
discriminatorios.0 caso recentemente descrito nos jornais e nas televisoes (Dezembro
de 2003) de discriminar;ao de crianr;as portuguesas ciganas pelos pais dos alunos de
uma escola de Braganr;a,nao e urn caso isolado (e resta saber se as crianr;as ciganas que
passaram de 8 a 3 e depois desapareceram, nunca existiram ou se 0 seu desaparecimento tera ficado a dever-se ao impacto dos protestos populares nos meios institucionais).
Alem do mais, Relatorios da Amnistia lnternacional e do Observatorio Europeu contra
0 Racismo e a Xenofobia identificam, recorrentemente em Portugal, comportamentos
graves de autoridades institucionais, nomeadamente das policias, contra pessoas vistas
como pertencendo a outras rar;as. Urndos casas recentes, mais perturbadores, tera sido
0 de Antonio Pereira, de 25 anos, membro do Centro Cultural Africano de Setubal, que
foi morto a tiro no Bairro da Bela Vista.
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Num outro contexto institucional, dificuldades de varia ordem, mas tambem de ordem legal, tem afastado as mulheres gravidas imigrantes, nomeadamente as de origem
africana, dos cuidados de saiide. Um estudo recente relatado na comunicar;ao social
mostrava, efectivamente, a inoperancia dos servir;os de saiide junto destas maes, cujos
bebes apresentam mais patologias do que os bebes de maes brancas.
Oscomportamentos discriminatorios sac tanto mais dificeis de identificar e de combater
em Portugal, quanta mais se encontra difundida a ideia de que esses comportamentos
e as atitudes que os sustentam nao tem expressao entre nos. Neste sentido, e positiva
a tomadade posir;aode dirigentesdo PP(Novembrode 2003) associando desemprego e
imigrar;ao. A discussao suscitada por essa tomada de posir;ao e par uma outra, posterior,
em que se declarava que "os angolanos, os mor;ambicanos e os timorenses nunca sentiram 0 racismo que houve noutros imperios", permitira quebrar consensos e abrir espar;o
a urn pensamento analitico e reflexivo que 0 veu ideologico do luso-tropicalismo, que
nos envolve a todos, nao tern permitido. Independentemente (ou apesar) deste veu
ideologico, tem-se verificado em Portugal, como noutros paises europeus, uma evolur;ao positiva nas noimas sociais relativamente a interacr;ao com os imigrantes. Muitas
pessoas interiorizaram as normas anti-discriminar;ao, embora muitas outras ainda as
rejeitem, e muitas mais apresentem uma relar;ao conformista com essas normas anti-racistas e anti-xenofobas, procurando mostrar que a elas aderiram, mas sem que isso
corresponda a uma interiorizar;ao dessas mesmas normas.

Ea relar;ao conformista

com as normas anti-discriminatorias que sustenta a ambivalencia de atitudes que atras descrevemos e que permite que, em sociedades formalmente anti-racistas, 0 racismo e a xenofobia se perpetuem. Dito de outra forma, e a
relar;ao conformista com essas Ilormas que sustenta 0 racismo subtil ou os chamados
novos racismos, ou seja, urn racismo que escapa a censura social, que implicitamente
afirma a inferioridade do outro, mas que explicitamente se mostra igualitario. Neste
novo racismo, no plano das atitudes, mas tambem no plana da reflexao institucional,
a discriminar;ao nao e apresentada, e talvez nem seja mesmo sentida, como urn ataque
a pessoas de urn outro grupo, mas como uma protecr;ao do nosso grupo. Por exemplo,
como mostramos nos nossos estudos empiricos, hoje nao se diz que "eles sac piores do
que nos", 0 que se diz, e nao e sentido como preconceito, e que "nos somos melhores do
que eles". Da mesma forma, hoje nao se diz que "eles provocam medo", mas e aceitavel
nao exprimir sentimentos positivos relativamente a "eles" (Vala, Brito eLopes, 1999).
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Naoestou a proporquese consigaeLiminar0 racismomaistradicionale flagrante. T~nho
alias argumentado com base em estudos empiricos, que estamos a regressar a formas
tradicionais de expressao do racismo (Vala, 2003). Estou apenas a enunciar uma forma
nova, subtiL, de atitudes preconceituosas que nao poe em causa a norma do anti-racismo e da anti-xenofobia. Vejamos um exemplo. Os pais de Braganr;a, no episodio atras
referido, nunca disseram que nao queriam 8 crianr;as ciganas na escola dos seus filhos
por estas crianr;as pertencerem a uma rar;a diferente e inferior, 0 que seria identificado
como uma expressao clara de racismo flagrante. 0 que estes pais invocaram foram principios pedagogicos e a necessidade de proteger as suas crianr;as de outras mais velhas
e violentas. Ora, estes argumentos nao podem ser identificados directamente como
racistas. Masas consequencias do argumento racista flagrante ou do argumento racista
subtiL sac as mesmas: a negar;ao de um direito constitucional a crianr;as, percebidas
como diferentes.
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1. Representa~oes sobre as diferen~as entre grupos humanos e hetero-etniciza~ao
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Foi no quadro das novas expressoes do preconceito que analisamos as representar;oes
sociais sobre as diferenr;as entre grupos humanos, mostrando como de uma representar;ao baseada nas ideias de rar;a e de hierarquia racial, passamos a uma representar;ao
baseada nas ideias de diferenr;as culturais ou etnicas e de hierarquizar;ao de culturas.
Mostramos, assim, como a atribuir;ao de diferenr;as culturais tem muitas vezes subjacente uma avaliar;ao negativa e hierarquizante, esta associada a orientar;oes para a
discriminar;ao do outro, e e sentida por aqueles a quem a diferenr;a e atribuida como
um estigma. Este processo a que chamamos de hetero-etnicizar;ao, para 0 distinguir dos
processos de auto-etnicizar;ao ou de reivindicar;ao de uma identidade ancestral propria,
sera sustentado pelo essencialismo psicologico, pela naturalizar;ao das cLassificar;oes
culturais e pelo favoritismo em favor do endogrupo (Vala e Lima, 2003).
2. Quais as consequencias destes processos para a integra~ao dos imigrantes nas
sociedades de acolhimento?

Ehabitual conceptualizar as relar;oes entre as sociedades de acolhimento e os imigrantes num continuo unidimensional. Este continuo teria num dos extremos a separar;ao,
com os imigrantes a procuraram manter a sua identidade de origem, e no outro a assimiLar;ao,com os imigrantes a abandonarem a sua cultura e a adoptarem a cultura da sociedade de acolhimento. No polo intermedio, estaria 0 biculturalismo, uma situar;ao em
que os imigrantes seriam um misto de elementos da cultura de origem e da cuttura da
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maioria. Estaposir;aopretendeser descritiva,masassume-setambemcomonormativa.
Nesta perspectiva, 0 que seria desejavel para 0 equilibrio de todos seria a assimilar;ao,
aqui representada como 0 termo de urn processo evolutivo. Estudos emplricos vieram
entretanto mostrar que a assimilir;ao nao seria sempre, nem necessaria mente, vivida
de forma positiva. Alem disso, reconheceu-se que a perspectiva referida representava
as imigrantes numa posir;ao passiva, de quem ha a esperar apenas a adaptar;ao ou a
assimilar;ao.
Aoestudar as relar;oes entre os imigrantes e as sociedades de acolhimento no Canada,
Berry (1990) propos urn modelo bi-dimensional sobre 0 que designa por aculturar;ao,
au, dito de outra forma, por relar;oes culturais. De acordo com este modelo, quando urn
imigrante se confronta com uma nova sociedade, emergem duas questoes basicas: e
importante manter a minha identidade cultural? Eimportante manter relar;oes culturais
comoutros grupos da sociedade de acolhimento? As respostas a estas perguntas configuram quatro modalidades de relar;oes culturais que passamos a descrever.
Figura 1
Modelo bidimensional de acultura~ao
(adaptado de Berry, 1980)
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Devo manter a minha identidade cultural?

Sim
Devo
manter
rela~oes
culturais
com outros
grupos?

Nao

Sim

Integrar;ao

Assimilar;ao

Nao

Separar;ao

Marginalizar;ao /
Anomia
Individuar;ao

A jntegra~ao exprimeuma estrategia que consisteem manter aspectos importantes da
identidade cultural de origem e ao mesmo tempo desenvolver relar;oes com a socieda-

de de acolhimentoe adoptar comportamentose valoresdessa sociedade. A separa~ao
indica urnfechamentona culturade origem.Aassjmjla~ao,pelo contrario,indica uma
abertura a cultura de acolhimento em detrimento da cultura de origem. Finalmente, a
margjnaljza~aonao pode ser entendida como estrategia de relar;ao cultural, mas como
resultado de urn processo de negar;ao da propria cultura e de nao integrar;ao na cultura

da maioria, muitas vezes por rejeir;:aoda pr6pria maioria. Nalgunsestudos, 0 autor deste
modelo conceptualizou esta mesma posir;:aocomo urn estado de anomia psicol6gica
indicando perda de referencias normativas.
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Note-se, contudo, que outros autores tern conceptualizado a posir;:aode dupla rejeir;:ao
de referentes identitarios colectivos, do pr6prio e dos outros, como uma posir;:aonao
necessariamente negativa, mas positiva (veja-se Bourhis, Moise, Perreault, Senecal.
1997). Tratar-se-ia de uma posir;:aoque traduziria 0 desejo de afirmar;:aoda identidade pessoal do pr6prio e dos outros, sem 0 peso das pertenr;:as categoriais. Seria uma
posir;:aoque relevaria de atitudes individualistas, ou seja, da representar;:ao da pessoa
como desejavelmente independente do grupo (Markuse Kitayama, 1991). Quanto a n6s,
preferimos representar esta posir;:aode duplo afastamento da identidade do grupo de
origem e da sociedade de acolhimento como a expressao de urn processo psicol6gico de
descategorizar;:ao (Brewer e Miller, 1994), que poderemos associar no plano ideol6gico
ao anti-comunitarismo do republicanismo frances.
A tipologia apresentada tern suscitado muita investigar;:ao emplrica e tern ajudado a
programar acr;:oesde integrar;:aosocial de imigrantes. Trata-se, porem, de uma tipologia
que esquece 0 facto de as relar;:oesculturais serem, exactamente, relar;:oese, por isso,
envolverem atitudes e expectativas nao apenas por parte dos imigrantes, mas tambem
por parte da sociedade de acolhimento.
Importa, assim, conhecer as atitudes da sociedade de acolhimento face aos imigrantes
e articular essas atitudes com as que partilham os pr6prios imigrantes. Na linha da
tipologia que apresentamos, Bourhis e colaboradores (1997) propoem que as maiorias
quando colocadas perante 0 problema da diferenr;:a cultural desenvolvem narrativas
sobre a sua pr6pria identidade e sobre as relar;:oescom os imigrantes que tem por base,
tambem, duas interrogar;:oesfundamentais: devem os imigrantes manter a sua identidade cultural? Devemos imigrantes adoptar a cultura da comunidade de acolhimento? As
respostas a estas perguntas podem dar origem a cinco estrategias de relar;:aocultural:
integrac;ao,assimilac;ao,segregac;ao,exclusao e individualismo.
Neste caso, a integrac;aocorresponde a uma estrategia que associa 0 respeito pela
identidade dos imigrantes e a aceitar;:aode que estes adoptem os valores nucleares da
comunidade de acolhimento. A assimilac;ao,por sua vez, refere-se a negar;:aoda diferenciar;:aoidentitaria da minoria e ao desejo de que esta absorva os valores da maioria.
A segregac;aosignifica recusar a identificar;:ao da minoria com os valores da maioria e
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lerar a identidade da minoria. Aexclusiioreline a rejei<:aosimultanea da identidade da
tOinoriae da sua possibilidade de adapta<:ao aos valores da maioria. Finalmente, a indi~duap70'termoque preferimos,pelas razoesja expostas, a individualismo,
corresponde
a umaestrategia que consiste em ver como desejavel que cada pessoa seja considerada
comouma entidade particular, autonoma e nao definida ef'!1fun<:aodas suas perten<:as
categoriais, maioritarias ou minoritarias.
Figura 2
Modelode estrategias de rela~o cultural
(adaptado de Bourhis et at., 1997)
Devem os imigrantes manter a sua identidade
cultural de origem?
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Exclusao

3. Hetero-etniciza<:ao, exclusao e segrega~ao
Tal como argumentamos num outro trabalho (Vala, in press), 0 processo de hetero-etniciza<:aodas minorias acima descrito facilita que a sociedade de acolhimento adopte
uma estrategia de segrega<:aorelativamente aos imigrantes ou, de forma geral, relativamente a todas as pessoas vistas como pertencentes a outras ra~as, religioes ou
etnias. De facto, a segrega<:ao defende que os imigrantes mantenham a sua identidade
cultural, mas rejeita que eles adoptem os valores da cultura dominante. As pessoas que
consideram desejavel a segrega<:aocultural nao favorecem os contactos interculturais
e preferem que os imigrantes permane<:amjuntos entre si e separados da maioria. Sao
no que toca aos direitos dos imigrantes
na sociedade de acolhimento.Note-seque a estrategia de segrega<:ao,tal como a estrategia de exclusao,

ainda ambivalentes

encontramjustifica<:ao na cren<:ade que os imigrantes nunca serao capazes de se inserir
como membros de pleno direito na sociedade de acolhimento. Tal como pressuposto no
processode hetero-etniciza<:ao, acredita-se que os imigrantes dispoem de uma essencia
cultural diferente da essencia da maioria, e, por isso, sac percebidos como incapazes de

1.11
0
~
0

adoptar a sua cultura. Neste sentido, 0 melhor para todos seria que eles, os imigrantes
ficassem confinados ao seu proprio sistema de relar;oes sociais, seja na habitar;ao, n~
escola ou no trabalho, se refugiassem na sua identidade vista como inalteravel, como
se propoe na segregar;ao, ou fossem excLuidos, devido a diferenr;a profunda da SUa
identidade, uma diferenr;a que os torna infra-humanos e por isso incapazes de dialogo
cultural com a comunidade de acolhimento.
.
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Figura 3
Estrategias de relal;ao cultural e modelos de intervenl;ao
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4. A construr;ao das identidades e as estrategias
e individuar;ao

de assimilar;ao, integrar;ao

.

A assimilar;iio e 0 medo da diferenr;a e da semelhanr;a

Se a excLusaoe a segregar;ao nos aparecem fundamentadas em processos de inferiorizar;ao como e 0 processo de hetro-etnicizar;ao, as restantes modalidades de relar;ao cultural suscitam problemas a nivel da construr;ao da identidade da maioria e da minoria.
Combase nas refLexoesanteriormente apresentadas, podemos propor que a assimiLar;ao
e uma estrategia de relar;ao cultural que responde, por parte da maioria, ao medo da
diferenr;a, da diferenr;a de normas e de valores, ou ao simples desconforto causado pelo
desconhecido, pelo estranho e pela diversidade.
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Emborase verifiquealgumaambiguidadenas atitudes face ao diferente, resultadose
muitos estudos indicam que preferimos a semelhanc;a a diferenc;a. Por exemplo, urn
estUdo reaLizado no Canada mostra que a maioria dos canadian os considera que os
imigrantes devem ensinar os filhos a conservar a sua cultura, 0 que indica uma abertura
a diferenc;a,mas estes mesmos canadianos preferem imigrantes europeus, 0 que indica
uma preferencia pelo que e semelhante (Sabatier e Berry, 1994). Comoja referimos, os
nossos proprios estudos indicam que quanto maior a percepc;aode diferenc;as culturais,
maior a orientac;ao para a discriminac;ao daqueles que sac percebidos como diferentes
(Vala, Lopes e Brito, 1999). Resultados nesta mesma direcc;ao tern sido obtidos nos
Estados Unidos (por exemplo, Sears, 1988), na Belgica, no Reino Unido, na Franc;ae na
Alemanha (Pettigrew e Mertens, 1995). Urn estudo sobre a comunidade cigana, feito
em Espanha, mostra, alias, que esta comunidade e tanto mais objecto de preconceito,
quanto mais se evidencia a sua resistencia a assimiLac;ao(Moscovicie Perez, 1999).

Eneste sentido que se tern mostrado, em contexte interpessoal, que quanta maior a
semelhanc;a,maior a atrac;cao (Byrne, 1971). Pela nossa parte, e para contextos intergrupais, temos proposto a hipotese de que a diferenc;a entre os valores do endogrupo e
os do exogrupo pode ser percebida como uma ameac;aquando associada, no plana motivacional, a alterac;oes no equilibrio ou consistencia cognitivos; no plano da identidade,
a uma contamina~iioda pureza dos valores do endogrupo; no plano epistemico, a uma
invalidac;aodos valores do endogrupo, no senti do em que a simples constatac;ao de urn
outro sistema de valores retira aos valores do endogrupo 0 seu caracter supostamente
universal, consensual e natural, pondo, assim, em causa, a indiscutibilidade da sua
validade (Vala e Lima, 2003).
Mas, so aparentemente, a assimiLac;ao ou a negac;ao da diferenc;a sossega os medos das
maiorias. Ao responder ao medo da diferenc;a, a assimiLac;ao desperta urn outro medo - 0
medo da semelhanc;a. A pesquisa tern mostrado que, de facto, a semelhanc;a percebida
entre grupos pode ser vista como uma ameac;a a distintividade identitaria dos grupos.

Comosabemos, uma parte importante da nossa identidade deriva da nossa pertenc;a a
grupos sociais. E a distintividade desses grupos relativamente a outros, aos quais nao
pertencemos, contribui para alimentar 0 sentimento da nossa diferenc;a pessoal, 0 sentimento de que somos unicos e irrepetiveis, factor critico da identidade. Dito de outra
forma, quando sentimos que 0 grupo a que pertencemos perde a sua distintividade,
entao, sentimos que perdemos tambem uma parte da nossa distintividade pessoal, da
nossa singularidade (TajfeL,1974). Desta forma, a assimiLac;ao,atraves da qual 0 outro
se torna proximo de nos, pode constituir uma ameac;ainesperada a identidade. Estudos
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realizados neste campo mostram que 0 medo da semelhanl;a pode ser sobretudo saliente: em contextos competititvos; quando 0 estatuto dos grupos ou os seus recursos sao
vistos como instaveis; quando os grupos nao sentem a sua identidade segura; quando
a semelhanl;a ocorre em aspectos simbolicos ou instrumentais importantes para a vida
dos grupos; quando a identifical;ao com 0 grupo e mais elevada (para uma revisao, ver
Vala e lima, 2003).
Concluimos, assim, que a assimilal;ao so aparentemente e uma estrategia de relal;ao
cultural que apazigua a maioria. Embora responda ao medo da diferenl;a, e muitas
vezes sentida como impossiveL. dada a represental;ao da inalterabilidade da diferenl;a
do outro, e pode estar na base do despertar de urn outro medo - 0 medo de perda da
identidade.

.

A pluralidade de faces da integrafGO

A integral;ao como estrategia de relal;ao cultural supoe que os membros da sociedade
de acolhimento olhem para os imigrantes como portadores de uma identidade propria
que merece ser respeitada e, simultaneamente, aceitem que estes adoptem valores,
normas e comportamentos da sociedade de acolhimento. Esta oriental;ao implica que
se valorize 0 biculturalismo, ou 0 pluriculturalismo, se pensarmos na copresenl;a de
varias comunidades, e que a sociedade de acolhimento se represente ela propria como

pluricultural.

.

Do ponto de vista psicologico, nada obsta a esta complexidade na represental;ao da
identidade pessoal e social. A complexidade na represental;ao do selfinduzida por este
ou outros factores pode mesmo ser benefica e constituir urn recurso pessoal (linville,
1987). Mascomo programar a integral;ao? Esta questao tern sido, noutros paises, objecto de pesquisa aplicada e fundamental. Na base dessa pesquisa YOUprocurar enunciar
alguns desafios que se colocam as politicas de integral;ao.
A integral;ao pode ser vista no quadro de uma diferenciafGOintergrupalmutua, no sentido em que cada grupo acentua a sua identidade propria e se diferencia aceitando a
diferenl;a do outro, e desenvolvendo com ele lal;os de cooperal;ao (Hewstone e Brown,
1986). A pesquisa tern mostrado que uma tal perspectiva produz relal;oes intergrupais
harmoniosas em grupos de trabalho ou em contextos institucionais bem delimitados,
como a escola ou as empresas, em que e relativamente facil estabelecer objectivos
supra-ordenados e salientar a especificidade das contribuil;oes de cada urn. Os factores
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crfticos destaforma de entender as rela<;6esinterculturaisresidemno sentido de coopera<;aoque ela implica e na valoriza<;aomutua do objectivo supra-ordenado para 0 qual
os grupOSconcorrem. Se, por exemplo, a maioria pensa que os imigrantes introduzem
desequilibrios nas rela<;6essociais, se se sente privada relativamente a esses imigrantes, ou pensa que eles nao contribuem para 0 bem estar colectivo, enta~ um tal modelo
e, a partida, contra-producente, e as rela<;6es que activa entre comunidades podem
revelar-se problematicas. Alem disso que senti do fara confinar a maioria e a minoria
em identidades espedficas, nomeadamente quando, devido a assimetrias de poder, a
maioria apenas permitira a expressao publica de valores perifericos da minoria?
Nosentido de facilitar a coopera<;aoe a expressao igualitaria das identidades, um outro
entendimento da integra<;ao pode apoiar-se na recategoriza<;ao das perten<;as grupais
numacategoria social maisinclusiva:uma nova identidadegrupaLcomum(Gaertnere
Dovidio,2000).
Neste caso, cada grupo e convidado a olhar 0 outro no quadro de uma nova categoria,
ate ai inexistente ou pouco saliente ou nao valorizada. Espera-se que a inclusao numa
nova categoria comum desencadeie comportamentos cooperativos e rela<;6esinterpessoais mais harmoniosas. Note-se, no entanto, que esta perspectiva implica que, a nivel
das representa<;6es sociais, os grupos nao sejam vistos como cria<;6esnaturais, como
expressao de essencias, mas como forma<;6essociais dinamicas, portadoras de uma
dimensao historica e de capacidade de transforma<;ao.
Denovo, a maior dificuldade suscitada por esta forma de entender a integra<;ao tem a
ver com 0 sentimento de perda de identidade. Assim, enquanto a diferencia<;aointergrupal mutua pode desencadear conflitos se nao for acompanhada de objectivos supra-ordenados claros, a recategoriza<;ao numa categoria inclusiva, pode suscitar conflitos
decorrentes da representa<;ao dessa nova categoria como uma amea<;aas identidades
sub-ordenadas.
Apesar de forte evidencia experimental em seu favor (ver Monteiro, 2002; Rebelo,
Matias e Monteiro, 2002), a recategoriza<;ao inclusiva pode ser dificil de gerir em contextos sociais e politicos com historia e cargas simbolicas fortes. Que vantagens pode
sentir 0 grupo maioritario numa tal transac<;ao? E 0 grupo minoritario? Esta pergunta
e tanto mais pertinente quando a minoria ao entrar em contacto com a maioria se da
conta de que e objecto de uma atribui<;ao de diferen<;ae desencadeia um processo de
auto-diferencia<;ao e de emancipa<;ao. Neste processo passa a valorizar elementos do
seu reportorio comportamental a que nao atribuia especial significado, cria outros que
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lhe parecemdiferenciadorese comtodos eles comp6ecoerenciae homogeneidade,onde
antes havia heterogeneidade. Querera a minoria prescindir desta identidade construida,
em favor de uma identidade comum?
1&1
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Para superar os problemas suscitados pela recategoriza<;ao (ver Deschamps e Brown,
1983; Hornsey e Hogg, 2000), tem vindo a ser testado um novo modelo que associa os
dois precedentes. Trata-se de um modelo que envolve, simultaneamente, a recategoriza<;aoe 0 respeito pelas identidades de origem, menos incLusivas. Este novo modelo tern
side chamadomodeloda identidadedual (Gaertnere Dovidio,2000).
Mas quer 0 modelo da identifica<;ao dual, quer 0 modelo da recategoriza<;ao incLusiva
suscitam um problema fundamental: quem define 0 protOtipo da nova categoria supra-ordenada comum? Ou seja, quem define as caracteristicas e os valores nucLearesda categoria comum? Quemdefine a cor do prot6tipo? (ver sobre este problema, Mummendey
e Wenzel, 1999).
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Por exemplo, recentemente, em Fran<;a,a proposta de novos feriados em dias importantes para a religiao islamica e judaica suscitou duvidas e perplexidades quer junto de
crista os, quer junto de agn6sticos. E evocando um caso recente em Italia, em nome de
uma perten<;a comum, deve ser concedido a um pai mu<;ulmano0 direito de nao ver exibido na escola dos seus fiLhosum crucifixo? Eem nome de uma perten<;a comum, estaremos dispostos a nao esquecer que os ciganos sac portugueses antes de serem ciganos,
e que a nossaidentidade comumenvolvea almacigana?Eque os africanos negrossac
muitos deles portugueses e que ser portugues nao e sin6nimo de ser branco?

.

Individua(:tio e dinamica das identidades comuns

A forma aparentementemaisevidentede redu<;ao
dos confLitosintergrupaisconsisteem
apelar ao contacto entre os membros dos grupos com a ideia de que tal contacto abrira
caminho a descategoriza<;ao das pessoas, a atenua<;ao das fronteiras entre grupos, a
cria<;aode uma visao mais complexa, diferenciada, rica, personaLizadado mundo do outro. Desde cedo que se verificou que esta hip6tese implica que as pessoas em contacto
tenham um estatuto social equivalente, que 0 contacto seja positivo e que seja institucionalmente apoiado (Allport, 1954). Alemdisso, mais recentemente, foi sublinhado,
por estudos feitos na Europa, que para ser efectivo nos seus resultados 0 contacto deve
envolver uma dimensao afectiva e nao ser apenas um contacto profissional, funcional
ou de vizinhan<;a(Pettigrew,1977; Vala et al., 1999) .
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outras analises sobre0 contacto acentuamainda0 facto, provavel,de que as rela~oes
sociais personalizadas e nao categorizadas, focalizadas na informar;ao pessoal sobre
0 outro podem, progressivamente, conduzir a uma diminui~ao da funcionalidade dos
estereotipos na organiza~ao das rela~oes sociais entre membros de grupos diferentes.
Esta perspectiva deu origem ao modelo da descategorizafoo (Brewer e Miller, 1984).
Aindana linha da argumenta~ao em favor da individuar;ao, verificou-se que um exogrupo
percebido como uma totalidade homog(mea e objecto de maior discrimina~ao do que um
exogrupo percebido como sendo formado por pessoas independentes (Wilder, 1978).
Umaoutra forma de individua~ao pode ter origem na saliencia de categoriza~oes multiplas e cruzadas. Esta situa~ao refere-se aos casos em que, num mesmo contexto, se
salienta mais do que uma forma de categoriza~ao, sendo que uma pessoa que, numa
dada categoria, se encontra numa posi~ao oposta a outra, numa outra categoria encontra-senumaposir;aocomuma dessa mesmapessoa. Ora, nestes casos, as diferen~as
entre categorias atenuam-se (Deschamps e Doise, 1978).
Vejamoscomo 0 escritor Amin Maalouf,na sua obra As identidades assassinas, fala sobre
a individua~ao decorrente da acentuar;ao das perten~as multiplas: "Se virmos a nossa
identidade como sendo feita de perten~as m~ltiplas, algumas delas ligadas a uma historia etnica e outras nao; a partir do momenta em que conseguirmos ver em cada um de
nos, nas nossas proprias origens, na nossa trajectoria, os confLuentesdiversos, as contribui~oes diversas (...), as diferenr;as subtis e contraditorias; a partir deste momento,
cria-se uma rela~ao diferente com os outros ( ); ha, do nosso lado, pessoas com as
quais tenho muito pouco em comum, e ha do lado deles, pessoas com quem me posso.
sentir extremamente proximo".
Esta estrategia de individua~ao psicologica tem no plano ideologico um correlato no
republicanismo frances. Mas nao podera esta posi~ao ideologica desencadear novas
confLituaLidadesao suscitar 0 sentimento de que se esta a impedir a expressao publica
de pertenr;as identitarias relevantes, como aconteceu no recente debate sobre 0 uso
do len~o islamico nas escolas francesas? Etalvez por isso que 0 fiLosofoPaul Ricoeur,
no quadro deste debate, defendeu a neutralidade activa da escola como institui~ao, e
simultaneamente a possibilidade das afirmar;oesidentitarias na escola por parte dos estUdantes, uma forma de permitir a aprendizagem da emancipa~ao das perten~as comunitarias. A uma laicidade de excLusao,Paul Ricoeur contrap6s uma laicidade incLusiva.
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Os varios modelos de integra.;ao e de individua.;ao que apresentamos parecem todos
eles ter virtualidades pr6prias ao mesmo tempo que todos levantam problemas. A pesquisa tern vindo a aproxima-los, num vaivem entre perten.;as comuns, diferenciac;ao
categorial e saliencia da individua.;ao. Masesta perspectiva de combina.;6es de estrategias e difkil de programar no campo da ac.;ao politica e de testar no campo da pesquisa
empirica. Insuficiente e ainda a pesquisa que considera a especificidade da rela.;ao Com
diferentes categorias de imigrantes (por exemplo, no nosso caso, pessoas de origem
africana, pessoas de paises de teste ou cidadaos brasileiros), ou que sabe atender as especificidades dos contextos de rela.;ao cultural (escola, familia, trabalho, lazer, etc.).
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De qualquer forma, 0 que a investiga.;ao, de forma muito clara, tern deixado evidente e
que a concep.;ao tribal da identidade na linguagem literaria de Amin Maalouf,a concep.;ao etn;sta da identidade na linguagem da teoria poLiticaou a concep.;ao essencial;zante
da identidade na linguagem sociocognitiva saD urn dos fundamentos dos processos de
excLusaoe segregac;ao.
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