Capitulo 14
A construe d- o social das diferencas entre grupos
humanos e as novas expressoes do racismo
Jorge Vala
No estudo que realizamos sobre as expressoes do
racismo em Portugal (Vala, Brito e Lopes, 1999), procedemos a
uma analise empirica do processo de passagem da racializadao a
etnicizacao das pessoas de cor negra. As hipoteses que entao
formulamos sac) as seguintes : em sociedades legalmente antiracistas, e em que a norma do anti-racismo nas interaccoes
quotidianas a saliente, as representacoes sociais sobre as
diferencas entre povos deslocaram-se do eixo explicativo da raca
para o eixo explicativo da cultura; as representaroes sociais
sobre as diferencas entre povos ancoradas na ideia de cultura sac)
etnicizantes, no sentido em que inferiorizam os grupos que
anteriormente eram racializados ; a expressao publics da
inferioridade de uma cultura relativamente a outra tem vindo,
tambem, a ser considerada anti-normativa, pelo que a
etnicizacao inferiorizante se faz hoje, de forma velada, atraves
da simples afirmacdo das diferencas culturais entre as maiorias e
as minorias, nomeadamente quando estas apresentam
caracteristicas fenotipicas que no passado foram utilizadas para
inferir diferentes, e inferiores, "essencias" biologicas e
culturais.
0 texto que aqui se apresenta retoma esta hipbtese,
juntando-lhe novos argumentos teoricos . Este texto e, assim,
tributario da reflexao que iniciamos corn Rodrigo Brito e Diniz
Lopes (Vala, Lopes e Brito,1999) e que depois desenvolvemos
corn Marcus Lima (Lima e Vala, 2002 ; Vala e Lima, 2003) . 61
61 Uma versao mais detalhada desta reflexao esta publicada no Portuguese
Journal of Social Science, num texto que reline os autores referidos.
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As diferencas raciais como representacoes sociais das
diferencas entre grupos humanos
A ideia de rata e de hierarquia racial sustentou os
imperios coloniais e legitimou a destruicao de grupos humanos.
Corn o apoio da biologia e da antropologia fisica (ver BracinhaVieira, 1996) e depois, ainda, corn o apoio de outras ciencias
sociais e humanas, nomeadamente 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 cabeca ou em outras caracteristicas
fisicas ; para uma revisao critica, datada, e por isso
especialmente interessante, ver Klineber, 1957) sao
geneticamente diferentes devido a urn "gene de rata e que
existe uma relacao de causalidade entre "variacoes estruturais"
aparentes (p .ex ., a cor da pele ou do cabelo) e "varia9des
estruturais" menos aparentes (p .ex ., as capacidades intelectuais
ou as capacidades fisicas), que fundamentam as hierarquias
raciais .
Como faz notar Levy-Strauss (1952/1973), o erro mais
grave de Gobineau, e da antropologia de uma forma geral, foi ter
"confundido a nocao puramente biologica da raga (supondo, por
outro lado, que, mesmo neste campo limitado, esta nocao possa
pretender atingir qualquer objectividade, o que a genetica
moderna contesta) e as producoes sociologicas e psicologicas
das culturas humanas" (pag . 8-9).
0 discurso academico ou erudito sobre as ragas humanas
passou para a vida quotidiana e organizou-se numa
representacao social sobre as diferentas entre os humanos 62.
Esta representacao social associa as crencas segundo as quais
existe uma base biologica para as culturas e as hierarquias
6z

Esta relagao causal parece mais provavel, neste caso, do que a relacao que
vai do senso comum para a comunidade cientifica . De qualquer forma, velhos
arquetipos do senso comum terao ajudado a tornar credivel o racialismo (ver
Jahoda, 1999) .
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raciais as crencas de que os grupos humanos diferenciados
geneticamente tern ascendencias diferentes entre si e comuns
dentro de cada grupo . Por outro lado, sendo os grupos humans
estes grupos devem continuar
naturalmente separados,
separados, o que implica que nao devera haver casamento,
relacionamento sexual ou descendencia mutua entre eles (ver
Allport, 1954 ; Lemaine e Ben Erika, 1997) . Esta rejeicao de
parentesco visa preservar a pureza de cada grupo e,
nomeadamente, a superioridade de urn grupo relativamente a
outro.
Excepcao feita a urn estudo nao publicado de RodriguezTorres e Rodriguez-Perez (1997), nao conhecemos estudos
sistematicos sobre esta representacao social, mas ela pode ser
deduzida de estudos parcelares sobre as "atitudes raciais" . Estes
estudos incluem geralmente dimensoes relativas a rejeicao de
intimidade sexual e matrimbnio, a rejeicao da descendencia
mista, e a norao de hierarquias raciais (p .ex ., "os negros sao
uma rata menos dotada") . Este tipo de indicadores fazem,
tambem, parte da pesquisa de Rodriguez-Torres e RodriguezPerez acima referida . Por outro lado, num estudo realizado em
Portugal sobre o racismo anti-negro (Vala, Brito e Lopes, 1999),
mostrou-se como estas crencas apresentam-se de facto bastante
associadas, permitindo falar de uma representacao racial
legitimadora da discriminacao, e nao apenas de urn preconceito
difuso contra os negros.
Corn base numa sociologia intuitiva (ver Hirschfeld,
1998), corn base na ideologia legitimadora da explorarao
colonial (ver Alexandre, 1999 ; Castelo, 1999), mas tambem corn
base no "racismo cientifico " (ver Bracinha-Vieira, 1996), o
senso comum, e os apareihos institucionais, foram, assim,
construindo e desconstruindo grupos raciais, de acordo corn
estrategias de dominarao mais ou menos explicitas, ou de
acordo corn outras utilidades sociais . Apesar do seu
anacronismo, e da sua ilegitimidade cientifica (Gould, 1991),
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esta representacao social sobre a raga como chave para a
descricao dos grupos humanos persiste, embora esteja mais
presente na descricao de uns grupos do que na de noutros.
De facto, a evidencia empirica mostra que a norma do
anti-racismo flagrante nao incide de igual forma sobre os
diferentes grupos tradicionalmente objecto de racializagao . Por
exemplo, num estudo sobre o racismo anti-cigano realizado por
Correia, Brito e Vala (2001), verificou-se que os estudantes
universitarios exprimiam abertamente preconceito racial contra
este grupo, resultado tanto mais significativo quanto os
estudantes universitarios sac), em principio, urn grupo
clarividente quanto a norma anti-racista . Especificamente, os
resultados desde estudo mostram que, para descrever os ciganos,
os inquiridos recorrem sobretudo a traps negativos que evocam
"natureza" 63 . Esta combinagao da valencia negativa e do
conteudo negativo dos tacos mostra preconceito flagrante
relativamente aos ciganos . Relativamente aos negros, poi-ern,
todas as nossas medidas indicam mais racismo velado do que
aberto . Tambem num estudo junto de uma amostra
representativa da populagao portuguesa se perguntava aos
inquiridos que indicassem as categorias de pessoas "que nao
gostariam de ter como vizinhos" . Apenas 8% dos inquiridos
referiram "os negros" e 7% "pessoas de outra raga", enquanto
que 37% assinalaram "os ciganos" (ver, Vala, Cabral e Ramos,
2002) . Sendo aquela pergunta urn indicador claro de racismo
flagrante, os resultados indicam maior normatividade do antiracismo relativamente aos negros do que relativamente aos
ciganos 64.
63

Os tracos que "evocam natureza" ou tracos "naturais" sao atributos usados
para caracterizar pessoas e animais, por oposicao a atributos usados
sobretudo para caracterizar pessoas (ver, Lima e Vala, 2002 ; Moscovoci e
Perez, 1999) . Qualquer destes tipos de tracos pode incluir traps positivos e
negativos.
64 Apesar da forca destas diferencas nao dispomos de estudos que sobre etas
apresentem explicacoes solidas .
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De facto, nao sera facil encontrar hoje, em Portugal ou
noutro pals europeu, um numero significativo de pessoas que
diga como Oliveira Martins, um ilustre historiador portugues do
seculo XIX, que "a ideia de uma educacao dos negros e
absurda, nao so perante a historia, como tambem perante a
capacidade mental dessas ragas inferiores" (Martins, 1881/1995,
citado por Alexandre, 1999) . Porem, no Eurobarometro de 1997,
38% dos Europeus ainda afirmavam que a para eles "dificil
aceitar ter descendentes de membros de grupos minoritarios",
uma crenga central na representagao social sobre as diferencas
raciais . Tambem numa obra sobre as imagens de outros povos
na consciencia ocidental, desde as ragas monstruosas descritas
por Plinio no sec . I AC, ate a actualidade, Jahoda (1999) mostra
como essas imagens, e os mitos que as fundamentam, continuam
presentes no pensamento contemporaneo e alimentam o
preconceito.
Apesar do grande numero de europeus que ainda pensa
as diferentas a partir de diferentas raciais e nao considera o
racismo urn crime (ver o Eurobarometro de 1997), as crencas
racistas sao hoje percebidas pela maioria dos europeus como
anti-norrnativas (Pettigrew e Meertens, 1995) . Estas crencas
apoiaram a criagao dos imperios coloniais, solidificaram-se com
a emergencia dos nacionalismos e institucionalizaram-se corn o
nazismo . Mas, finda a Segunda Guerra Mundial e constatado o
horror de urn Estado racista, a Carta dos Direitos do Homem
(1948), a Declaragao da UNESCO sobre a rata (elaborada, em
1950, por urn grupo de antropglogos, sociologos e psicologos),
movimentos sociais de diferentes tipos na Europa, as lutas dos
negros americanos e os movimentos de libertagao africanos
criaram uma dinamica que foi progressivamente tornando ilegal
a discriminagao racial e socialmente anti-normativas as crencas
racistas.
Uma vez ilegitimada a ideia de raga, que nova
representagao social sobre as diferentas entre grupos humanos
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emergiu, de forma a justificar o preconceito e os
comportamentos quotidianos e institucionais de discriminacao
contra pessoas diferentes na cor da pele ou noutras
caracteristicas fenotipicas? De facto, como explicar a
persistencia do racismo em sociedades formalmente antiracistas? Retomamos a hipotese descrita e analisada por Vala,
Lopes e Brito (1999), segundo a qual as teorias raciais foram
substituidas por teorias sobre as diferentas entre grupos
humanos assentes em criterios de classificacao cultural, e que
sat) estes criterios que subjazem as teorias que analisam as novas
formas racismo, conceptualmente designadas nos EUA por
racismo moderno (McConahay, 1986) e simbolico (Sears, 1988)
e na Europa por racismo subtil (Pettigrew e Meerterns, 1995) e
latente (Perez, Mugny, Lavata, Fierres, 1993) . 0 que une os
fenomenos descritos por estas novas designacoes do racismo e o
facto desses fenomenos remeterem para categorizacoes assentes
em diferencas culturais e nao ja raciais.
Na realidade, Levy- Strauss, logo nos anos cinquenta,
alertava ja para a possibilidade desta deslocagao vir a ocorrer:
Devemos perguntar-nos em que consiste esta
diversidade (cultural) com o risco de ver os
preconceitos racistas, apenas desenraizados da sua
base biologica, voltarem a formar-se num novo
campo . Porque seria vac) ter conseguido que o
homem da ma renunciasse a atribuir urn
significado intelectual ou moral ao facto de ter a
pele negra ou branca, o cabelo liso ou crespo,
para permanecer em silencio face a uma outra
questao, a qual a experiencia prova que este se
agarra imediatamente . Se nao existem aptidOes
raciais inatas, como explicar que a civilizacao
desenvolvida pelo homem branco tenha feito os
imensos progressos que nos conhecemos? ( . . .).
Nao poderemos, pois, pretender ter resolvido
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negativamente o problema da desigualdade das
ragas humanas, se nao nos debrucarmos tambem
sobre o da desigualdade – ou da diversidade – das
culturas humanas que, de facto, senao de direito,
esta corn ele estreitamente relacionado no espirito
do publico ( Levi —Strauss, 1952/1973, 11).
As classificacbes culturais como organizadores das novas
representac8es sociais sobre as diferengas entre grupos
humanos
Para compreendermos as novas teorias de senso comum
sobre a classificacao dos humanos corn base em criterios
culturais, devemos lembrar que tambem as ciencias sociais
substituiram o conceito de rata por novas tipologias baseadas
nos conceitos de cultura e de etnia, recebendo cada grupo de
humanos, ao qual a apontado uma especificidade cultural
propria, urn rotulo cultural.
0 campo cientifico nao so produziu classificacoes
culturais, como, muitas vezes de forma explicita, idealizou a
cultura ocidental, representando-a como prototipo da cultura
humana (para uma discuss d- o no caso da antropologia, ver
Schwarcz, 1996) . No caso especifico da psicologia social, por
exemplo, Triandis, Bontempo, Villareal, Asai e Lucca (1988)';.
numa pesquisa sobre o eixo cultural individualismo vs.
colectivismo (ou representanao do self corn independente vs.
interdependente), idealizam o individualismo que consideram
como urn antecedente do desenvolvimento economico e,
simultaneamente, como uma estrutura de pensamento sobre o
self que so pode ocorrer no quadro de urn certo desenvolvimento
economico : "o bem-estar implica a independencia de cada urn,
mas a independencia de cada urn leva a maior criatividade social
e, consequentemente, a maior inovagao e desenvolvimento
economico" (p .324) . No caso das classificacoes culturais
produzidas pela sociologia, urn caso tipico de idealizacao
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implicita da cultura WASP (White Anglo-Saxon Protestant) e o
dos dilemas que configuram as "pattern variables" de Parsons e
Shils (1953).
Seguindo uma hipotese mais geral de Moscovici (1984),
propomos que esta logica tipologica e hierarquizante, produzida
no interior das ciencias sociais (e que, de qualquer forma,
suscitou o entendimento da diversidade de normas e valores, da
heterogeneidade e da riqueza que representa a diferenca), foi
apropriada, transformada e difundida pelos media, passou para
as conversas quotidianas e tem vindo a estruturar uma nova
representadao social sobre as diferentas entre os grupos
humans.
As descricoes e classificacoes culturais e histbricas
produzidas pelas ciencias sociais ocidentais alimentam, assim,
na nossa hipotese, as classificagoes culturais que sari produzidas
para use quotidiano . Estas classificacoes sac), geralmente,
oposicoes
(por
exemplo,
organizadas
em
individualismo/colectivismo, masculino/feminino, etica
protestante/etica catblica), que sao depois transformadas em
avaliagoes do tipo bom/mau, pior/melhor . Estas classificacoes
nomeiam diferentas, avaliam, hierarquizam e permitem a
exclusao corn base em criterios que nao infringem a norma
social do anti-racismo. Note-se, alias, que assim como nas
classificacoes raciais o ponto de referencia, o referente que
permite a comparacao, e o homem branco, nas classificacoes
culturais sucede o mesmo — o referente e a cultura branca
ocidental, sendo que "etnicos" sac) sempre . os outros65 .
Uma nota etimologica permite ajudar a entender o papel
facilitador da exclusao representado pelf) termo etnico . No
65

Esta reflexao nao conflitua com a literatura historica e sociologica sobre o
processo de construgao de identidades assente na reconstrupao da cultura ,
nem com a literatura da psicologia social sobre a dimensao etnica da
identidade social . E o conceito de etnicidade que refere estes processos,
enquanto que na nossa analise estAo em causa processos de etnicizacao ou,
mais especificamente, processos de hetero-etnicizagao.
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Dicionario de Morais (Moreno, Junior e Machado, 1961) referese que o termo "etnico" foi utilizado pelos Padres da Igreja para
designar os "pagaos" . Por sua vez, o Dicionario Etimolbgico de
Jose Pedro Machado (1952/1977) indica que aquele termo era
usado pelos judeus para designar os "gentios", e outras
referencias do mesmo dicionario associam o termo "etnico" a
"herege". 0 caracter discriminatbrio presente na ideia de
"etnico" nao e, pois, recente . De certa forma, pode dizer-se que
as classificacoes culturais como suporte de exclusao precederam
no pensamento ocidental as classificacoes raciais.
Por exemplo, Callier-Boisvert (2000), num estudo sobre
as categorias usadas pelos portugueses no Brasil, refere que
estes classificavam a humanidade em dois grupos — cristaos e
nao cristaos, subdividindo o grupo dos nao cristaos em judeus,
mouros / muculmanos e gentios . Esta ultima designacao foi
aplicada aos "indios" e envolvia um triplo significado : barbaros,
pagaos e livres . 0 que os distingue dos cristaos a pois urn factor
cultural : o grau de civilizacao e a religiao, e nao urn factor
biologico . Da mesma forma, Hespanha (1999), num texto sobre
a obra de Luis de Molina, urn teologo portugues do Sec . XVI,
acerca da a escravizacao dos negros, faz notar que, para este
autor, "o caracter selvagem e fero dos costumes africanos" "nao
sat) 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 a dito que isto decorra de
uma especial natureza psicologica ou moral, nem sequer que
tenha origem nas circunstancias ambientais dos tr6picos"(p .13).
Tambem Schwarcz (1996) chama a atencao para o facto de a
discriminacao nas sociedades grega e romana assentar em
diferenciagoes culturais, nao existindo evidencias de preconceito
baseado na cor da pele, nem especificamente de preconceito
anti-negro .
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A antecedencia das classificagoes culturais sobre as
raciais a
de certa forma tambem sustentada por Levi-Strauss
(1 952/1973),
quando reflecte sobre o e
volucionismo
sociologico
. Como faz notar, Spencer e Tylor elaboram e
publicam os seus trabalhos sobre o evolucionismo social antes
da publicagao da obra de Darwin sobre o e
volucionismo
biologico
. Temos assim urn percurso que vai do cultural ao
racial, e que retorna ao cultural, ou uma c
oocorrencia de
d iferenciagoes raciais e culturais
. Na nossa historia recente,
pot-6m, verifica-se uma passagem da descritao e h
ierarquizagao
da diferenga ancorada na ideia de raga, para a diferenga
ancorada na ideia de cultura.
De acordo corn a nossa hipotese, no senso comum, as
c lassificagoes
culturais, tal como as raciais, sao n
aturalizadas e
encontram-se hierarquizadas
. Em favor da n aturalizagao das
diferengas culturais apresentamos a seguir alguns argumentos
teoricos.
A n aturalizagao das taxonomias e das diferengas
culturais pode, quanto a nos, ser claramente deduzida do seu
entendimento como representanoes socais
. De facto, o que e
prbprio de uma representagao social a
pensar os conceitos nao
como construgoes mentais, como imputagoes de significado,
mas como reprodugoes do real, como r
epresentantes no espirito
de
uma
realidade
objectiva
fora
do
espirito (Moscovici,
1 969/1976)
.
E
neste
sentido
que
o
pensamento
social a descrito
como anti-nominalista
: cre que a cada conceito corresponde uma
realidade (Ibanez, 1988) e, por isso, as c
lassificagoes culturais
sac) vistas como factos, da mesma maneira que se entende que a
cor representa a raga
. Neste ultimo caso, passa-se de urn
observavel para um conceito, no outro passa-se de urn conceito
(a cultura) para urn observavel (o com portamento)
. Em ambos
os casos, o conceito tern a mesma evidencia dos observaveis.
Lembremos, alem disso, que as representanoes sociais
sac) descritas na teoria de Moscovici (1984) como geridas por
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dois processos psicolbgicos : a objectivagao e a ancoragem.
Atraves do processo de objectivadao, urn conceito abstracto
torna-se concreto e "natural" . Desta forma, para alem de serem
objectivadas em artefactos, as culturas tornam-se elas proprias
coisas ou factos observaveis, nao sac) vistas nem como imagens,
nem como metaforas.
Quanto ao processo de ancoragem, ele descreve a forma
atraves da qual o novo e absorvido pelo sistema de pensamento
preexistente . Este processo mostra como as novas classificagoes
culturais podem tomar as mesmas propriedades das velhas
classificagoes raciais . Sendo estas ultimas percebidas como
factos naturais, entao aquelas tambem o serao . A assimilagao do
nao-familiar ao familiar a uma caracteristica do pensamento
quotidiano e especificamente desta forma de pensamento social
que sac) as representagoes sociais (Moscovici, 1984).
Mas uma outra orientagao teorica pode tambem ajudarnos a sustentar a hipotese de que, pelo menos em certas
circunstancias, as categorizagoes culturais sera() pensadas pelo
senso-comum como factos naturais.
Urn certo rulmero de autores tern vindo a reflectir sobre o
essencialismo como uma propriedade do pensamento
quotidiano, nomeadamente presente no processo de
categorizagao (ver Hirschfeld, 1998) . Especificamente, Medin e
Ortony (1989) propuseram o termo "essencialismo psicologico "
para referir a crenga segundo a qual as categorias tern essencias.
Allport (1954), bastantes anos antes, refere ja explicitamente
orientagao essencialista no processo de categorizagao, que se
manifesta, por exemplo, em expresoes como "a alma oriental "
ou a "paixao latina" . Na mesma linha de pensamento, Rothbart e
Taylor (1992) distinguem entre categorias naturais (p . ex . maga),
categorias artificiais (p . ex . carro) e categorias sociais (p . ex.
raga) . Ora estes autores colocam a hipotese de que as categorias
sociais, nomeadamente o genero e as categorias raciais, sao
pensadas pelo senso comum como categorias naturais e nao
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n

como categorias artificiais, quando de facto estao mais proximas
destas t ltimas . Uma vez que as categorias sociais sao pensadas
como as naturais, entao aquelas sao percebidas como tendo as
mesmas propriedades destas. Ou seja, sao entendidas como
dispondo de essencias e, consequentemente, de homogeneidade,
exclusividade, inalterabilidade e grande potencial indutivo.
Sendo as categorias culturais categorias sociais, podemos
admitir que, como as restantes categorias sociais, sejam vistas
pelo senso comum como categorias naturais, e tal como estas
dotadas de essencias, de uma natureza inalteravel . E a este luz
que interpretamos o facto de cerca de 40% dos inquiridos
europeus considerarem que "os membros das minorias
(culturais, raciais ou religiosas) sao demasiado diferentes para
poderem ser aceites", ou seja, para poderem mudar ( ver o
Eurobarometro de 1997).
Quadro 1 :
etnicizacao
Categorizagao
Critdrios

Processos basicos na hetero-racializagao e na heteroHetero-racializagao
Ragas
Fendtipos (cor, etc)

Essencia

Bioldgica (hierarquia gendtica
explicita)

Processos de
inferencia

"Variagdes estruturais aparentes "
(fen~tipos) estAo relacionadas corn
"variagdes estruturais nao
aparentes" (qualidades intelectuais,
morais, etc)

Consequencias

Discriminagao corn base em
diferencas biol~gicas atribuidas
(gerlamente, relapdes de
dominacao)

Hetero-etnicizafao
Culturas
Comportamentos,
costumes
Cultural (hierarquia
cultural explicita ou
implicita
"Variagdes estruturais
comportamentais"
decor em de "variagdes
estruturais profundas"
(gendticas ou criadas
pela tradigao)
Discriminagao corn
base em diferencas
culturais atribuidas
(geralmente, relagdes de
separacAo)

E neste sentido, tambem, que interpretamos os limites
que os mesmos inquiridos colocanl a assimilacao, no sentido em
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que consideram que as minorias devem conservar a sua cultura.
Esta posicao nao significara, em muitos casos, uma valorizacao
da diferenca do outro, mas indicara a impossibilidade do outro
poder mudar, poder abandonar a sua natureza cultural profunda
(para uma ilustracao experimental, ver Lima e Vala, 2002).
0 que une as classificagoes culturais e raciais dos
humanos a que a ambas subjaz uma perspectiva essencialista
(ver Quadro I) . Como sintetiza Young (1999) : o essencialismo
pode envolver quer a crenca de que as tradicoes de um grupo
geram uma essencia (essencialismo cultural), quer a crenca de
que a cultura e os padroes de comportamento tern subjacente
diferengas biologicas (essencialismo biologico) . No nosso
entender, o primeiro tipo de essencialismo corresponde ao
processo de etnicizagao e o segundo ao processo de racializacao.
De forma semelhante, Vala, Lopes e Brito (1999) sugerem que
no processo de racializagao o elemento estimulo a urn fenotipo
fisico, do qual se infere uma diferenga profunda ou genotipica (a
raga) que permite construir diferentas culturais e
comportamentais . No processo de etnicizacao, o elemento
estimulo sao as diferentas comportamentais que, depois de
organizadas em categorias culturais, permitem inferir diferencas
profundas ou genotipicas (raca) . 66
66

Os estudos empiricos sobre o processo de essencializadoo sao muito
poucos (ver como excepgao — Yzerbyt, Rogier e Fiske,, 1998) . E sd
conhecemos dois estudos sobre as dimensbes do processo de essencializacAo
no senso comum : Brito e Azzi (2001) e Haslam e Rothschild (2000) . Apesar
de, por raz8es metodolOgicas, nomeadamente a nivel da amostra, devermos
olhar para estes estudos corn alguma prudencia, eles sugerem que a
essencializadao nao d unidimensional . O primeiro mostra que alguns tipos de
grupos (idade, sexo, raga, e cultura) sao mais essencialisados do que outros.
O segundo aborda uma outra questao importante – a relapao entre estatuto do
grupo e essencializadao . Os dados mostram que os grupos de estatuto mais
elevado (p .ex. homens, brancos, etc .) nao sao essencializados da mesma
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Do ponto de vista psicolbgico, a reacedo negativa a
diferenca cultural foi desde cedo enunciada como urn dos
f
undamentos do preconceito (Rokeach, 1968) e, apesar de ser
uma hipotese objecto de controversia (para uma revisao, ver
Brown, 1995), encontra suporte num certo numero de processos
psicolbgicos fundamentais
. De facto, esta reaccao negativa
perante a diferenca pode ser entendida no quadro de factores
m otivacionais, na medida em que a diferenca pode ser vista
como uma ameaca a congruencia cognitiva ou ao equilibrio
cognitivo (ver Heider, 1958) . Esta mesma reaccao negativa pode
ser lida no quadro da percepedo de ameaca 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
; MeConahay, 1986) . Finalmente,
factores epistemicos poderao tambem estar subjacentes
a
reaccao negativa a diferenca
: na linha da teoria da comparacao
social de Festinger (1954), podemos supor que as diferencas
percebidas entre os valores do endogrupo e os valores do
exogrupo poderao ser vistas como uma ameaca a
validade dos
valores do endogrupo, no sentido em que a simples constatacao
de urn outro sistema de valores retira aos valores do endogrupo
o seu caracter supostamente universal, consensual e natural,
pondo, assim, em causa a sua indiscutibilidade e validade
. Como
sugeriam Campbell e LeVine (1968)
: os membros de urn grupo
forma que os de estatuto mais baixo (por exemplo, a e
ssencializagao dos
grupos de alto estatuto nao homogeneiza os seus membros, enquanto que os
grupos de baixo estatuto sao homogeneizados)
. Pensamos tambem que o
endogrupo nao sera essencializado da mesma forma que o exogrupo e que,
uma vez que o pensamento social a etnocentrico, ou seja visa servir os
objectivos do grupo, entao a e
ssencializacao de uma categoria verificar-se-a
se isso for funcional para o grupo que a produz.
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consideram a sua forma de pensar e agir como natural e correcta
e usam os seus padroes normativos para julgar os outros grupos;
em consequencia, consideram incorrectos os valores das
minorias, inferiorizam esses valores e exaltam os valores da
maioria.
Conclusoes
Este texto procurou contribuir para a analise dos
significados atribuidos as diferentas culturais no contexto das
novas expressoes do racismo . A hipotese desenvolvida e a de
que, uma vez ilegitimida a ideia de raga e a ideia de
heirarquizarao das culturas, a acentuacao de diferencas culturais
apresenta-se como uma forma aparentemente legitima de
inferiorizar os grupos sociais que eram anteriormente
racializados . A possibilidade de as classificaeOes culturais
constituirem para o senso comum um equivalente funcional das
classificaeOes raciais, foi, logo nos anos cinquenta, enunciada
por Levi-Strauss . No quadro da hipotese que formulamos, tal
como as classificaeOes raciais, as classificaeOes culturais
reflectem hierarquias e sao pensadas como expressOes de factos
naturais.
Para terminar gostariamos de evocar Edward Said e o seu
livro "Orientalismo" . Trata-se de uma obra de 1978, apenas
traduzida e publicada em Portugal em 2004 . "Orientalismo " e
urn trabalho notavel sobre a construgao da representacao social
(cientifica, politica, literaria e popular) do "Oriente" . A obra e
tecida a partir do conceito de alteridade e da construgao social
da diferenca cultural e racial do Outro . Nao e novo descobrir que
o "Oriente" e o "Ocidente" nao tem qualquer estabilidade
ontologica, mas continua a ser "radicalmente nova" a forma
como a analisada a construed() da ideia de "Oriente" no quadro
do processo de "alteridade", uma alteridade que permite a
familiarizacao do outro atraves da sua representacao como
radicalmente diferente, mas tambem como radicalmente
semelhante a elementos inferiores da sociedade ocidental:
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Capitulo 15
Sexualidade na Juventude : representacoes sociais
Gilka Paiva Oliveira Costa
Antonia Silva Paredes Moreira
Leoncio Camino
Introdueao.
Sabe-se que os avancos cientificos e tecnologicos nao
tem sido suficientes para responderem uma lacuna corn relacdo a
gravides na adolescencia corn enfase as medidas de prevengao.
Nao obstante, a iniciacao sexual tern sido cada vez mais precoce
e acontece sem que se tenha maturidade adequada para
desenvolve-la corn responsabilidade, o que acarreta serias
consegiiencias, dentre estas a exposicao de jovens as doencas
sexualmente transmissiveis (DSTs) e a gravidez prematura.
A despeito da intensificaeao de campanhas para o use de
preservativos (condpm), da maior facilidade de acesso aos
metodos contraceptivos (distribuigao de preservativos e
anticoncepcionais hormonais) e da liberacao sexual, ainda e
crescente o numero de adolescentes gravidas, como tambem,
portadores de DSTs, embora, esta geragao fale mais sobre a
sexualidade . Mesmo em se tratando de adultas jovens, a
realidade nao a diferente, pode-se verificar que as taxas tanto de
gravidez, como de DSTs sao significativas.
Para entender-se o que esta por tras desse descompasso
entre conhecimentos e praticas percebe-se a necessidade de
explorar esse aspecto de forma mais ampla, do que
simplesmente, evidenciando os fatores de risco e seus efeitos.
Merece destaque as interrelaroes entre o contexto social
e as praticas sociais as quais pennitem urn redimensionamento
do fenomeno, em urn contexto singular, por ser a gravidez na
adolescencia uma situacao preocupante do ponto de vista social
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