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LIMA * *

Segundo 0 Eurobar6metro
n.o 47.1 (Ben Brika, Lemaine e
Jackson, 1997), em 1997, apenas 22% dos europeus manifestavam-se preocupados com 0 racismo nos seus paises. Quererao estes
resultados significar que, de facto, 0 racismo, nao e urn problema
na Europa? Se olharmos outros resultados do mesmo inquerito verificamos que, para urn numero bastante gran de de europeus, a
presenga de pessoas percebidas como pertencendo a "outras ragas,
culturas e religioes" e objecto de uma avalia<;ao negativa: 40% consideram que essas pessoas "sao muito numerosas"; 43% acham que
"devem ser repatriadas se estao no desemprego, embora legalizadas"; 63% pensam que contribuem para "aumentar 0 desemprego"
nos respectivos paises; 60% sac da opiniao que essas pessoas "abusam do apoio social"; 45% acham que elas "contribuem para aumentar a inseguran<;a"; e cerca de 50% consideram que "nao trazem
beneficios para 0 pais" e que "0 pais estaria melhor sem elas".
~

0 preconceito aberto, 0 racismo e a xenofobia flagrantes sao, pois,
urn problema na Europa de hoje. Mas os resultados do mesmo
Eurobar6metro de 1997 poem em evidencia, tambem, urn outro
conjunto de crengas que mostram que a acgao e 0 discurso anti-
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-racista difundido por varias organizagoes clvicas e humanitarias,
e que a legislagao anti-racista criada a partir de fim da Segunda
Guerra Mundial produziu efeitos positivos. Urn grande numero de
cidadaos europeus, em nome dos direitos do homem ou em nome
da piedade, reconhecem que "as pessoas de outras ragas, culturas
ou religioes residentes nos seus paises"; "sao discriminados" (71%);
"fazem os trabalhos que os outros recusam" (70%); e que "0 governo deve ajudar essas pessoas" (70%). Estes resultados mostram,
assim, que de par com 0 racismo ou a xenofobia flagrantes, existem
atitudes igualitarias face aos imigrantes ou a pessoas percebidas
como racialmente diferentes. Assim, por urn lado, essas pessoas
saD associadas a inseguranga, ao mau funcionamento das instituigoes sociais e a abusos; mas, por outro lado, reconhece-se a essas
pessoas direitos civicos e 0 direito a protecgao social. Diriamos que
enquanto homens e mulheres, enquanto humanos, aos membros
dos grupos minoritarios saD atribuidos, pela maioria dos europeus,
os mesmos direitos que a qualquer humano. Contudo, enquanto
membros de minorias, 0 comportamento destas pessoas e percebido como diferente do comportamento da maioria. Eentendido como
problematico, suscita preocupagoes, e visto como abuso e transgressao.
E no contexto desta ambivali'mcia de atitudes que nos prop 0mos analisar a forma com as maiorias reagem a percepgao de diferengas culturais
nos grupos sociais que saD objecto de
racializagao ou de etnicizagao. Como se reage a diferenga cultural? Sera essa reacgao balizada pelo me do da diferenga ou pelo
medo de perda de identidade e singularidade? Quais as consequencias da percepgao de diferenga no processo de discriminagao? E a diferenga uma percepgao ou uma consequencia do
processo de exclusao?
A pesquisa em psicologia social desde ha longos anos que colocou estas mesmas questoes. As respostas saD geralmente contraditorias, por vezes saD complementares, muitas vezes saD apenas a
inicio de novas perguntas. Vamos sistematizar algumas das linhas
de resposta ja formuladas e apresentar alguma contribuigao empirica
propria que, pensamos, ajudara a configurar, com contornos novos, 0 problema enunciadol.
Assim, comegamos por mostrar como 0 pensamento social tern
vindo a abandonar a ideia de raga para descrever os grupos huma,
nos e como passou a usar as diferengas culturais como organiza- ~
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dores des sa mesma descrigao. Mostramos depois, com resultados
empiricos, como as descrigoes em termos culturais sao avaliagoes,
formas de hierarquizar os grupos sociais e legitimar as desigualdades. Seguidamente, mostramos a ambiguidade da nossa relagao com
a diferenga cultural, e ilustramos empiricamente alguns processos
psicossocio16gicos que subjazem a essa ambiguidade.
Do ponto de vista da intervengao social, este texto questiona as
crengas segundo as quais a redugao das diferengas, atraves da assimilagao ou da integragao dos grupos minorit<irios, contribui para
eliminar a discriminagao, mostrando que a diferenga e mais uma
consequEmcia, urn factor legitimador da discriminagao, do que
uma causa da discriminagao; e que, em muitos casos, a separagao,
a manutengao das diferengas, entre os grupos e vista pelo grupo
maioritario como desejavel, como uma forma de preservar a sua
identidade e 0 seu estatuto.

1. AS DIFERENc;AS RACIAIS COMO REPRESENTAc;OES SOCIAlS
DAS DIFERENc;AS ENTRE GRUPOS HUMANOS

A ideia de raga e de hierarquia racial sustentou os imperios coloniais e legitimou a destruigao de grupos humanos. Com 0 apoio
da biologia e da antropologia fisica (ver Vieira, 1996) e depois, ainda, com 0 apoio de outras ciencias sociais e humanas, nome adamente da psicologia (ver Billig, 1981) construiu-se a ideia de que
os grupos humanos fenotipicamente diferentes (a nivel da cor da
pele, por exemplo, mas tambem da forma da cabega ou em outras
caracteristicas flsicas; para uma revisao critica, datada, e por isso
especialmente interessante, (ver Klineber, 1957) sao geneticamente diferentes devido a urn "gene de raga", e que existe uma relagao
de causalidade entre "variagoes estruturais" aparentes (p. ex. a cor
da pele ou do cabelo) e "variagoes estruturais" menos aparentes (p.
ex. as capacidades intelectuais ou as capacidade flsicas), que fun.damentam as hierarquias raciais. Como faz notar Levy-Strauss
.(1952-1973), 0 erro mais grave de Gobineau, e da antropologia de
uma forma geral, foi ter "confundido a nogao puramente bio16gica
"daraga (supondo, por outro lado, que, mesmo neste campo limitado, esta nogao possa pretender atingir qualquer objectividade, 0
que a genetica moderna contesta) e as produgoes socio16gicas e
" wpsico16gicasdas culturas humanas" (pp. 8-9).
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0 discurso academico ou erudito sobreasragashuman aspassou

para a vida quotidian a e organizou-se numa representagaosocial
sobreas diferengas entre os humanos. Estarepresentagaosocial associa os principios da basebiologica das culturas e das hierarquias
raciais ideia de que os grupos humanos diferenciados geneticamente tern ascendenciasdiferentes entre si e comuns dentro de cada
grupo. Poroutro lado, sendo os grupos humanos naturalmente separados, estes grupos devem continuaT separados, 0 que implica que
nao devera haver casamento, relacionamento sexual ou descendencia mutua entre eles (ver Allport, 1954;Lemaine e Ben Brika, 1989).
Esta rejeigao de parentesco visa preservar a pureza de cada grupo e,
nomeadamente, a superioridade de urn grupo relativamente a outro.
Excepgao feita a urn estudo nao publicado de Rodriguez-Torres
e Rodriguez-Perez (1997), nao conhecemos estudos sistematicos
sobre a representagao social das diferengas entre grupos humanos
baseados na ideia da raga, mas 0 seu conteudo pode ser deduzido
de estudos parcelares sobre as "atitudes raciais". Estes estudos incluemgeralmentedimens6esrelativasa rejeigao de intimidade se-

a

xual e matrimonio, a rejeigao da descendencia mista, e a nogao de
hierarquias
1!

II.
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!~

Ii

raciais (p. ex., "os negros saD uma raga menos dota-

da"). Este tipo de indicadores fazem, tambem, parte da pesquisa de
Rodriguez-Torres e Rodriguez-Perez acima referida. Por outro lado,
num estudo realizado em Portugal sobre 0 racismo anti-negro (Vala,
Brito eLopes, 1999), mostrou-se como estas crengas apresentam-se de facto bastante associadas, associagao que permite falar de
uma representagao racial legitimadora da discriminagao, e nao
apenas de urn preconceito difuso contra os negros.
Com base numa sociologia intuitiva (ver Hirschfeld, 1998), com
base na ideologia legitimadora da exploragao colonial (ver Alexandre, 1999, Castelo, 1999), mas tambem com base no "racismo
cientffico" (ver Vieira, 1996), 0 senso comum, e os aparelhos institucionais, foram, assim, construindo e desconstruindo grupos raciais, de acordo com estrategias de dominagao mais ou menos
explicitas, ou de acordo com outras utilidades sociais. Apesar do
seu anacronismo, e da sua ilegitimidade cientifica (Gould, 1991).
esta representagao social sobre a raga como chave para a descrigao
dos grupos human os persiste, embora esteja mais presente na descrigao de uns grupos do que noutros (Correia, Brito, Vala e Perez,
2002]2. De qualquer forma, nao sera facil encontrar hoje urn numero significativo de pessoas que diga como Oliveira Martins que
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"a ideia de uma educac;:ao dos negros 13absurda, nao s6 perante a
hist6ria, como tambem perante a capacidade mental dessas rac;:as
inferiores". (Martins, 1881/1995, citado por Alexandre, 1999). Porem, no Eurobar6metro de 1997, 38% dos Europeus ainda afirmavam que 13para eles "dificil aceitar ter descendentes de membros
de grupos minoritarios", uma crenc;:acentral na representac;:ao social sobre as diferenc;:as raciais. Tambem numa obra sobre as imagens de outros povos na consciencia ocidental, desde as rac;:as
monstruosas descritas por Plinio no sec. I a.C. ate a actualidade,
Jahoda (1999) mostra como essas imagens, e os mitos que as fundamentam, continuam presentes no pensamento contemporaneo e
aliment am 0 preconceito.
Apesar do grande numero de europeus que ainda pensa as diferenc;:asentre grupos humanos a partir de diferenc;:as raciais e nao
considera 0 racismo urn crime (ver 0 Eurobar6metro de 1997). as
crenc;:asracistas sao hoje percebidas pela maioria dos europeus como
anti-normativas (Pettigrew e Meertens, 1995). Estas crenc;:asapoiaram a criac;:aodos imperios coloniais, solidificaram-se com a emergencia dos nacionalismos e institucionalizaram-se com 0 nazismo.
Mas, finda a Segunda Guerra Mundial e constatado 0 horror de urn
Estado racista, a Carta dos Direitos do Homem (1948), a Declarac;:ao
da UNESCO sobre a rac;:a(1950) - elaborada por urn grupo de antrop610gos, soci610gos e psic610gos - movimentos sociais de diferentes tipos na Europa, as lutas dos negros americanos e os
movimentos de libertac;:ao africanos criaram uma dinamica que foi
progressivamente tornando ilegal a discriminac;:ao racial e socialmente anti-normativas as crenc;:asracistas.
Uma vez ilegitimada a ideia de rac;:a,que nova representac;:ao
social sobre as diferenc;:as entre grupos humanos emergiu, de forma a justificar 0 preconceito e os comportamentos quotidianos e
institucionais de discriminac;:ao contra pessoas diferentes na cor
da pele ou noutras caracteristicas fenotipicas? De facto, como explicar a persistencia do racismo em sociedades formalmente anti-racistas? Retomamos a hip6tese descrita e analisada por Vala, Lopes
e Brito (1999), segundo a qual as teorias raciais foram substituidas
por teorias sobre as diferenc;:as entre grupos humanos assentes em
criterios de classificac;:ao cultural, e que sao estes criterios que
subjazem as teorias que analisam as novas formas de racismo,
conceptualmente designadas nos EUA por racismo moderno
(McConahay, 1986) e simb6lico (Sears, 1988) e na Europa por ra-
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cismo subtil

(Pettigrew e Meertens, 1995) e latente (Perez,Mugny,

Lavata, Fierres, 1993).0 que une as fenomenos descritos par estas
novas designagoes do racismo e a facto desses fenomenos remeterem para categorizagoes assentes em diferengas culturais e nao
raciais.
Na realidade, Levy-Strauss, logo nos anos 50, alertava ja para a
possibilidade desta deslocagao vir a oearrer:
"Devemos perguntar-nos em que consiste esta diversidade (cultural)
com 0 risco de ver os preconceitos racistas, apenas desenraizados da
sua base biologica, voltarem a formar-se num novo campo. Porque seria VaGter conseguido que 0 homem da rua renunciasse a atribuir urn
significado intelectual ou moral ao facto de ter a pele negra ou branca,
0 cabelo liso ou crespo, para permanecer em sil€mcio face a uma outra
questao, a qual a experieJ?cia prova que este se agarra imediatamente.
Se nao existem aptid6es raciais inatas, como explicar que a civilizac;ao
desenvolvida pelo homem branco tenha feito os imensos progressos
que nos conhecemos (...). Nao poderemos, pois, pretender ter resolvido negativamente 0 problema da desigualdade das rar;as humanas, se
nao nos debruc;armos tambem sobre 0 da desigualdade - ou da diversidade - das cuIturas humanas que, de facto, senao de direito, esta com
ele estreitamente relacionado no espirito do publico" (Levi-Strauss,
1952/1973, p. 11).

2. AS CLASSIFICA<;:OESCULTURAIS COMO ORGANIZADORES DAS
NOVAS REPRESENTA<;:OESSOCIAlS SOBRE AS DIFEREN<;:AS
ENTRE GRUPOS HUMANOS

Para compreendermos esta nova teoria de sensa comum sobre a
classificagao dos humanos com base em criterios culturais, devemas lembrar que tambem as ciencias sociais substituiram a conceito de raga par novas tipologias baseadas no conceito de cultura,
recebendo cada grupo de humanos, ao qual e apontado uma especificidade cultural propria, urn rotulo cultural.
0 campo cientffico nao so produziu classificagoes culturais
como, muitas vezes de forma explicita, idealizou a cultura ocidental, representando-a como proto tip a da cultura human a (para uma
revisao no caso da antropologia, ver Schwargz, 1996). No caso especifico da psicologia social, par exemplo, Triandis, Bontempo,
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Villareal, Asai e Lucca (1988), numa pesquisa sobre 0 eixo cultural
individualismo VS.colectivismo (ou representagao do self como independente vs. interdependente), idealizam 0 individualismo que
consideram como urn antecedente do desenvolvimento economico e, simultaneamente, como uma estrutura de pensamento sobre
0 self que so pode ocorrer no quadro de urn certo desenvolvimento
economico: "0 bem-estar implica a independ€mcia de cada urn, mas
a independencia de cada urn leva a maior criatividade social e,
consequentemente, a maior inovagao e desenvolvimento economico" (p. 324). Em substituigao das classificagoes claramente etnocentricas que opunham a civilizagao a barbarie ou a modernidade
a tradigao, surgem agora classificagoes aparentemente neutras
e descritivas mas que, de forma impHcita, tambem avaliam e
hierarquizam.
Seguindo uma hip6tese mais geral de Moscovici (1984), propomos que esta classificagao tipol6gica produzida no interior das ciencias sociais (e que, de qualquer forma, permitiu 0 entendimento da
diversidade de normas e valores, da heterogeneidade e da riqueza
que representa a diferenga), foi apropriada, transformacla e difundida pelos media, passou para as conversas quotidianas e tern vindo a estruturar uma nova representagao social sobre as diferengas
entre os humanos.
As descrigoes e classificagoes culturais produzidas pelas ciencias sociais ocidentais alimentam, assim, na nossa hip6tese, as classificagoes culturais que saG produzidas para uso quotidiano. Estas
classificagoes sao, geralmente, organizadas em oposigoes (por exemplo, individualismo/colectivismo,
masculino/feminino, etica protestante/etica catolica), que saG depois transformadas em avaliagoes
do tipo bom/mau, pior/melhor. Estas classificagoes nomeiam diferengas, avaliam, hierarquizam e permitem a exclusao com base em
criterios que nao infringem a norma social do anti-racismo. Note-se, alias, que assim como nas classificagoes raciais 0 ponto de referencia, 0 referente que permite a comparagao, e 0 homem branco,
nas classificagoes culturais sucede 0 mesm.o - 0 referente e a cultuITabranca ocidental, sendo que "etnicos" saG sempre os outros.
Uma nota etimol6gica permite ajudar a entender 0 papel facilitador
da exclusao representado pelo termo etnico. No Dicionario de Morais (Moreno, Junior e Machado, 1961) refere-se que 0 termo "etni,co"foi utilizado pelos Padres da Igreja para designar os "pagaos". Por
sua vez, 0 Dicionario Etimologico de Jose Pedro Machado (1952/1977)
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indica que aquele termo era usado pelos judeus para designar as
"gentios", e outras referencias do mesmo dicionario associam a termo "etnico" a "herege". 0 caracter discriminat6rio presente na ideia
de "etnico" nao e, pais, recente. De certa forma, pode dizer-se que as
classificac;oes culturais como suporte de exclusao precede ram no
pensamento ocidental as classificac;oes raciais.
Par exemplo, Callier-Boisvert (2000). num estudo sabre as categorias usadas pelos portugueses no Brasil, refere que estes classificavam a humanidade em dois grupos - cristaos e nao-cristaos,
subdividindo 0 grupo dos nao-cristaos em judeus, mouros / muc;ulmanos e gentios. Esta ultima designac;ao foi aplicada aos "indios" e
envolvia urn triplo significado: barbaros, pagaos e livres. 0 que as
distingue dos cristaos e pois urn factor cultural: 0 grau de civilizac;ao e a religiao, e nao urn factor biol6gico. Da me sma forma,
Hespanha (1999), num texto sobre a obra de Luis de Molina, urn
te6logo portugues do seculo XVIque analisou a escravizac;ao dos
negros, faz notar que para este autor "0 caracter selvagem e fero
dos costumes africanos" "nao sao sinais de uma radical selvajaria e
imunidade destas comunidades, mas antes caracteristicas isoladas
de particulares regimes politicos" (p. 13). Assim, na obra de Molina,
embora os africanos sejam representados como radicalmente diferentes dos europeus e como incivilizados "nunca e dito que isto
decorra de uma especial natureza psicol6gica ou moral, nem sequer que tenha origem nas circunstancias
ambientais
dos
tr6picos"(p. 13). Tambem Schwarc;z (1996) e Snowden (1995) chamam a atenc;ao para 0 facto de a discriminac;ao nas sociedades grega e romana assentar em diferenciac;oes culturais, nao existindo
evidencias de preconceito baseado na cor da pele, nem especificamente de preconceito anti-negro.
A antecedencia das classificac;oes culturais sobre as raciais e de
certa forma tambem sustentada par Levi-Strauss (1952/1973), quando reflecte sobre 0 evolucionismo sociol6gico. Como faz notar,
Spencer e Tylor elaboram e publicam os seus trabalhos sobre a
evolucionismo social antes da publicac;ao da obra de Darwin sabre
0 evolucionismo biol6gico. Temos assim urn percurso que vai do
cultural ao racial, e que retorna ao cultural.
De acordo com a nossa hip6tese, no senso comum, as classificac;oes culturais, tal como as raciais, sao naturalizadas e encontrarn-se hierarquizadas. Em favor da naturalizac;ao das diferenc;as culturais apresentamos a seguir alguns argumentos te6ricos. Quanta a
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hierarquizac;:ao das culturas no senso comum e as suas consequencias no processo de discriminac;:ao, e possivel apresentar tambem alguns argumentos empiricos, 0 que faremos depois.
A naturalizac;:ao das taxonomias e das diferenc;:as culturais pode,
quanto a nos, ser claramente deduzida do seu entendimento como
representac;:6es sociais. De facto, 0 que e proprio de uma representac;:aosocial e pensar os conceitos nao como construc;:6es mentais,
como imputac;:6es de significado, mas como reproduc;:6es do real,
como representantes no espirito de uma realidade objectiva fora
do espirito (Moscovici, 1969/1976). E neste sentido que 0 pensamento social e descrito como anti-nominalista: a cada conceito
corresponde uma realidade (Ibanez, 1988) e, por isso, as classificac;:6esculturais saD vistas como factas, da mesma maneira que se
entende que a cor representa a rac;:a.Neste ultimo caso, passa-se de
urn observavel para urn conceito, no outro passa-se de urn conceito
(a cultura) para urn observavel (0 comportamento). Em ambos os
casos, 0 conceito tern a me sma evidencia dos observaveis.
Lembremos, alem disso, que as representac;:6es sociais saD descritas na teoria de Moscovici (1984) como geridas por do is processos psicologicos: a objectivac;:ao e a ancoragem. Atraves do processo
de objectivac;:ao, urn conceito abstracto toma-se concreto e "natural". Desta forma, para alem de serem objectivadas em artefactos,
as culturas tomam-se elas proprias coisas ou factos observaveis,
nao saD nem imagens, nem metaforas.
Quanto ao processo de ancoragem, ele descreve a forma atraves
da qual 0 novo e absarvido pelo sistema de pensamento preexistente.
Este processo mostra como as novas classificac;:6es culturais podem tomar as mesmas propriedades das velhas classificac;:6es raciais. Sendo estas ultimas percebidas como factos naturais, ou ate
biologicos, entao aquelas tambem 0 serao. A assimilac;:ao do nao-familiar ao familiar e uma caracteristica do pensamento quotidiano e especificamente desta forma de pens amen to social que saD as
repr~sentac;:6es sociais (Mascovici, 1984).
Mas uma outra orientac;:ao teorica pode tambem ajudar-nos a
sustentar a hipotese de que, pelo menos em certas circunstancias,
as categorizac;:6esculturais serao pensadas pelo senso comum como
factos naturais.
Urn certo numero de autores tern vindo a reflectir sobre 0
essencialismo como uma propriedade do pensamento quotidiano,
nomeadamente
presente no processo de categorizac;:ao (ver
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1995). Especificamente, Medin e Ortony (19S9) propu.
seram a termo "essencialismo psicol6gico" para referir a crenga
segundo a qual ascategorias tern essencias.Allport (1954), bastan.
tes anos atr<ls, refere-se ja directamente a esta orientagao
essencialista no processo de categoriza<;ao,que se manifesta, par
exemplo, em expressaescomo "a alma oriental" au a "paixao latina".
Na mesma linha de pensamento, Rothbart e Taylor (1992) distin.
guem entre categorias naturais (p. ex. fruta) , categorias artificiais
(p. ex. carro) e categorias sociais (p. ex. ra<;a). Ora, estes autores
colocam a hip6tese de as categorias sociais, nomeadamente 0 genera
e a ra<;a,serem pensadas pelo sensa comum como categorias natu.
rais e nao como categoriasartificiais, como de facto 0 sao. Vma vez
que as categorias sociais saD pensadas como naturais, entao
aquelas sao vistas como tendo as mesmas propriedades destas, au
seja, dispaem de essencias e, consequentemente,
de homo.
geneidade, exclusividade, inalterabilidade
e grande potencial
indutivo.
Sendo as categorias culturais categorias sociais, podemos ad.
mitir que, como as restantes categorias sociais, sejam vistas pelo
senso comum como categorias naturais, e, tal como estas, dotadas
de ess€mcias, de uma natureza inalteravel. E a este luz que inter.
pretamos 0 facto de cerca de 40% dos inquiridos europeus consi.
derarem que "os membros das minorias (culturais, raciais au
religiosas) SaD demasiado diferentes para poderem ser aceites",
ou seja, para poderem mudar (ver 0 Eurobar6metro de 1997).
0 que une as classifica<;aes culturais e raciais dos grupos hu.
manos e que a ambas subjaz uma perspectiva essencialista. Como
sintetiza Young (1999):0 essencialismo pode envolver quer a cren.
<;a de que as tradi<;aes de urn grupo geram uma essencia
(essencialismo cultural) quer a cren<;ade que a cultura e os pa.
draes de comportamento tern subjacentes diferen<;as biol6gicas
(essencialismo biol6gico). No nosso entender, 0 primeiro tipo de
essencialismo corresponde ao processo de etniciza<;ao e 0 segundo
ao processo de racializa<;ao. De forma semelhante, Vala, Lopes e
Brito (1999) sugerem que no processo de racializa<;ao0 elemento
estimulo e urn fen6tipo fisico, do qual se infere uma diferen<;a pro.
funda au genotipica (a ra<;a)que permite encontrar diferen<;as cuI.
turais e comportamentais. No processo de etniciza<;ao,a elemento
estimulo saD as diferen<;as comportamentais que, depois de orga.
nizadas em categorias culturais, permitem inferir diferen<;as proHirschfeld,
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fundas Ou genotipicas (raga). Para estes autores, as essencias
operativas presentes no processo de categorizagao social sao sempre remetidas para uma base natural, enquanto que para Young
(1999) ou Leyens, Paladino, Rodriguez, Vaes, Demoulin, Rodriguez,
Gaunt (2000), estas essencias podem ser de diferentes tipos (p. ex.
bio16gicas, culturais ou religiosas p.
Foi neste quadro de problemas que Vala, Brito eLopes (1999)
desenvolveram uma pesquisa junto de uma amostra aleat6ria e representativa da populagao de Lisboa e dos concelhos limltrofes.
Esta pesquisa analisou a estrutura das crengas racistas relativamente
aos negros residentes em Portugal, imigrantes ou de nacionalidade
portuguesa; estudou 0 impacto dessas crengas nas orientagoes para
comportamentos
de discriminagao;
sistematizou
os factores
psicossocio16gicos que sustentam a organizagao das crengas e representagoes racistas; e, finalmente, comparou os dados obtidos
em Portugal, com dados obtidos noutros paises europeus tradicionalmente receptores de imigrantes. Nas conclusoes do seu estudo,
as autores sublinham que as crengas racistas se organizam em Portugal de forma semelhante aquela que ocorre noutros paises europeus e que os principais factores associados a expressao de racismo
saDtambem globalmente semelhantes em Portugal e noutros paises europeus. Mais import ante para 0 nosso argumento, e 0 facto
de os autores terem procedido a uma analise empirica do processo
de etnicizagao e de racializagao, mostrando que a percepgao de
diferengas culturais (etnicizagao), como a racializagao, e acompanhada de uma inferiorizagao, neste caso implicita, do outro, e sustenta processos de discriminagao. Sao estes resultados que passamos
Co!ia
expor resumidamente.

3. A PERCEP<:;Ao DE DIFEREN<:;ASCULTURAIS: DESCRI<:;Ao au
AVALIA<:;AO?

Vala, Lopes e Brito (1999) seleccionaram urn conjunto de indi.cadores de percepgao de diferengas raciais e de inferiorizagao
racial dos negros e urn conjunto de indicadores de simples percep~'~aode diferengas culturais entre brancos e negros4. Os resultados
das respostas obtidas foram sujeitos a uma serie de analises com
'vista a estudar as hip6teses segundo as quais: a) a percepgao de
diferengas raciais e de diferengas culturais serao duas dimensoes
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independentes de diferenciagao, mas correlacionadas, querendo
isso indicar que remetem para duas dimensoes de urn mesmo fen6meno; b) ambas as dimensoes correlacionarao positivamente com
uma atitude global negativa face aos negros, 0 que indicara que
acentuar as diferengas culturais nao e, em rnuitos cas os, 0 resultado de uma simples percepgao ou 0 resultado da observagao quotidiana, mas 0 resultado
de urn processo de avaliagao e de
inferiorizagao do outro; c) a dimensao de diferenciagao cultural,
tal como a de diferenciagao racial, serao preditores da orientagao
para a discriminagao dos negros. Temos, assim, urn argumento
empirico que e desenvolvido nas seguintes etapas: identificagao
das duas dimensoes como dimensoes independentes; correlagao
entre as dimensoes; analise da correlagao das dimensoes com a
atitude face aos negros; correlagao entre cada uma das dimensoes
e a orientagao para a discriminagao.
A Analise Factorial em Componentes Principais com rotagao
oblimin extraiu dois factores que explicam cerca de 52% da
variancia. Com base nestes resultados, foram construidos dois indicadores, urn de diferenciagao cultural e outro de diferenciagao
racial. De acordo com as hip6teses, estes indicadores correlacionarn
entre si (r= .33, p <.001) de forma muito aceitavel. Tambem de acordo com as hip6teses, uma analise de regressao mostrou que quer 0
indice de diferenciagao racial, quer 0 de diferenciagao cultural sao
preditores significativos da atitude face aos negros, embora, como
se deveria esperar, 0 coeficiente de regressao estandardizado seja
mais elevado no caso da diferenciagao racial. Finalmente, com base
nos indices referidos os autores criaram tres grupos de respondentes:
aqueles que nao fazem diferenciagao, nem cultural, nem racial (nao
diferencialistas); aqueles que apenas diferenciam no pIano da cultura (etnicizantes); os que diferenciam no pIano da raga e da cultura (racializantesp. Como se pode ver no Quadro 1, aqueles que fazem
diferenciagao racial saG os que mais estao orientados para a discriminagao, mas, em todos os casos, verifica-se que os que fazern diferenciagao cultural discriminam mais do que os igualitarios au
nao-diferencialistas.
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Quadro 1
Modalidades

de diferencia~iio

Facilitar a
naluralizaao'

e discrimina~iio

Politicas sobre
os direilos

Politicas de
imigraao'"

dos imigrantes"
F{2.330)=19.i6<.OOO

Discriminaao
na protecao
sucial""

F{2.262)=ltl7:p<.OOO
F{2.3311=15.9t<.OOO F{2.3311=30.I2<.ooo

1. Nao diIereneiaao

1.71a

1.58a

1.97a

516.31a

2. DiIereneia,"o cultural

2.29b

1.83b

2.28b

537.93b

racial

3. Diferenciaao racial

3.50c

2.42e

2.86e

700.00e

ecullural

e cullural
1.93

1.68

2.09

529.64

Dilerenciao

TOTAL

'escala:

1: uma boa ideia; 5: uma mil ideia

"escala:

1: alargar; 3: restringir

"'esca]a:

1: 0 numero de negros no nosso pais pode aumenlar sem problemas;
3: c desejilvel que diminua

""quanto

mais elevado 0 valor adma de 500. maior a discrimina~ao

0 conjunto destes resultados e, quanto a nos, uma ilustrac;:ao
muito plausivel da ideia de que a enunciac;:ao de diferengas culturais tern, em muitos casos, subjacente uma ideia de hierarquia cultural e que a sua correlagao com a inferiorizagao racial a toma uma
dimensao do racismo. 0 problema nao reside, como e evidente, na
diferenga, mas no significado que the e atribuido.
Uma reanalise dos dados do "Eurobarometro 1987" realizada
por Leach, Peng e Volckens (2000) mostra, tambem, que a simples
percepc;:aode diferengas culturais se encontra associada a uma atitude negativa face aos norte-africanos e vietnamitas em Franga, face
aDssurinames na Holanda, face aos indian os e caribenhos em Inglaterra e face aos turcos na Holanda e na Alemanha. Porem com
base nos mesmos dados, Coenders, Scheepers, Sniderman e Verbeck
(2001) argumentam que a percepc;:ao de diferenc;:as culturais nao
denota preconceito, tendo apenas verificado efeitos da percepgao
de diferenc;:as culturais em dois dos quatro indices de discriminar;:aoque construiram.
Apesar da controversia em tome da relagao entre a percepc;:ao
das diferengas culturais e a discriminagao, podemos interrogarmo-nos sobre as consequencias dessa eventual relagao. Querera essa
relagao indicar que os grupos maioritarios desejam que os grupos
minoritarios, geralmente objecto de racializagao ou etnicizagao, assimilem a sua cultura? Por exemplo, num estudo realizado junto
de uma amostra representativa
da populac;:ao holandesa, van
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Oudenhoven, Prins e Buunk (1998) verificaram que os inquiridos
avaliavam mais positivamente os imigrantes surinames e turcos
que abandonavam a sua cultura e se mostravam assimilados pela
cultura holandesa, do que aqueles que preservavam a sua cultura.
Mas como entender, entao, que, de acordo com 0 Eurobarometro
de 1997(Ben Brika, Lemaine e Jackson, 1997) e de 2000 (Thalmammer, Zucha, Enzenhofer, Salfinger e Ogris, 2001), seja maior 0 numero de europeus que declaram que as minorias culturais devem
conservar as suas diferengas (apenas com excepgao daquelas 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 aceitagao da diferenga
cultural?
As quest6es que levantamos tern sido objecto de investigagao
relativamente sistematica em psicologia social, embora com resultados divergentes ou mesmo contraditorios. Sao as principais hipoteses teoricas sobre 0 problema e os estudos empiricos que nos
pareceram mais relevantes que apresentamos a seguir6.

4. PERCEPC;:AO DA DIFERENC;:A E DISCRIMINAc;:Ao

tI
~

A hipotese de que a percepgao de diferenga cultural pode facilitar a discriminagao e apoiada pela Teoria da Congruencia de
Crengas (TCe) de Rokeach (1960). A TCC considera que 0 principal determinante das atitudes interpessoais e 0 grau de semelhanga
ou congruencia de crengas, atitudes e opini6es. Segundo Rokeach,
a semelhanga de crengas entre duas pessoas conduz a atracgao,
enquanto que a diferenga conduz a rejeigao. No nivel intergrupal,
esta teoria defende, tambem, que "as crengas saD mais importantes na determinagao da discriminagao do que as pertengas etnicas ou raciais" (Rokeach, Smith e Evans, 1960, p.135). Numa
pesquisa realizada por estes autores mostra-se, par 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 pertenga categorial e urn efeito robusto da semelhanga de crengas (e.g. Rokeach e Mezzei, 1966).
No pIano interpessoal, a TCC foi desenvolvida pela teoria d
semelhanga/atracgao de Byrne (1971). A partir dos anos 80, ao ni~
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vel intergrupal, esta mesma teoria deu origem a novas pesquisas
que mostram como, em certas condig6es, a percepgao de diferenc;asculturais facilita a discriminagao (Taylor e Guimond, 1978; Moe,
Nacoste e Insko, 1981). Por sua vez, Biernat e colaboradores encontraram, numa serie de estudos, uma relagao positiva entre a intolerancia a diferenga de crengas e a discriminagao intergrupal (ver
Biernat, Vescio, Theno e Crandall, 1996). E ainda a teoria de Rokeach
e colaboradores que fundamenta as bases psico16gicas do chamado racismo moderno (McConahay, 1986), do racismo simb6lico
(Kinder e Sears, 1981) e ainda, como se referiu, do racismo subtil
(Pettigrewe Meertens, 1995).
Alem destes estudos, outros ainda tern mostrado uma associagao entre semelhanga cultural, atracgao e expectativas de redugao
de conflitos entre grupos (e.g., Berry, Kalin e Taylor, 1977; Brewer e
Campbell, 1976; LeVine e Campbell, 1972; Struch e Schwartz,
1989). Por sua vez, Moscovici e Perez (1999) mostram que as pessoas exprimem mais preconceito contra os ciganos quando sao salientadas as estrategias que a maioria desenvolveu para os integrar
e quando simultaneamente se mostra que eles souberam preservar
as suas diferengas culturais. Alem disto, estes autores mostram que
a expressao deste preconceito toma a forma de naturalizagao e
desumanizagao dos ciganos.
De uma forma mais geral, podemos assumir que sao as relagoes intergrupais que definem a pertinencia e a visibilidade das
diferengas culturais e que vaG configurar quer a cultura do
endogrupo, quer a cultura do exogrupo como entidades coerentes. Na linha deste argumento, Wierviorka (1995) sugere que as
diferengas s6 ganham senti do no quadro de relag6es intergrupais
pautadas por assimetrias de poder, e que s6 se e diferente relativarnente a urn referente normativo, enunciado pelo dominante.
0 nosso argumento e, pois, 0 de que e atraves de processos psicol6gicos e socio16gicos que vaG sendo tornadas explicitas configuragoes culturais diferenciadas de urn endogrupo relativamente a
urn exogrupo, com base nas quais se criam progressivamente identidades e se confere senti do as relag6es intergrupais. Mas SaDexactamente factores intergrupais e identitarios que tornam plausfvel

uma outra hip6tese, oposta a que enunciamos, sobre as consequencias da "percepgao" da diferenga.

passamos a enunciar.
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E esta

outra hip6tese que
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5. PERCEP<::AoDA SEMELHAN<::AE DISCRIMINA<::Ao

A teoria da identidade social (TIS) de Tajfel (1974) associa a
auto-estima individual a identidade social positiva decorrente da
perten<;a a grupos sociais, constituindo a distintividade atribuida
aos grupos que associamos a nossa auto-representa<;ao urn dos factores fundamentais na representa<;ao positiva desses grupos (ver
Amancio, 2000, Doise, 1976/1984). Daqui podemos concluir que
esta teoria sugere que a percep<;ao de semelhan<;a de valores, cren<;as ou atitudes entre grupos constitui uma amea<;a a identidade
desses grupos. Consequentemente, sera a percep<;ao de semelhan<;ae nao a percep<;ao da diferen<;a que pode facilitar a discrimina<;aointergrupal. Aluz da TIS, a percep<;ao de semelhan<;a entre urn
endogrupo e urn exogrupo constitui, assim, uma amea<;a a percep<;aodo endogrupo como unico e particular, factores crfticos na propria percep<;ao de identidade. Pelo menos nalgumas condi<;6es, a
semelhan<;a intergrupal pode, pois, ser entendida como ameac;;adara da propria identidade grupal e, consequentemente, da identidade pessoal, questao que foi desde muito cedo examinada no quadro
da TIS (ver Brown, 1984). Alias, e possivel fazer decorrer esta mesma hip6tese da teoria da diferencia<;ao social de Lemaine (1974) e
da Teoria da Distintividade Optima de Brewer (1991), ou, ainda, da.
teoria da diferencia<;ao pessoal de Codol (1984). Num contexto social como 0 de hoje, em que a defesa dos interesses dos grupos
(maioritarios ou minoritarios) se faz muitas vezes atraves da constru<;ao (tantas vezes demasiado rapida) e da mobiliza<;ao de factores identitarios, a hip6tese de que e 0 sentimento de semelhanc;;a e
nao 0 sentimento de diferen<;a que suscita 0 preconceito deve, pais,
reter a nossa aten<;ao.
Como referimos anteriormente, a maioria dos inquiridos no
Eurobarometro de 1997 e de 2000 declararam que as minorias culturais deveriam preservar as suas diferen<;as. Nao tera esta respasta subjacente uma preocupa<;ao com a defesa da identidade cultural
dos respondentes? Quando estes dizem - "conservem as vossas
diferen<;as", nao estao a dizer - "guardem a voss a identidade e nao
contaminem a nossa"? Esta hip6tese e geralmente pouco discutida
nas analises quotidianas sobre os conflitos intergrupais. Contudo,
repare-se como a preocupa<;ao com a expressao da diferen<;a e tantas vezes exacerbada, nomeadamente no mundo de hoje em que as
press6es percebidas ou reais para a semelhan<;a, a homogeneizaC;;ao
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e a uniformidade saD enormes. A semelhan~a do outra categorizado
como membra de um exogrupo pode, assim, ser percebida como
uma amea~a aos val ores do grupo e a sua identidade.
Neste sentido, a hip6tese da teoria da identidade social (TIS)
pressupoe que, contra a hip6tese da teoria da congruencia de cren~as
(TCe), a perten~a categorial e mais importante do que as cren~as
na determina~ao da discrimina~ao, e que a semelhan~a e nao a
diferen~a induz a discrimina~ao. 0 primeiro apoio empirico para
esta hip6tese foi obtido por Billig e Tajfel (1973) num estudo realizado no contexto dos chamados grupos minimos. Estes autores
utilizaram como variaveis independentes uma categorizagao minima (Grupo X vs. Grupo W) e uma semelhanga tambem minima
(preferencia por um determinado tipo de pintura abstracta). A variavel dependente foi 0 favoritismo pelo endogrupo avaliado em
varias matrizes de distribuigao de recursos. Os resultados combinadas das varias matrizes, atraves das quais foi medida a discriminagao exogrupal, indicam dois efeitos principais: um efeito da
similaridade,
embora pouco robusto, e um efeito robusto
da categorizagao. Sao os grupos apresentados como semelhantes
ao endogrupo que SaD mais discriminados. Estes resultados contradizem a hip6tese da teoria da "congruencia de crengas" de Rokeach
e colaboradores e corroboram as hip6teses da teoria da identidade
social de Tajfe!.
As predigoes das duas teorias foram mais tarde igualmente analisadas numa pesquisa conduzida por Diehl (1988), ainda no quadro do paradigma dos grupos minimos. No estudo 1, Diehl,
manipulando a semelhanga de atitudes ao nivel interpessoal, verifica que a discriminagao 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, a
mesmo autor, manipulando a semelhanga 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 relagoes interpessoais, enquanto as da TIS fazem sentido no campo das relagoes intergrupais.
Podemos considerar que a pesquisa de Diehl mostra que a semelhanga ou a diferen~a nao e um determinante per se da discriminagao.Alias, Allen e Wilder (1975), contrariamente as suas hip6teses,
nao encontraram relagao entre a semelhanga ou a diferenga
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intergrupal e a discriminagao. Coloca-se, entao, a questao de saber
em que condig6es a semelhanga pode implicar discriminagao.
Os resultados de alguns estudos mostram que 0 efeito da semelhanga sobre a discriminagao verifica-se com maior probabilidade
em contextos intergrupais competitivos (Brown e Abrams, 1986)
ou quando 0 exogrupo e percebido como uma ameaga (Henderson-King, Zhermer, Posokhova e Chiker, 1997); quando a semelhanga
e muito elevada (Roccas e Schwartz, 1993); quando as dimens6es
~
de comparagao saDimportantes (Moghadam e Stringer, 1988); quando a identificagao com 0 grupo e elevada (Roccas e Schwartz, 1993;
Spears, Dooje 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
(Mummendeye Schreiber, 1984; Turner, 1978). Desta forma, a semelhanga tal como a diferenga nao e uma questao "perceptiva",
mas urn problema de atribuigao de significado, regulado pelas variaveis moderadoras de nivel psicossociol6gico que as pesquisas
que acabamos de referir puseram em evidencia.
Note-se, porem, que as pesquisas referidas, realizadas no quadro da TIS, manipulam semelhangas grupais que nalguns casas
saD apenas semelhangas "minimas" (e.g., Billig e Tajfel, 1973), e ,
noutros casos saD semelhangas de estatuto (e.g., Mummendey
e Schreiber, 1984; Turner, 1978), de prestigio ou de aptid6es (e.g.,
Roccas e Schwartz, 1993). Com excepgao dos estudos de Brown e
Abrams (1986) e Diehl (1988), as diferengas caracteristicamente
culturais ou atitudinais nao tern sido estudadas de forma sistematica no contexto da TIS. Fica, assim, por saber se e a semelhanga de
recursos ou a semelhanga simb6lica que e percebida como uma
ameaga. Note-se ainda que nenhuma das pesquisas realizadas no
quadro da TIS sobre 0 papel da semelhanga na discriminagao envolveu relag6es entre grupos racializados (p. ex. brancos VS. negros) e que, com excepgao de poucos estudos (p. ex. Brown e
Abrams, 1986; Mummendey e Schreiber, 1984; Turner, 1978), a
assimetria do estatuto dos grupos tambem nao foi considerada nos
pIanos experimentais das pesquisas sobre 0 imp acto da diferenga .,,1
cultural na discriminagao intergrupal.
0 papel da percepgao da diferenga e da semelhanga como urn
dos desencadeadores da discriminagao racista e xen6foba permanece como urn problema empirico. Vejamos mais urn exemplo.

RACISMO NA SOCIEDADE ACTUAL

""t

195

Numa revisao de varios estudos correlacionais realizados no Canada junto de amostras representativas, Sabatier e Berry (1994) salientam dois tipos de resultados. Por urn lado, uma maioria de
canadianos pensa que os imigrantes «devem encorajar os filhos a
conservar a sua cultura», posigao que vai na direcgao 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, posigao que vai na direcgao da TCC.
Em forma de balango critico das duas posig6es te6ricas enunciadas, citamos Brown (1995, p. 180): "Em termos de balango,
verifica-se urn apoio a uma fraca e modificada versao da TCC de
Rokeach (1960). Nao se verifica, como este autor pensou, que a
percepgao interpessoal da similaridade de crengas pode muito
facilmente ultrapassar as diferengas nas pertengas categoriais e
reduzir 0 preconceito. Contudo, e muito provavel que os exogrupos
que sac vistos como de alguma forma semelhantes ao endogrupo
sejam tratados mais favoravelmente
do que aqueles que sac
vistos como diferentes. Isto vai contra a ideia derivada da TIS
segundo a qual a semelhanga sera vista como ameagadora e,
consequentemente, objecto de uma reacgao aver siva. Ra algumas
circunstancias em que is to pode acontecer - quando os grupos
sao vistos como extremamente semelhantes e tao pr6ximos que
isso se torna incomodativo. Mas os grupos parecem apreciar ter
pelo menDs alguma coisa em com urn, em niveis de semelhanga
intermedia" .
Este balango e prudente e provavelmente correcto, mas nao refere em que dimens6es se rejeita e aceita a semelhanga. A nos sa
hip6tese e a de que nas dimens6es que sac vistas por urn grupo
como centra is na definigao da sua identidade, a semelhanga nao e
desejada. Urn exogrupo minoritario que atraves do processo de assimilagao ou de integragao se aproxima do endogrupo numa dessas dimens6es sera, pois, avaliado negativamente. Foi esta hip6tese
que nos levou a programar 0 estudo que a seguir se apresenta resumidamente.
ij!!1

6. UM NOVO ESTUD07

0 estudo que a seguir se resume visa contribuir para 0 esclarecimento do papel da semelhanr;a/diferenr;a de crenr;as na discrimi-
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nagao intergrupal quando estao presentes os seguintes factores:
assimetria do estatuto dos grupos, relagoes soeiais raeializadas,
semelhanga/diferenga avaliada relativamente a uma dimensao central na definigao do prot6tipo do grupo dominante. Concretamente, esta pesquisa analisa 0 imp acto da mudanga VS.a nao mudanga
da cultura de um grupo (branco/endogrupo vs. negro/exogrupo) na
representagao desse grupo.
Os sujeitos entrevistados eram todos brancos e 0 caso que era
apresentado aos participantes era 0 de um grupo (branco/negro)
que abandonava os valores colectivistas e os substitufa par valores
individualistas ou que, pelo contrario, resistia a mudanga e permaneeia colectivista (desenho experimental inter-sujeitos).
Esta dimensao cultural, colectivismo vs. individualismo, que
opoe a interdependencia a independeneia indivfduo-grupo, no sentido das pesquisas de Markus e Kitayama (1991) e de Triandis et al.
(1988), representa um factor crftico na idealizagao da cultura oeidental. Como afirma Sampson (1989), 0 individualismo e central
na definigao da cultura WASP ("white anglo-saxon and protestant")
e esta e 0 padrao ideal das sociedades oeidentais. Sendo assim, 0
individualismo pode ser considerado como um valor central na
identidade do homem "branco civilizado".
Relativamente a mudanga cultural de um grupo de brancos
no sentido de integrar a cultura branca dominante, quer a teoria
da identidade social (TIS), quer a teoria da congrueneia de crengas (TCC) permitem predizer uma avaliagao positiva dessa
mudanga. 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
avaliagao de um grupo de negros que muda a sua cultura de
colectivista para individualista, aquelas teorias fazem predig6es
opostas. A teoria da congruencia
de crengas prediz que 0
exogrupo que muda sera avaliado mais positivamente do que
0 exogrupo que mantem a sua diferenga. Ao contrario, a luz da
teoria da identidade social, uma vez que 0 individualismo e urn
elemento central na cultura branca e um factor constitutivo da
sua distintividade simb6lica, deve esperar-se uma avaliagao negativa de um exogrupo negro que adopta a cultura do endogrupo
branco.
Predigoes identicas as da TIS podem, neste caso, decorrer da
teoria dos conflitos realistas de Sherif (1967) e, mais recentemente,
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da rean,Hise do racismo simb6lico proposta por Bobo (1983). 5e
pensarmos que os valores individualistas representam urn recurso
simb6lico importante na competigao no mercado de trabalho, entao a adopgao desses valores por urn exogrupo racial sera percebida como uma ameaga, e esse exogrupo sera avaliado negativamente.
No caso do nosso cenario e, pois, a pr6pria semelhanga que se constitui como uma ameaga nao s6 no pIano simb6lico, mas tambem
material.
A avaliagao dos grupos-alvo fez-se, neste estudo, com base em
tragos habitualmente usados para caracterizar pessoas. Estes tragos foram escolhidos de acordo com dois eixos analiticos - a sua
valencia (positiva/negativa) e 0 seu conteudo (natureza/cultura).
0 conteudo dos tragos decorre dos estudos de Moscovici e Perez
(1999). as tragos "naturais" SaDaqueles que os estudos destes autores mostraram ser us ados quer na descrigao de humanos, quer
na descrigao de animais. Por sua vez, os tragos "culturais" SaDaqueles que mais claramente aparecem como tipicos dos humanos e
nao dos animais. As pesquisas destes mesmos autores sobre 0 preconceito anti-cigano mostram que este grupo, pelo menos nalgumas condigoes, e mais descrito pelos "nao ciganos" com base em
trat;os naturais do que culturais. Esta naturalizagao de exogrupos e
igualmente patente na atribuigao de emogoes. Leyens, Paladino,
Rodriguez-Torres, Vaes, Demoulin, Rodriguez-Perez e Gaunt (2000)
mostram que em linguas (p. ex. espanhol e frances) que distinguem entre emogoes (p. ex. raiva e tristeza) e sentimentos (p. ex.
rancor e nostalgia), as emogoes SaD igualmente atribuidas a urn
endogrupo e a urn exogrupo racializado (os norte-africanos), enquanto que os sentimentos SaDpercebidas como mais especificos
do endogrupo. De facto, s6 os sentimentos SaD percebidos como
especificamente humanos e diferenciam por isso entre humanos e
nao-humanos. Assim, para alem das hip6teses ja referidas, este
estudo colocou ainda a hip6tese de uma maior atribuigao de tragos
naturais do que de tragos culturais quando se tratar de avaliar os
grupos de negros.
Deste estudo destacamos dois resultados. Em primeiro lugar,
aqueles que, na linha da hip6tese que se acaba de referir, se referem a naturalizagao dos negros. Verificou-se, de facto, que aos grupos de negros, independentemente da sua posigao face a mudanga,
sao atribuidos mais tragos naturais (positivos ou negativos) do que
aos brancos. Este resultado apoia a nossa hip6tese da naturaliza-
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gao dos negros, mesmo quando estao em causa problemas de mudanga cultural.
avaliagao dos grupos em fungao da mudanga
Relativamente
cultural e da cor, verificaram-se efeitos apenas a nivel da valencia
dos tragos (positivos/negativosJ, mas nao do seu conteudo (natural/cultural). Este efeito significativo manifesta-se numa interacgao tripla (cor, mudanga cultural, valencia). Para simplificar a leitura
dos resultados, construiu-se urn indice de avaliagao (tragos negativos-positivos). Uma nova analise de dados mostrou uma interacgao significativa entre a cor e a mudanga cultural (Quadro 2). Com
se pode ver, os brancos SaDavaliados da mesma forma na condigao
de mudanga e nao mudanga, enquanto que os negros que nao mudam a sua cultura SaDavaliados mais positivamente do que os que
mudam. Alias, 0 grupo que e avaliado mais positivamente
do
que todos os outros e 0 dos negros que nao mudam.
Visto de outro modo, quando 0 grupo de negros deste estudo
adopta 0 modelo do homem branco e avaliado mais negativamente
do que quando permanece diferente. Uma vez semelhantes aos
brancos na valorizagao do individualismo, urn dos elementos vistos como central na cultura ocidental de hoje e como chave do
sucesso social e economico,
os negros representam uma ameaga a
identidade do grupo maioritario.

a

Quadro 2
Medias de discriminac;ao dos grupos (trac;osnegativos trac;ospositivos) em func;aoda
cor da pele e da posic;ao face a mudanc;a cultural

-

Cor da Pele

Mudanc;a Cultural
Tornam-se

individualistas

Permanecem

colectivistas

Negros

- 0,75,

- 1,32b

Brancos

- 0,83,

- 0, 89,

F(1,100) = 3,79, p=.05

(letras diferentes

indicam diferenc;as entre as medias, Newman-

-KeuIs, p<.05).

7. CONCLUSOES

Na primeira parte deste texto, apresentamos argumentos teorh,
cos e resultados empiricos que sustentam a hipotese de que as
diferengas culturais atribuidas as minorias, que SaD objecto de

.
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racializagao Ou etnicizagao, sac muitas vezes usadas para inferiorizar
e para legitimar a discriminagao.
Mais especificamente, a argumentagao te6rica que desenvolvemos procura fundamentar a hip6tese de que a diferenciag8.o racial,
porque anti-normativa, tern vindo a ser substituida pela diferenciagao cultural e que esta se exprime menos de forma aberta, atraves
da hierarquizagao manifesta das culturas, do que de forma implicita, atraves da acentuag8.o das diferengas culturais. Varios argumentos, ligados ao processo de objectivag8.o e de ancoragem das
representagoes sociais, bem como ao essencialismo psico16gico
subjacente a categorizagao social, sustentam a hip6tese de que as
categorias culturais sac percebidas como categorias naturais. Neste sentido, as categorias culturais e as categorias raciais tern no
senso comum 0 mesmo estatuto epistemico, 0 que permite que sejam funcionalmente equivalentes no processo de legitimag8.o da
discriminagao.
Se os processos de objectivagao, ancoragem e essencializagao
naturalizam as categorias culturais, e facilitam 0 seu papel no processo de discriminagao, outros process os psico16gicos mais gerais
podem ser invocados para justificar a relagao entre a atribuig8.o de
diferengas culturais e a discriminagao. De facto, a reacgao negativa
a diferenga pode ser entendida no quadro de factores motivacionais,
na medida em que a diferenga pode ser vista como uma ameaga a
congruencia cognitiva ou ao equilibrio cognitivo (ver Heider, 1958),
que a pesquisa tern mostrado ser procurado, em muitas circunstancias, pelas pessoas. Esta mesma reacgao negativa a diferenga
pode ser lida no quadro da percepgao de ameaga aos 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 a reacgao negativa a diferenga:
na linha da teoria da comparagao social de Festinger (1954), podemos supor que as diferengaa percebidas entre os val ores do
endogrupo e os valores do exogrupo poderao ser vistas como uma
ameac;aa validade dos valores do endogrupo, no sentido em que a
simples constatagao de urn outro sistema de valores retira aos valores do endogrupo 0 seu caracter supostamente universal, consensual e natural, pondo, assim, em causa a sua indiscutibilidade
e validade.
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Apesar da relagao entre a percepgao da diferenga e a discriminagao permanecer objecto de controversia, os resultados empiricos
que retomamos parecem apoiar de forma clara a hip6tese e que a
atribuigao de diferengas culturais se encontra associada
discriminagao. De facto, no estudo apresentado, as pessoas que nao acentuam as diferengas culturais entre a maioria branca e os negros em
Portugal saD tambem as que menos se mostram orientadas para a
discriminagao, e aquelas que fazem diferenciagao cultural, embora nao fagam diferenciagao racial, manifestam maior intengao de
discriminagao do que os nao-diferencialistas.
Na segunda parte do texto, procuramos articular os resultados
anteriormente descritos com as relag6es culturais entre a maioria
branca e a minoria negra. Se a atribuigao de diferengas culturais
facilita ou legitima a discriminagao, querera a maioria que a minoria, numa estrategia de assimilagao, adopte os valores maioria?
De acordo com a hip6tese da "congru€mcia de crengas" ou da "semelhanga-atracgao" (Rokeach, 1960), uma minoria que se tome
semelhantea maioria sera por esta avaliada mais positivamente.
Porem, de acordo com a hip6tese da teoria da identidade social
(Tajfel, 1974), a semelhanga
do exogrupo pode constituir uma ameaga a distintividade identitaria do endogrupo.
Globalmente,
os resultados da pesquisa experimental
que apresentamos suportam a hip6tese da teoria da identidade social. Sublinhe-se, no entanto, as condig6es experimentais
em que esses
resultados foram obtidos. Trata-se de resultados obtidos num con-

a

texto de relag6es sociais racializadas
e nao com grupos como gmpos de trabalho ou afiliativos ou em contexto escolar, como e mais
comum nas pesquisas sobre a identidade social e a diferenciagao
intergrupal. Alem disso, os resultados reflectem juizos de urn gmpo dominante sobre urn grupo dominado. Nao saD resultados obtidos com grupos sociais simetricos. Por ultimo, esta pesquisa incidiu

sobre urn padrao cultural que e descrito como especifico da cultura ocidental e que e idealizado por essa mesma cultura. Outras
diferengas culturais entre os grupos podem ser consideradas
de
forma positiva ou ambivalente
(p. ex. os habitos alimentares,
0 vestuario, 0 folclore, a arte, amusica, etc.). A dimensao considerada
nesta pesquisa experimental e central para a identidade dos in quiridos e, neste sentido, a orientagao do exogrupo para se tomar semelhante ao endogrupo constitui uma ameaga. Vma ameaga
simb6lica, mas tambem uma ameaga no plano dos recursos econo-
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micos on de OSvalores do individualismo (em oposigao ao colectivismo) sao considerados uma condigao importante para a competigao social. A perspectiva dos conflitos realistas de Sherif (1967)
pode, pais, tamMm, ajudar a interpretar os resultados obtidos. No
conjunto, as pesquisas referidas e as orientag6es te6ricas que as
fundamentam mostram que a atribuigao de diferengas culturais a
urn exogrupo racializado ou etnicizado pode legitimar a discriminagao, mas a estrategia de assimilagao do mesmo tipo de exogrupos
nao diminui a discriminagao. Pelo contrario, pode constituir uma
fonte de novas discriminag6es, agora baseadas na ameaga a identidade do endogrupo.

NOTAS
~

1

Uma primeira versao deste texto foi elaborada pelo primeiro autor para as conferencias

organizadas pelos editores deste livro, a fim de comemorar a cria~ao da licenciatura em
Psicologia Social do ISCTE. Entretanto, 0 texto inicial foi reformulado com 0 apoio tearico e empirico do segundo autor.
2 Por exemplo, 0 estudo de Correia e co-autores mostra que 0 chamado racismo subtil e
dominante em Portugal relativamente aos negro$, m3.s que 0 racismo anti-cigano apresenta
uma expressao flagrante. Urn estudo extensivo (h~uerito aos Valores Europeus, 1990) junto de uma amostra representativa
mostra, alem disso, que se apenas 7% dos inquiridos
portugueses declaram que "nao desejariam ter pessoas de outras ra~as como vizinhos", sac
37% aqueles que declaram identica rejei~ao relativamente aos ciganos.
3 Os estudos
empiricos sobre 0 processo de essencializa~ao sac muito poucos (ver como
excep~ao yzerbyt, Rogier e Fiske, 1998). E so conhecemos dois estudos sobre as dimensoes do processo de essencializa~ao
no senso comum: Brito e Azzi (2001) e Haslam,
Rothschild e Ernest (2000). Apesar de, por razoes metodolagicas, nomeadamente
a nivel

-

da amostra, devermos olhar para este ultimo estudo com muita prudencia, ele sugere que
a essencializa~ao nao e unidimensional.
Alem disso este estudo aborda uma outra questao import ante - a rela~ao entre estatuto do grupo e essencializa~ao.
as dados mostram
que os grupos de estatuto mais elevado (p. ex. homens, brancos, etc.) nao sao essencializados
da mesma forma que os de estatuto mais baixo (por exemplo, a essencializa~ao dos grupos
de alto estatuto nao homogeneiza os seus membros, enquanto que os grupos de baixo estatuto sac homogeneizados).
. Os quatro indicadores de diferencia~ao racial incluem as dimens6es de rejei~ao de intimidade sexual e de matrimonio, a rejei~ao de descendencia mista e a cren~a na inferioridade racial dos negros. Estes indicadores foram retirados da escala de racismo flagrante
de Pettigrew e Meertens (1995). Quanto aos indicadores de diferen~as culturais, tres deles fazem parte da sub-escala de acentua~ao da diferen~as culturais de Pettigrew e Meertens
e dois foram criados pelos autores. 0 conjunto de cinco indicadores cobre a educa~ao das
crian~as, os valores que ens in am aos filhos, a religiiio, os valores e comportamentos
sexuais e a preocupa~ao com 0 bem-estar das familias. Para cada urn destes pianos da vida,
perguntava-se se os alvos eram "muito semelhantes"
(1) a "muito diferentes" (5). Estes
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indicadores medem apenas
avaliac;6es da diferenc;a.
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0 grau de diferenc;a e, a nivel explicito,

nao se referem a

, Todos os respondentes com pontuac;ao acima do valor medio na escala de diferenc;as
raciais apresentam tambem pontuac;6es acima do valor medio na escala de diferenc;as
culturais. Este e tambem urn argumento em favor da ideia de que a escala de diferenc;as
culturais mede preconceito.
, A revisao de literatura que se apresenta nos dois pontos seguintes foi elaborada para urn
artigo (Lima e Vala, 2002) publicado naAnalise Social.
7 Este estudo
foi publicado na revista Analise Social em 2002. 0 metodo e os resultados
sao ai descritos com todo 0 detalhe. Agradecemos a Analise Social ter permitido a divulgac;ao destes resultados.
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