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PERCEP<;6ES
SOBREA IMIGRA<;A.O
E TRANSFORMA<;6ES
NAS
REPRESENTA<;6ES
SOCWSSOBREASDIFEREN<;AS
ENTREGRUPOSHUMANOS
A imigras:ao para a Uniao Europeia, que vem crescendo desdemeados dos anos noventa, traz
vantagensmultiplas, nomeadamente nos pIanos do crescimento economico, da natalidade, da
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seguranc;:asocial e da diversidade cultural, mas acarreta tambem novos desafios nos pIanos moral,
juridico, economico, bem como no pIano das poHticas de integrayao social e de combate a exclusao.
Contudo, as percepc;:6es publicas sobre este novo fluxo de imigrantes reflectem preocupac;:6es e
receios e estao, provavelmente, a ter repercuss6es nas representac;:6essobre a historia da Europa, nas
narrativas sobre as identidades individuais e colectivas, e ate no proprio significado das migrac;:6es
ou nas crenc;:assobre a rac;:a,a cultura, a civilizac;:ao,a diferenc;:a. Neste ultimo dominio, estudos
extensivos realizados em 1997e 19996parecem indicar que os cidadaos da Uniao Europeia estao
a reagir a este novo processo imigratorio reorganizando as suas atitudes e representac;:6essobre os
imigrantes e especificamente sobre as pessoas percebidas como de "outra rac;:a,religiao ou cultura",
designac;:aousada naqueles estudos, que parece corresponder a categorizac;:6es recorrentes na vida
quotidiana para designar os imigrantes de paises nao-europeus,

aqueles sobre os quais incide 0

estigma da diferenc;:a.

Eno pIano das representac;:6essociais que desejaria enunciar

alguns eixos de reflexao sobre a forma

como estamos a viver 0 que ja designamos como uma "nova vaga" de imigrantes. Estudos que temos
desenvolvido sobre as representac;:6essociais que sustentam a relac;:aocom grupos sociais racializados
au etnicizados sugerem que essas representac;:6es sociais deixaram de estar organizadas pela ideia de
rac;:ae de hierarquias raciais para se estruturarem em torno da ideia de cultura e de hierarquias
culturais, primeiro, de forma aberta e depois, de forma impllcita. Ainda que sem sustentac;:ao
empirica, gostaria hoje de argumentar em favor da hipotese segundo a qual os eixos estruturantes
da ideia de rac;:aestao a regressar a consciencia colectiva, proporcionando

uma nova representac;:ao

que provisoriamente poderiamos chamar de "racismo sem rac;:a".Na segunda parte desta comunicac;:aoprocurarei levantar algumas hipoteses sabre as consequencias desta nova representac;:aopara
as poHticas de integrac;:aosocial dos imigrantes.
T 6picos para uma descric;:aodas representac;:6es sociais sobre as diferenc;:asentre grupos humanos
Como temos descrito em trabalhos anteriores7, 0 discurso academico ou erudito sobre as rac;:as
humanas passou para a vida quotidian a e estruturou uma representac;:ao social sabre as diferenc;:as
entre os humanos. Esta representac;:ao social organiza os grupos humanos em hierarquias raciais
e integra a ideia de que estes grupos, diferenciados geneticamente,
entre si e comuns dentro de cada grupo. Os grupos humanos

tern ascendencias diferentes
nao so seriam naturalmente

separados, como devem continuar separados, 0 que implica que nao devera haver casamento,
relacionamento

6 Thalhammer,

sexual ou descendencia

mutua entre eles. Esta rejeic;:ao de parentesco visa
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preservar a pureza e a natureza de cada grupo e, nomeadamente,

a superioridade

de urn grupo

relativamente a oUtro. Quando transposta para a avalias:ao de grupos de imigrantes percebidos
como racialmente

diferentes,

esta representas:ao social integrou

duas novas crens:as: esses

imigrantes de "ras:a" diferente, dada a sua "inferioridade genetica", seriam propensos ao crime,
0 que faria deles uma ameas:a a segurans:a, ao mesmo tempo que tornaria injusto 0 seu acesso
ao emprego e a protecs:ao social que receberiam nos paises de acolhimento. Estas crens:as racistas
permanecem. Por exemplo, em 1997, de acordo com 0 estudo ja citado, 38% dos europeus ainda
afirmavam ser para eles diffcil acejtar ter descendentes de membros de grupos percebidos como
racialmente diferentes. Mas, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial,
vindo a tornar~se anti-normativas.

estas crens:as tern

Vma vez ilegitimada a ideia de ras:a,que nova representas:aosocialsobre as diferens:asentre grupos
humanos emergiu, de forma a justificar 0 preconceito e os comportamentos quotidianos e
institucionais de discriminas:aocontra pessoasdiferentes na cor da pele ou noutras caracterfsticas
fenotfpicas?De facto, como explicar a persistencia do racismo em sociedadesformalmente anti-racistas?
Nos trabalhos ja citados, temos proposto a hipotese de que as teorias raciais foram substituidas
por teorias sobre as diferens:as entre grupos humanos assentes em criterios de classificas:ao cultu-

ral.
Para compreendermos as novas teorias de senso comum sobre a classificas:ao dos humanos com base
em criterios culturais, devemos lembrar que tambem as ciencias sociais substituiram 0 conceito de
ras:a por novas tipologias baseadas nos conceitos de cultura e de etnia, recebendo cada grupo de
humanos, ao qual e apontado uma especificidade cultural propria, urn rotulo cultural e urn
invenrario de caracterfsticas que 0 diferencia de outros grupos. Seguindo uma hipotese mais geral
da teoria das representas:6es sociais, propomos que esta logica taxonomica

e hierarquizante,

produzida no interior das ciencias sociais (e que, de qualquer forma, suscitou 0 entendimento

da

diversidade de normas e valores, da heterogeneidade e da.riqueza que representa a diferens:a), foi
apropriada, transformada e difundida pelos media, passou para as conversas quotidianas e tern
vindo a estruturar uma nova representas:ao social sobre as diferens:as entre os grupos humanos. Esta
representas:ao inclui a ideia de hierarquia cultural, a ideia de categorias culturais distintas e
exclusivas, e a ideia de quase impossibilidade

de mudans:a dessas categorias. Desta forma,

imigrantes de outros quadrantes culturais representam urn peso, pela sua dificuldade de adaptas:ao,
e uma ameas:a, pois podem contaminar

.

.

a cultura dominante,

como uma ras:a inferior pode

contammar uma ras:a supenor.
A representas:ao social de base cultural e a representas:ao social de base racial assemelham-se numa
serie de aspectos. Em ambas, 0 referente que permite a comparas:ao e 0 homem branco. Ambas
hierarquizam os grupos humanos. Ambas essencializam as diferens:as: uma e sustentada pelo
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essencialismo cultural (as tradi<;:oesde urn grupo geram uma essencia) e corresponde ao processo
de etniciza<;:ao,a olitra pelo essencialismo biol6gico (a cultura e os padroes de comportamento
tern subjacentes diferen<;:asbiol6gicas) e corresponde

ao processo de racializa<;:aode grupos.

Ambas, ainda, associam as identidades a categorias primordiais, fundadoras e legitimadoras da
diferen<;:a.
"
A norma anti-racista acabou por se estender a expressao aberta desta representa<;:ao social,
nomeadamente no que toca ao eixo que defende as hierarquias culturais ou de civiliza<;:ao.Temos,
entao, defendido a hip6tese, com base numa serie de estudos empfricos, de que a etniciza<;:aodas
minorias, a sua inferioriza<;:aocultural, far-se-ia hoje de forma velada, atraves da simples acentuas;ao
das diferen<;:asculturais.
Este percurso no campo das representa<;:oesnao corresponde a uma "deslegitima<;:ao"da discrimina<;:aona vida quotidiana ou nas institui<;:oes sociais. Pdo contririo,

estas novas representa<;:oes

continuam a justificar a discrimina<;:ao.
Em resumo, a representa<;:aosocial sobre as diferen<;:asentre grupos humanos, na nossa historia re-

passamos a centracente, mudou os seus eixos organizadores - da centralidade da ideia de ra<;:a,
lidade da ideia de cultura. Abandonamos a ideia de hierarquia racial, porque anti-normativa, e, para
dar sentido a diversidade percebida no comportamentos

dos grupos, substitufmos a ideia de ra<;:a

pela ideia de cultura e situamos os grupos humanos ao longo de uma hierarquia cultural. Tomada,
por sua vez, anti-normativa,

a ideia de hierarquia cultural passou a exprimir-se, num grande

numero de casos, como atestam as nossas pesquisas, atraves da simples acentua<;:aodas diferen<;:as
culturais, que nao serao apenas percep<;:oese descri<;:oes,mas avalia<;:oesinferiorizantes.
Estarao estas representa<;:oes sociais em transforma<;:ao?

As percep<;:oesem constru<;:ao sobre a imigra<;:aopara a UE, e sobre os acontecimentos que a envolvem, directa ou indirectamente,

estarao a suscitar transforma<;:oes nas representa<;:oes que

descrevemos? Esta pergunta suscita urn conjunto de hip6teses que passamos a enunciar.
Uma vaga de imigrantes
A comunica<;:aosocial tern veiculado 0 cenario prospectivo de agencias intemacionais e do pr6prio
EUROSTAT, segundo 0 qual a Uniao Europeia devera receber quarenta milhoes de novos imigrantes nos pr6ximos quarenta anos. Estes numeros sac percebidos como assustadores e geram a
percep<;:aode que a UE vai ficar submersa por uma enorme onda, por uma enorme vaga de
nao-europeus. Estarfamos, assim, perante urn novo tipo de invasao, perante urn cerco que implica
a necessidade de erguer novas fortalezas.
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Esta ideia de vaga e cerco pode ainda trazer em si 0 sentimento de amea~a demografica ao nivel
colectivo - a popula~ao europeia seria substituida por popula~oes fenotipicamente e culturalmente
diferentes. No pIano pessoal, a ideia de vaga representa igualmente urn risco de contamina~ao racial
e, consequentemente,

0 medo da impureza da descendencia, ideia central no racismo tradicional,

como referimos atras. Por exemplo, em 1996, 46% dos portugueses da regiao de Lisboa diziam-se
incomodados com a ideia de poderem ter netos negros8. As perguntas que muitas pessoas se
colocam poderao ser estas: qual sera 0 rosto da minha descendencia? Qual sed. 0 futuro rosto do
meu pais? A Newsweek,no Veraode 2001, apresentava como rosto da nova Europa 0 rosto de uma
pessoa com origem indiana.
As pessoas poderao interrogar-se, como se interrogam as lideran~as politicas, se sed. possivel integrar tantos imigrantes. De facto, 0 senso comum ji assimilou a cren~ da inevitabilidade dos
ciclos economicos - expansao, recessao. No quadro desta cren~a, outras perguntas poderao surgir:
ainda que hoje possamos dar trabalho a este novos imigrantes, 0 que ocorreri numa situa~ao de
clara recessao? Haveri emprego para todos? Qual 0 imp acto da imigra~ao nos salirios? A ideia de
associa~ao entre imigra~ao e amea~a ao emprego pode estar a voltar. Cerca de 63% dos europeus
pensa que os imigrantes "contribuem para aumentar 0 desemprego" e 50% consideram que "nao
trazem beneficios para 0 pais" e que "0 pais estaria melhor sem eles".

Uma imigra~o apenas motivada por factores ex6genos
Se olharmos para os discursos institucionais e para a sua repercussao nos media, verificamos que
a imigra~ao e descrita como sendo motivada apenas por factores exogenos a DE. Seria uma
imigra~ao apenas motivada por razoes politicas {asilo}ou por razoes economicas externas a DE. Os
paises europeus nao teriam necessidade de novos imigrantes para tornar a sua economia mais
competitiva e dinamica, para assegurar 0 modelo de seguran~a social, para regularizar 0 crescimento
populacional. Quando recebem imigrantes, os europeus estariam apenas a prestar auxilio, a mostrar
piedade para com pessoas de outros paises que por dificuldades estruturais, individuais ou coIectivas, nao conseguem organizar a economia dos seus paises de forma a garantir urn minimo de
bem-estar aos cidadaos.

Na nossa hipotese, a metaforiza~ao da imigra~ao como vaga e a sua exclusiva associa~ao a factores
ex6genos vem reactivar a ideia de uma inferioridade estrutural dos povos nao-europeus. Por exempIo, 0 facto de os paises africanos serem descritos como estando pior economicamente hoje do que
hi trinta anos, sera muito provavelmente atribuido a inferioridade estrUtural desses povos e a sua
incapacidade de progredir sem 0 suporte colonial. Estas percep~oes reactivariam uma oUtra das
cren~

8

racistas - a existencia de uma hierarquia intelectual nos grupos humanos.

Dados da pesquisa citada na nota 2.
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Imigra~o e iguala inseguran~a
A nossa terceira hipotese e a de que as insrancias institucionais e os media tern contribuido para
a estruturas:ao de uma triangulas:ao simbolica entre imigras:ao, insegurans:a e asilo. Este associas:ao
tem-se solidificado a partir do Conselho Europeu de Tampere. Independentemente

dos objectivos

dessa reuniao e das orientas:6es ai tomadas, se analisarmos a imprensa nacional de Outubro de
1999, deparamos com a ideia de que a Europa necessita de se proteger, de garantir a sua segurans:a
e de que as quest6es da imigras:ao e do asilo estao no centro das preocupas:6es por uma Uniao
Europeia segura. Foi tambem esta a mensagem do Conselho Europeu de Sevilha.

I

I
II

Ainda em Mars:o deste ano, urn jornal portugues titulava: "Gangs de Lisboa atacam policia com
cocktailsMolotov", seguido de: "6500 jovens referenciados em bandos violentos". Estes jovens
seriam negros. Segundo 0 estudo europeu de 1999, ji referido, cerca de 45% dos cidadaos da UE
acham que as pessoas de "outra ras:a, religiao ou cultura contribuem para aumentar a insegurans:a",
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e 60% consideram que essas mesmas pessoas "abusam da segurans:a social".

0 11 de Setembro
Os acontecimentos que referimos estao directamente relacionados com a imigra<;:iioe as suas perceps:6es. Porem, em nosso entender, uma reflexao, hoje, sobre xenofobia, racismo e imigra<;:iionaa
pode deixar de questionar os impactos possiveis das representas:6es sobre 0 11 de Setembro no imagiI
~
.
I

nario associado aqueles problemas. Verdade ou nao, urn certo nillnero de relatos indicam que foi nas
mesquitas de Londres e Hamburgo que se reuniram alguns dos auto res daquele terrivel atentado.
Os acontecimentos do 11 de Setembro e aqueles que se Ihe tern seguido reactivaram a pertinencia
explicativa da ideia de civiliza<;:iio,de hierarquia de civilizas:6es,e legitimaram a ideia de guerra entre
civilizas:6es,de luta contra os infieis. No caso da Europa, esses acontecimentos reintroduziram a ideia
de uma matriz ancestral europeia comum

-

uma matriz religiosa crista, como reclamaram

os lideres

do Partido Popular Europeu e, mais recentemente, Joao Paulo II, na sua visita ao Parlamento italiano.
As reflex6es quotidianas sobre estes acontecimentos manifestam a perceps:ao de ameas:a a identidade cultural europeia. Provavelmente, sentir-se-a hoje menos medo da diferens:a do que da assimilas:ao. Medo de que, ao assimilarem-se, "eles" possam contaminar a nossa identidade, apropriando-se dos nossos simbolos e valores, e medo de que a possam contaminar introduzindo no
micleo do prototipo dessa mesma identidade os simbolos e os valores que tornaram a sua historia
uma historia de insucess09. Este discurso nao e implicito, e publico. Pim Fortuyn disse-o, e ganhou
com isso 17% dos votos na Holanda.

9 Ver a discussao da pesquisa de: Lima, M. e Vala, J. (2002) Individualismo merirocrarico, diferencia<;ao cultUral e racismo.
Analise Social, 37, 181-207.
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Serao estes acontecimentos

capazes de suscitar movimentos de atrac~ao, exclusao e assimila~ao

entre representa~6es como Durkheim propos que estudassemos? Pensamos que sim.
Os t6picos que descrevemos levam-nos a propor que a ideia de hierarquia cultural ja nao e, hoje,
socialmente anti-normativa,

que e um organizador forte das representa~6es sobre a diversidade

entre os grupos humanos e que integra elementos da representa~ao racial, tais como 0 medo de
contamina~ao

ou da bastardiza~ao, 0 sentimento

de inferioridade

estrutural

do outro e 0

sentimento de inseguran~a suscitado pela sua presen~a. Um retorno do racismo sem ra~a.

Poderao estas cren~as repercutir-se nas atitudes face as politicas de integra~ao?Aspoliticas de
integra~ao cultural podem ser tipificadas em quatro grandes tipos de ideologias de integra~ao1o:
0 pluralismo ideol6gico, a ideologia dvica, a ideologia assimilacionista e 0 etnismo. Todas estas
posi~6es tem em comum 0 facto de proporem que os imigrantes devem respeitar e adoptar os
valores publicos que constituem os valores centrais da sociedade de acolhimento (a legisla~ao,
os ideais democraticos, os direitos humanos, etc.). 0 que distingue a ideologia dvica da
ideologia pluralista e 0 facto de a primeira propor que 0 Estado respeite os valores privados dos
imigrantes, permita a sua expressao publica, mas nao a estimule ou apoie, enquanto que a
ideologia pluralista prop6e que 0 Estado apoie socialmente e contribua financeiramente para a
expressaodos valores privados dos imigrantes (lingua, actividades religiosas, culturais, etc.). A
ideologia assimilacionista prop6e que os imigrantes devem adoptar os valores publicos e
privados da sociedade de acolhimento. Por sua vez, a ideologiaetnista define quem pode e quem
nao pode ser cidadao de um Estado em termos etnicos, pressupondo que ao Estado subjaz uma
na~aoe que esta tem na sua origem um grupo etnico ancestral, a que se pertence por nascimento
ou parentesco. Os imigrantes que estao fora deste parentesco, ainda que naturalizados, nunca
poderao ser cidadaos de pleno direito do Estado que os acolheu e, por isso, nunca poderao
integrar verdadeiramente os valores publicos da sociedade de acolhimento. Eles sao diferentes
por natureza.
Se as nossas hip6teses tiverem acuidade, entao assistiremos hoje a um refor~o do etnismo. Ora, as
politicas de rela~ao cultural que melhor correspondem a esta ideologia sao a separa~ao e a exclusao:
no pIano social, atraves da guetiza~ao na habita~ao e nas actividades econ6micas que sao reservadas
aos imigrantes; e no pIano simb6lico, atraves de estrategias sociais que impedem a rela~ao com a
cultura da sociedade de acolhimento.

10 Utilizamos aqui os conceitos propostos por R. Bourish e colaboradores (Bourish, R., Moise, L., Perreault, S. e Senecal,

S.(1997).Towardsand interactive acculturation model:a socialpsychologicalapproach.lnternational]ournal
32, 369-386.
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