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os lM1GRANTES E A lM1GRAC;:Ao AOS OUWS DOS PORTUGUESE:'

Se 0 contacto interpessoal e intergrupal se r('Vela decisivo para dirninuir 0 precon
ceito enos aproxirnar do Dutro, este estudo revela, porern, que ele c ainda urna realidade
rninoritaria: cerea de 75% da arnostra inquirida tem urn eontaeto pouco ou nada
com mulheres imigrantes. E de real<;ar que, entre aqueles que dedararn efectivament(~ con
tactar com essas mulheres, a rela,ao estabelerida e fortuit:a e com poueo grau de envol
vimento pessoal, acontecendo sobretudo em estabelecimentos comerciais. Este resultado
aponta para que a constru<,:ao das representa,'oes sobre as mulheres imigTantes se
maioritariamente de ronna indirecta, a partir de fontes diversas, como por exemplo as ima
gens veiculadas pelos media.
Com ('feito, a comunica(;ao social revela-se urn poderoso meio de constrw;;ao e di
fUS30 de imagens e esteTeotipos a respeilo dos imigrantes em geral, c tamhern das rnulheres.
Estando este estudo focado nas perCep,(leS dos portugueses suas dimensoes, factores ex
plicativos e rnodos de COnstTll\;aO nao poderiamos deixar de nos interrogar sabre 0 modo
como aqueles avaliam a irnagem que os media ronstroem da imigra<;3o, nomeadamente
feminina. Os dados rewlam que os portugueses nao identiflcam diferen,as signincativas
na imagem veiculada pcla COmUniGl<;aO social sobre a mulher ou 0 hornem
considerando-a nern muito positiva nem negativa. Ja quanta aos temas mais associados a
imigra<;30, v.g. feminina, qual a repercussao que tern junto dos poTtugueses? Os temas que
os inquiridos percepcionam como mais referidos pela comunica<;;ao social sobre as mulhe
res imigrantes sao a prostituirao e a criminalidade, seguidos pelas condiroes de trabalho,
precariedadc e desemprego; neste aspecto, as percep<;oes dos portugueses vao de encontro
ao modo como os media efectivamente retral3m os imigrantes. Os temas percepcionados
entao organizar-se em tres grandes grupos: a) temas que traduzem caracteristicas
potenciadoras da integra<;ao publica e dos contributos das mulheres imigrantes para a 50
ciedade de acolhimento: diversidade cultural, cultura, comprtencias acadt'micas; b) temas
que remetem para 0 seu potencial de integra<;5o na sociedade de Jcolhimento, mas na
esferd privada (familia, sexualidade), muito embora com ambivalencia entre temas de sinal
(vida privada/familiar) e negativo (pobreza, violencia familiar); c) temas vistas como
problemas para a integra,30 destas mulheres e, ate, para a sua presem;a segura
na sociedade de acolhimento (vitimas de violencia, prostitui<;ao, criminalidade). Apesar de
este estudo nao ter como inten,ao medir os efeitos efectivos dos media sobre as audit~ncias,
os resultados indicam que, quanto mais positiva for a avalia,ao que os inquiridos fazem
da irnagem que os media transrnitem das mulheres migrantes, mais positivos serao os seus
estcre6tipos <lcerea destas mulhcres.
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CAPiTULO Vl - 0 lMPACTO DA NORMA ANll-RAC1STA
NAS RESPOSTAS A lNQlJERlTOS SOBRE PRECONCElTO
Rui Costa Lopes e (keTO Roberto Pereira

A grande parte dos capitulos desta obra baseia-se nos resultados de um estudo
realizado corn recurso a um inquerito a populac;ao portuguesa. Os estudos baseados em
inqueritos envolvem uma preocupac;ao sobre se 0 que os inquiridos dizem corresponde ao
que realmente pensam e ao que efectivamente fazem rel8tivamente as situac;i5es que sao
descritas
questoes que lhes sao coloradas. De fado, 0 inqm'rito e urn instrumento
de pesquisa que apresenta, de forma directa e tmnsparente, questoes £lOS individuos sobre
vanos temas sociais. Acrescentando-se a esta tTansparencia, 0 facto de as
reporta
rem a temas pOT vezes envoltos ern aspectos sensiveis e polemicos torna as
a estes
questionarios vulneraveis a uma desejabilidade social, i.e. os inqueritos podem apenas reve
lar as respostas que os respondentes "rnoldam" a medida do que lhes parece mais caneeto
dizer.
Este capitulo procurdra mostrar de que fonna estas questoes de desejabilidade so
cial poderao explic8r 8 eventual discrepancia entre as respostas que as individuos dao a
questoes que exigem respostas indesejilYeis sobre temas socialmente sensiveis e as atitudes
c opini6es que t'ventualmente expressam em contextos mais pJivados. Essa discrepancia
esta relacionada com aquilo que se popularizou como a dissociac;ao entre "0 que as pessoas
dizem" e 0 que e13$ "realmente pensam" sobre os mais variados aspectos da vida social. Este
e 0 trabalho a ele subjacente nasceram d8 preocupa~ao com essa
A
central que colocamos procura saber par que razao as respostas a inqueritos sobre
tema$ como preconceito, racisrno e discrimiTla~:ao tern revelado nos ultimos anas uma ten
dencia de decrescimo destes fenornenos (e.g., Dovidio & Gaertner,
Va18, Brito & Lo
pes, 1999), quando, ao mesmo tempo, epis6dios, noticias e casos do quotidiano aparentam
dcmonstrar a persistencia de racisrno e discrimina<;,:ao objectiva contra pessoas categorizadas
como membros de grupos percebidos como minoritarios.

o argumento que procuramos apresentar baseia-se no conceito de norrnas sociais
e sustcnta que e a sua saliencia ou nao saliencia que detemlinam as respostas ou atitudes
Assim, defen
que os actores sociais exprimem qU811do estio a responder £lOS
demos que 0 contexto de resposta a inqueritos envolve circunstancias em que as pessoas
pressupoem urn escrutinio das suas respostas e em que, por
tais respostas 580 0 resul
tado de urn compromisso entre as respostas que dariam em contexto pJivado e as nrpcc?\,pc
norrnat;vas para responder de uma forma congmenle com 0 que esta socialmente defmido
como aceitavel ou
Ou seja, 0 contexto de illquerito envolve uma alta saliencia de
normas SOCi8is que cOlldenam a expressao de certas atitudes consideradas menos desej<iveis.
Num contexto privado, tais norrnas estarao menos salientes e outras nomlas esUlo ~=roMt"r
1 t:"0
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de modo que a ac<:;ao das pessoas tende a seguir um
em contextos pUblicos.

diferente daquele que se verifica

Na dC'nlonstra,,;ao dC'sta idcia, iremos procurar descrever os diferentes padroes de
res posta que se obtem quando se produzem varia\oes da saliencia destas 11ormas, tomando
como exemplo 0 fen6meno do preconceito racial. C01l1e<:;aremos por discutir 0 conceito de
nOml<lS socials e de como este c relevante na explica\:ao das atitude~ e comporta
Nomeadamente, explicaremo5 de que forma a norma anti-radsta leva a uma menor expres
sao de atitudC's raciais menos desejaVC'is. Ainda neste ponto, daremos exemplos de estudos
sabre a papd desta norma na exprC'ssao de atitudes socialmente sC'nsiveis, de que sao exem
plo 0 preconceito c 0 racismo. Finalmente, 5ustentamo-nos ern dados do proprio inqucrito
l)ara uma demonstra\iio directa do nosso argumento.

o papel das nonnas na Tedu~ao da expTcssao do pTeconceito
Normas sociais sao padroes cornpartilhados de valores que, uma vcz forma dos,
passam a guiar 0 eomportamento dos individuos 110S gropos aos quais perte11cem. Neste
sentido, Sherif (1936/1966) propos que "os valores socia is sao 0 exernplo 'por exeelencia' de
normas sociais 1?5" (p. 113). Por serem baseadas nos valores, as 110rmas indicarn aos membros
do grupo 0 que devem e nao devem fazer, prescrevendo os comportamentos apropriados e
as
que devem ser inibidas (Cialdini, Kallgren, & Reno, 1991; Cialdini & Trost, 1998;
Dubois, 2003).
Embora a falta de C0115enso sobre 0 c011ceito de nonna
dominio, podem-se identiflCar duas caracteristicas dos fenomenos normativos, as quais tern
sido apontadas como centrais para que sc especinque com precisao a natureza conceptual
de uma norma: a desCTiptividade e prescriptividade. Assim, 0 conceito de norma assenta na
distin<;ao entre 0 que e mais tipicamente {eita (ou 0 que se pensa que e mais frequente
mente feita na sociedade), e 0 que e tipicarnente aprovado (ou 0 que se pensa que e mais
valorizada pela sociedade). A maioria das defrni\:oes sobre normas pode ser
nessas duas categorias. A primC'ira categoria ddlne 0 que sc convencionou designar nonnas
descritivas. A sC'gunda categoria designa as nonnas prescntivas que estao apoiadas em valo
res sociais (ver Dubois, 2003), Neste trabalho, referimo-nos a urna nonna especifiea: a nom13
do anli-racismo.

o anti-racismo e uma norma prescritiva assentc 110 valor da
cipio organizador das relac;oes sociais. A sua institucionaliza:;:ao foi
ga11iza<:;ao das Na<;oes Unidas e foi motivada por um movimento social no qual estiveram
15S
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envolvidos i11telectuais, politicos e cientistas inconformados com a Falta de base dentiflca
que sustentasse 0 conceito de "rac;a" lOmo categoria valida para a cl3ssiflca<';3o das pessoas
em yrupos sociais 156 • De facto, sao amplamente conhecidas as consequenc:ias negativas do
uso dessc concrito como mecanismo de legitimaC;30 do imperialismo colonial europeu, da
segrega<.;30 das pessoas de cor negra pelo regime de Jim Crow no suI dos EUA, do apartheid
na Africa do SuI e do holocausto na Alemanha nazi (ver especialmente Fredrickson, 2002
para uma revis30 sobre essas consequencias). A formaliza<.;ao da nOrlTkl anti-racista esta
amplamcnte difundida nas dC'clara<;oes dos direitos humanos e 11as dcc:lara<.;6es da UNESCO
sobre igualdadC' "racial" (UNESCO, 1950/1951; 1978) c tambem na C011stitui<.;iio e no CO
digo de Direito Penal de vanas democracias ocidentais, de que sao exemplo 0 13° Artigo da
Constitui,,;ao da Republica Portuguesa e 0 2400 Artigo do Codigo Penal Portugues. A ideia
fundamental dessa norma e a proposic;ao de desaprova\:ao social para comportamentos
discriminatorios uuando estes tem por base 0 preconceito.
Tal como dissemos anterionnente, as nOlTnas sustentam-se em valares sociais. C011
sidC'rando a origem e natureza da norma anti-f8cista, sera faeil compreender quC' esta se
sustcnta essencialmente 110 vdlor da igualdade. Assim, a norma anli-racista, apoiada pelo
valor socialmC'nte desejavel do igualitarismo, defende entao que as pessoas nao podcrao ser
pelo que se acredita ser "ra~a" ou "etnia" nC'm pela religiao que as pessoas declaram
seguir ou qualqucr outTa forma de categoriz3<;30 social sustentada em aspectos nsims ou
condi\:ao social. Dito de outra forma, islo significa que a norma do anti-facismo dita que
as pessoas 11aO poderao expnrnir atitudes em que indicam uma posil;;ao ou uma
negativa face a outros individuos apenas com base na sua perten~a a um grupo percebido
como "rdcial" ou "ctnico".
Varios estudos tem mostrado 0 imparto dessa nomla na expressao do preconcci
to. Por exernplo, McConahay e colegas (Mcconahay, Hardee & Batts, 19B1)
a saliencia da norma j'lnti-racista, colocando urn experimentador negro no context0 em
que 0 preconreito foi medido. Consideraram assim que 0 facto de exislir uma fTgma de
autoridade que, ainda que de forma nada explicita, controlava as suas respostas e que tao
1;6 A palavrd "rd~a" aparel1:ra entre aspas no decorrer deste tcxto para lernbmr que, objectivamente, "ra<;a" como enti
dade biologica ou COIllO subtipos ou categorias de pessoas nao exisle (Gould, 1991).0 argumento que invalida a c1as
sif1ca~ao dos St:"res humanos ern "sublipos mOdis" fundamenta-se menos na lien<;a de que "somas toelos i!Jllais", mas
sim no facto de que "samos lodos igualmente diferentes': Esse argumento estii assente na evidencia sobre a existench
de mais diferen<;as entre 05 individuos ciltegonzado5 em ,>upos10S "grupos raciais" do que entre os 5uposto5 "grupos
raciais" (ver Dunn, 1960). Mesmo a'>sim, nil logka do pensamento de senso [OIllUm, e no sistema juridico do maiaria
das soc:iedades oddentais, a ideia de "m<;a" CrecolTcnlemente usada como uma forma de categorizac;;iio de pessoas
com base m suposigio de que pertcnCL'll1 a popula\'oes diferentes. Por islo, 0 simples usa d=itivo ou rnctaforico
da ideia de "rd\'a" enquanlo C"dtegoria linguislica para referir e idenliflCar pessoas e, per se, uma deS car3cterisfcas do
pensamento racista, 0 mcsmo principio aplie-a-se aielria de "ctnia", que igualmente apa~ITra entre aspa~ para lembrJr
que "etnia" enquanto cntidade que explica 0 comportamento das pessoas pcn:ebid<ls como "grupos &tniws" tarnbem
nao tern base cientifira. De '-Korda com a nossa pel';pcctiva. 0 que se veriflea ea existenci<l de pcssoas que"aa percep
donadas como pertenccntes a grupos sociais, os quais sao l<lciaiizadas, etnicizados au ambos.
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claramente represcntava 0 alvo das atiludes a screm medidas naquele contexto, conduziria
a lim aurnento da saliencia da nonna anti-racista. Os resultados mostraram que a simples
activai;3o da norma levou a uma redui;ao da expressao fiagrante do preconceito. No entan
to, os dados mostraram lambem que a expressao do preconceito "moderno" (defmido como
a percepi;3o de que os negros estao a violar os valores que "sirnbolicamente" representam a
nonna do menlO) nao foi reduzida com a activai;30 da nonna anti-racista. Estes dados sao
importantes, antes de mais, porque mostram que, de facto, a saliencia da nonna anti-radsta
0
infiuencia res;poslas socialmente mais desejawis por parle dos individuos. Alem
estudo mostra que comportamentos mais subtis nao previstos ou nao abrangidos por esta
norma nao sao intluenciados em contextos onde 0 anti-racismo est asaliente.
Dutro (~xemplo deste tipo de estudos e 0 realizado por Blanchard, Lilly e Vaughn
991) que manipulardm a saliencia da norma anti-racista ao colocarern num mesmo con
texto os s4jeitos participantes do estudo e um outro individuo, comparsa do experimenta
dor (i.e. envotvido no proeedimento com estrategia previamente combinada), que expressava
atitucies antiracistas. Mais uma vez, este contexte produziu uma maior saliencia da nonna
anti-racista, 0 que levou a uma menor expressao de preconceito por parte dos verdadeiros
do estudo. Para alem de constituir outro exemplo que revela 0 papel da
nonnaliva na redu\ao do preconceito, este estudo tambem mostra que h3 varias circunstan
cias que Dodem eonsubstanciar uma diferente saliencia de tal norma.
Em sintese, os resultados destes estudos mostram que as atitudes que os individuos
expressam estao condicionadas pelas nonnas sociais que estao salienles num detenninado
contexte (e.g., Katz & Hass, 1988). Com base nessa evidencia, desenvolvemos 0 argumento
de que a discrepancia que se observa entre atitudes expressas pela mesma pessoa em COI1
textos diferentes ou entre atitudes e comportamentos se deve il maior ou menor saliencia de
detenninadas nonnas socia is. Especincamente, no caso de atitudes ou comportamentos face
a pessoas percepcionadas como grupos "racial ou etnicamente difcrentes", sera a saliencia
da nonna anli-racisla nos diferentes contextos que eXDlicara tal rlkrrpl'lCll'lrl"

o pape! das justiflGH';OeS na expressao de atitudes preconceituosas
Ate agora mostramos que a saliencia ou a simples presen~a de uma nonna anti
racista leva a que os indMduos expressem atitudes menos preconceituosas, indicando que
as respostas das pessoas as quest6es que lhes sao colocadas sao 0 resultado das nonnas
sociais que esUio mais salientes nos contextos onde os estudos sao realizados, norrnas que
530
em saliencia pdo teor da questao colocada. No estudo do racismo e do precon
ceito existem, no entanto, situ3\oes em que, mesmo estando num contexto que con dena a
expressao de atitudes preconceituosas, as pessoas conseguem, ainda assim, C'xpressa-Ias sem
serem socialmente sancionadas.

o lMPACTO DA NORMA ANn-RAOSTA NAS RESPOSTAS A

SOBRE PRECONCElTO

Gaertner e Dovidio (1986) defendem na sua teoria do racismo aversivo que 0 pre
conceito apresenta urn padrao aversivo de expressao, pois representCl uma ambivalencia que
deconc do contlito entre uma adesao genuina dos individuos a05 valores do
em simulUlneo com sentimentos e cren\as negativas sobre os individuos perteneentes ao
grupo-alvo de preconceito (Dovidio & Gaertner, 2004). Assim, a teona propoe que os racis
las aversivos se preocupam com a
da sua auto-imagem procuranoo apresentar uma
imagcrn de pessoas igualilarias. Nesse 5e1'1tido, tais individuos evitam expressar atitudes
ou comportamentos anti-nonnativos em contextos "inter-raciais" e, par i5S0, a expressao
do preconceito apenas emerge em contextos em que a llOrrna do anti-racismo nao esta
claramente activada. No entanto, mesmo em contextos em que a norma do anti-racismo
esta saliente, as prssoas poderao expressar preconceito desde que consigam evocar factores
nilo-raciais que 5upostamente justincam a cxpressao de tais atitudes e comportamentos.
Por outras palavras, e de se esperar que, quando confronlados com questoes abertamente
preconceituosas, os racistas aversivos discordem fortemente do conteudo dessas quest5es,
mas tendam a concordar quando as questoes auordam situai;oes em que 0 tear da resposta
nilo esta direetamente relacionado com cren\as racistas.
De fonna semelhante, Crandall e Eshleman (2003) propuseram 0 modelo da
do preconceito, que destaca 0 papel dos factores justificadores, para
explicar como, e 0 papel de norrnas c val ores socials para explicar qllando 0 preconceito ge
nuino corresponde ao preconceito que as pessoas exprimem abertamente. Descrevendo uma
dinamica semelhante ao da teoria do racismo aversivo, 0 modelo da justiflCac,:ao-supressao
defendc que um individuo apenas podera exibir preconceito quando tiver uma
que aparente ser nao racista, ou quando as suas respostas ou atitudes possam ser interpre
tadas como nao racistas. Em caso de inexistencia de justifica\ao, verifica-se uma supressao
do preconceilo.

o modelo da discriminai;ao justi flcada desenvolvido por Pereira e colegas (Pereira H
2011; Pereira, Vala & Costa-Lopes, 2010) vem, por sua vez, demonstrar que

0 recurso
a estas justiflca\oes apenas e necessario num contexto em que a nonna do iyualitarismo
(nonna anti-racista) esta efectivamente aetiva. De facto, num contexto em que se activa
uma norma facilitadora do preconceito as pessoas ja nao se sentem coibidas de expressar
preconceito ncm sentem necessidade de evocar justiflCai;oes para as suas atitudes, como e
a maior expressao de preconceito em contextos sociais nos quais a cren\;a T10 valor
que caractenza 0 individualismo meritocr;itico esta saliente (e.g., KCltz & Hass,
1988).

A acrescentar ao facto de as pessoas apenas cxpressarem precom::eito abertamente
na presen\a de justinca<;6es, outro fen6meno que se observa, nomeadamente em respos
tas a inqueritos, e que as pessoas tendem a expressar concordancia com certCls questoes
que, apesar de revelarem cren\as preconceituosas, se apresentam, pela sua
como
aspectos com os quais os inquiridosjulgam poder concordar sem comprometer a sua auto
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imagrm de pcssoa igualitaria e nao preconceituosa. Esta questao remete para os
referidos anteriorrnente que nao estao abrangidos pela nomla anti-racista e
por
par Pettigrew e
exempl0, na distin\ao entre racismo flagrante e racismo subtil
europeus e tambem
Meertens (1995) na descri;;ao dos padr6es de racismo em vanos
entre 0 racismo classico e 0 racismo aversivo estudada por Gaertner e Dovidio
Tambem esta dinamica revela que as pessoas procuram expressar as suas verdadeiras
crem;as sem parecerem ~Y~r"'~D;h

o presente inquerito: 0 papel da

em

a atitudes que as pessoas expressam num

De fonna a demonstrdnnos este
dos
cipantes a diferentes indicadores de ~~'~~~~a;+~
zada em dais momentos. No ~.;~~:
abertamente ~y~~~~~~;+.
que na~ estao
abertamente relacionadas com 0
No
momento, usarernos essa mesma
eslTategia, mas apos temlOS colocado ern saliencia 0 valor da igualdade no qual esta assente
a nonna anti-radsta.

das nonnas sociais nos padroes de resposta
Ate ao momento descrevemos de que fonna as nonnas detenninam as atitudes que
as pessoas exprL'Ssam. Mais especincamente, discutimos ramo a nonna anti-racista indica
que as pessoas nao devem exprimir respostas que indiciem preconceito, au
que
as pessoas ram base no que se acredila ser uma "etnia". De que forma e que
esta explica\ao nos pode ajudar a compreender a suposla discrepancia entre as respostas
que as pessoas dao a questoes que pretendern :waliar de forma aberta atitudes preconceitu
osas e racistas e as atitudes e opinioes que estas mesmas pessoas expressam?
Tal como referimos aeima, essa discrepimcia deve-se a diferentes graus de saliencia
nonnativa nos diferentes contextos. 0 que argumentamos entao e que 0 contexto de res
posta a um inquerito (corn entrevistador presente) eum contexto de uma elevada saliencia
nonnativa a priori. Essa elevada saliencia normativa deeorre dos procedimentos atraves dos
quais um inquerito e aplicado, nomeadamente a estrutura, conteudo e tear das
co
50cia1
locadas que defmem () contexto nonnativo que. par sua vez, espedftca as
mente desejaveis (ver, por exemplo, Femandez--Dols et al., 2010J. De faclo, frequentemente,
os itens de inqueritos aetivam a lembran;;a de todos aqueles
que nos reFerimos
como estando na genese da norma anti-racista (e.g. a referencia a direitos,
socie
dade multicultural, entre outros). Alem do mais. as pessoas inauiridas estao conscientes de
que as suas respostas serao escrutinadas
Pelo contrario, num contexto privado (e.g. uma conversa entre amlgosj, a
nomlativa tera muito menor magnitude. lsto deve-se ao facto de a pessoa nao sentir que
cada Frase que profere nesse contexto sera escrutinada e julgada. Num contexto entre ami
g-os, a pessoa sabe que a imagem que os outros tem de 5i eo resultado de uma
de
eomp1exas que sao fruto de inumeras interao;;oes e de atitudes expressas.
Por
num contexlo de inquerito. toda a auto-imaaem (lUe a uessoa uroieeta esta
das respostas

IdentillCando a Discrepancia: Racismo
contra lmigrantes e Percep\iio de Amea~a
A primeira questao que coloeamos pretende saber em que meclida os participantes
estavam dispostos a exprimir atitudes preconceitlJosas contra imigrantes 15l Especiflcamente,
o inquerito pedia aos inquiridos que indicassem em que medida se senliriam incoTllodados
se um fllho ou nlha se casasse com urn imigrante afrieano, um imigrante brasi1eiro e um
imigrante de Leste 15B . E<;ta queslao tern sido amplamente analisada na literatur;l e eonsti
tui um indicador cJassico de racismo aplicado a detenninados grupos-alvo k.g., Pettigrew,
1958; Pettigreew & Meertens, 1995). Como podemos observar na Figura 01, as medias do
sentimento de incomodo face a cada gmpo-alvo sao relativamente baixas. "Estes resultados
mostram claramente que quando se coloca um8
com conota,ao abcrtamente pre
cOllceituosa, os inquiridos tendem a negar opini6es negativas em
a05 grupos-alvo
da sua atitude.
157 Anali:.<lmos dados de 1100 participantes. Embot:l 0 inqw'rito tenha sido aplicado a 1830 indfv"duos, dada a natu
reza intergmpal do fenomeno que estamos estudando, deddimos analisar apena'i respostas dos inquiridns perC'ep-
donados pelos entrevistadores como tendo a cor da pele branca_ Alem disso, para cada v;rriavel analisada, as respostilS
maiores au menores do que tres desvios-padrdo relativos a sua media foram consideradas como ouOiers severos e,
portanto, foram exduidas. Por 11m, os resultados que apresentamos referem-se aque1es para querrl tomamos acessfvel
o valor da igualdade (condi<;iio nonna anti-racista. 11 5(2) pard podennos compara-los com dados de partKipantes
onde tal norma nao foi tomada saliente (condi<;iio de controlo, n = 538). Uma terceira condigiO de activagio de nonna
(onde se procorou aetivar a nonm da meritocracia) nao e aqui considerada ja que 0 contelido da manipulagio nao
activou adequadamC'llte 0 valor do mento.
Os indiGldores foram assim apresentados aos inquiridos: "como se sentiria um tilho seu (ou irrnaoja) casa,se
com urn: imigrdnte amGlno; imigr.:;nte Brasileiro; lmigr.:;nte de Leste" Foram iniaahnente atnbuidas as seguinteo,
categorias pard a c1assil1ca<;iio das re,-postas dos inquiridO:i: 1 "nada incomodado"; 2 "pouco incomodado", 3
'-incomodado" 4 = "muito incomodado': Para faalitar a leitura dos resultados, reso1vemos pa(l'cnil-'lf <lS respostas
obtidas de modo a Y<lnarem de 0 a 100. que tambem e util paT<l comparar dados obtidos l'Om dikK'llles altemativas
de resposta. Assim, apliC<imos a seguinte equa\<3o para cada indicador
analisamos:

°

R.=
((J-Lmin1)f((Lmax-tmin1)xlOO,onde:
y
f
r
J
'!

Em smna, propomos que os eontextos de inquerito sao eontextos earacterizados
por uma elevada pressao nonnativa que detennina respostas eondicionadas que, em muitos

Rcsposta padronizada do individuo i no indicador j; J, Numero originalmente atribllido 11 respost;J do indivic!uo
no indicador j; i-min, = Limite numerico inferior da cdtegoriza~ao das respostas ao indkador j;
~ Limite nu
rnelico superior da categoriz3<;;ao das respostas ao indkador j.
Rij
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flGURA G1. EXPRESSAO DE AnruDEs RACISTAS FACE A lM1GRANTES
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Como podemos observar na Figura 62, as percentagens m~~dias de cada tipo de
percep\ao de amea<;:a nao sao muito altas. No entanto, sao reveladoras, na medida em que
mostram que os inquhidos se sentiram muito mais avontade para indicar que os
representam uma amea<;:a no dominio simb61ico (Le., nos valores (' no modo de vida dos
portugueses) e prinapalmente no plano instTUmental (i.e., no dominio da seguran~a e da
economia), quando comparado com as respostas que deram aos indicadorcs de racismo
aplicado aos imigrantes l61 • De facto, enquanlo os indjcadores de racismo obtiveram medias
nao superiores a 20, no caso das percepl."oes de amea\8 as medias aproximam-se de 50,
especialmenle no caso da percep\,-ao de amea\d instmmcntal.
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FlGURA 62. PERCEPy\O DE AMEA<:;A SIMBl)l,lCA E INSTRUMENn\L
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o problema de investiga\;ao que se coloca e 0

de saber em que medida a expres
sao de atitudes menos raeistas nesse lipo de questao representa um efec\ivo nivei baixo de
racismo ou se simplesmente indica que as pessoas estao a usar uma
de1iberada
na qual procuram mostrar-se como nao preconceituosos, posicionamento necessario para
que se mantenham coerentes com a norma anti-racista (ver tambem Crandall, Eshleman
& O'Brien, 2002). Para responder a essa queslao, analisamos outro conjunto de questoes
nas quais a conota\;30 preconceituosa da pergunta nao e apresentada de forma explicita.
Analisamos espccificamente um coqjunto de indicadores nos quais se perguntava em que
medida os inquiridos consideravam que a presen\;a de imigrantes enfraquece a vida
os val ores e as tradi\;oes nacionais, 0 que designamos de perceP\"ao de amea\;a simbolica (ver
Sears & Henry, 2003)159, e tambem em que medida concordavam que os imigrantes recebem
m3is do que dao a seguran\;3 social e representam um peso para a economia nadonal, 0
que designamos de percepc,'ao de amea\a instmmental (ver Stephan et al., 2002;
& Levine, 1968)160.

l59 Pedi;]-se aos inquirldos que indicassem em que mcdida concordav.Jm com as seguintes afuma<;6cs sobre os imi
grantes: "A sua presen<;a enriquece a vida cultural do nosso pais"; "0 seu modo de ser enfraquece os nossos v.Jlores
e tradi<;ocs': As categorias de R'Spostas atribuidas v.Jriam de- 1 discord a totalmente a ~ = concorda totalmente. As
respostas ao primeiro indicador foram iT!V{'Ttidas de modo a permitirrnos calcular urn indice de perrep~o de amea~a
simbolica (r= .28, p < .001) de modo que os v.Jlores mais e1eVddos indicam maior percep<;ao de amea,d.
160 Os indk:adores de ;]mea 91 instrumental sao os seguintes: "Os imigrantes sao fundamentais para a vida do nosso
pais"; "Recebem da seguranYJ social mal, do que diio': As categorias atribuidas v.Jriam de 1 discorda totalmente a 5
cOl1corda tQtalmente. As respostas 30 primeiro indicador tambem foram invertidas de modo a permitinnos calcular
urn illdke de pcrc{'p~o de amea<;a instrumental (r = .29, P < .001) corn 05 V<llore.'> mals elev.Jdos a indicar uma maior
percep~o de ameac;a.
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o contraste entre as respostas aos indicadores de racismo aplicado aos lTlllgrantes e
a expressao de percep\ao de amea\,'8 mostra que e muito mais faeil exprimir 0 sentimento
de amea\a do que exprimir racismo. 1sto acontece porque os indicadores de percep\;ao de
amea<;:a nao colocam de forma explicita a ideia de hierarquia racial. Par oulras palavras, a
norma anti-racista nao esta c1aramente activada quando se quesliona sobre se os imigranles
podem au nao vir a enfraquecer os valores e 1radi\oes nacionais ou se representam au nao
um peso para a
da eeonomia do pais. Pelo contrario, a ideia de que os imigrantes
representam uma amea\;a e muitas vezes usada como uma razao jusla e legitima para a
~h"F>"':;" de politicas disctiminatolias contra imigrantes (ver Pereira et al., 2010).
De facto, os inquiridos exprirnirarn signiflcativdmente maior percepl:ao de <JmeaYJ simb61ica e instrumental do que
racismo aplicado aos imigrantes, ts{gL,~" 1017) >18.42, p < .001.
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No entanto, 0 sentimento de amea<;;a pode, per se, comportar racismo. Como po
demos vcrificar na Tabela 1'J, 05 dois indicadores de amea\a estao reladonados com 0
radsmo aplicado aos tres grupos-alvo de imigrantes. Este racismo esta correlacionado mais
fortemente com a perrep(;aO de amea<;;a simb61ica. Em ambos os casos, quanto maior e a
mais os inquiridos percepcionam que a presen<;;a de
expressao de atitudes
tes enFraquece a cultura local e que estes sao um peso para a economia nadona1. Estes
resultados sao importantes porque mostram uma base racista na expressao do sentimento
de amea<;;a e reFor<;;a a evidencia empirica ja encontrada noutros estudos sobre 0 tema
Vala & Leyens, 2009; Pereira et al.,

SOBRE PRECONCEITO

individuos como "racistas aversivos" os quais representam mais da metade dos
(53%). Esse grtTpo exemplinca 0 que Gaertner e Dovidio (1986) previram sobre individuos
que negam ter sentimentos negativos Face a outros grupos num conte.xto em que a nonna
anti-racista esta explicitada de fonna nao ambigua, mas exprimem sentimentos nprT"f-i,.I()C
em situac;6es nas auais essa norma nao est a c1aramente dennida.
flGURA 63. ATInJDES RACISTAS POR PERFIl,

TARElA 15. CORRElAe,;CmS ENTRE OS lND1CADORES DE RACISMO
APLICADO E A PERCEPe,;AO DE AMEA<;A.
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sao estathticamente signilicativas com p < .001.

Para analisar de forma mais detalhada a discrepancia entre os dois tiDoS de ati
tude e a fum,;ao normativa dessa discrepancia, ca1cuhlmos um indicador
(i.e., amea<;;a simbOlica e amea<;;a realista), com base no qual comparamos as medias desses
indicadores com respostas dos inquiridos no indicador de racismo aplicado aos
africanos. Procunlmos verificar se existiam padraes de respostas aos dois indicadores que nos
Para
permitissem caracterizar 0 perfil dos inquiridos e a estrategia que usaram nas
o efeito, foi feita uma analise de dusters para individuos, uma ferrarnenta estatistica que
identincar e distinguir IrC's grupos de individuos. A compara<;;ao dos grupos ern
das respostas dos inquiridos aos indicadores de racismo aplicado e de percep\:ao de
amea\a revela-nos 0 perfil de cada gropo
63). Como podernos verincar, um dos gru
pos apresentou muilo baixa condordancia com ambos os tipos de indicadores. Chamamos
0 qual e constituido par apenas 12%
a esse gropo "individuos igualilarios", ou nao
dos inquiridos. 0 segundo grupo apresentou um perfil de resposta oposto ao que verifica
mos no primeiro grupo. E fonnado por individuos que exprimirdrn tanto uma Forte atitude
racista como uma elevada percep\:ao de amea<;;a. Classincamos os individuos com esse perfil
como "racistas flagrantes" os quais representam cerca de 35% dos inquiridos. Finalmente,
o grupo intennedio e fonnado pOT individuos que apresentaram um padrao discrepante de
Este grupo e constituido pOT individuos que negaram firmemente ter
de atitude racista. mas exprimiram uma forte percep,'ao de amea\:a. Classificamos esses

-Racis!llo Aplicado

Percep\:ao de Amea9a

Em
0 conjunto dos resultados ate aqui analisados mostm que a express<io
de atitudes fare a gropos alvo de 'dcisrno e complexa e que a <malise das respostas a dife
rentes indicadores eimportante para encontrannos 3S raz6es pel as quais existe discrepancia
nas atitudes expressas nos inqucritos.

Uma forma mais directa de aFerir em que medida a saliencia da nonna anti-racista

e responsavel pOT tal discrepancia ecolocar em saliencia essa nonna de urna fom13
e veTiflcar
mo.

0

impacto na discrepancia das respostas d05 inquiridos aos indicadores de racis

A Influencia da Nonna Anti-racista nas Atitudes Racistas
Nesta secc;ao procuramos cma1isar de fomla mais directa a influencia da norma
anti-racista na expressao das atitudes dos inquiridos face aos imigrantes. Como refelido,
eS5a nonna efundamentada no valor da igualdade e 0 seu impacto na reducao de atitudes
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racistas foi amplamente mostrado (Katz & ]-lass, 1
Pereira et
No entanto, a nossa ideia e mostrar que esse impacto ocone sobretudo na diminui~ao da
express30 do racismo flagrante, favorecendo a emergencia de fomlas mais subtis de prec'on
ceito, de que e exemplo 0 peml aversivo de resposta aos diferentes indicadores de atitudes
Face aDs imigrantes que analisamos aeima. Espedncamente, procuramos venncar 0 impacto
da saliencia da norma na fomJa como os inquiridos exprimem crerH;;as raoais qerais I'" racis
mo aplicado aos imimantes africanos.
Procuramos identincar diferentes pems de resposta e relacionar estes pems corn a
saliencia da norma anti-radsta. A nossa hip6tese era a de que 0 contexto normativo no qual
os inquiridos respondem a um questiorJ<lrio influeneia 0 padrao de respostas que dao as
questoes que Ihes sao colocadas. A hip6tese que testamos t; a de que, se activassernos
citamente a flOlma igualitaria, os inquiridos mudariam 0 seu padrao de resposta, procurando
exprimir atitudes menos tlagranlemente racistas I'" passando a usar um padrao de resposta
mais aversivo. Isto signinca que 05 inquiridos para quem activamos a norma anti-racista de
menor adesao ao racisrno geral (i.e., maior concord fm cia com os indicadores
I'" fazer avalia~oes mais positivas do grupo-alvo de preconceito do que
os ]fl(lUln(lOS para quem mio activamos a norma.
Para testar essa hipatese, alocamos aleatoriamente os inquiridos em dois gnlpOS.
Num dos grupos, procuramos colocar em saliencia a nomla iguaJitaria (condh;;ao norma an
ti-racista), enquanto no outro gTUpO nao activamos essa nom13 (condi~ao de controlo). Para
os inquiridos da condi!;;ao de nonna anti-racista, 0 entrevistador lia urn pequeno texto sobre
oigualitarismo I'" depois apresentava um cartao com tres frases sobre razoes pelas quais as
pessoas devern ser tratadas de Forma igual. Por flm, pedia aos inquiridos que indicassem a
frase que para cles melhor representava essas razoes. Especincamente, 0 entrevistador lia 0
seguinte texto:
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Apas 0 entre\~stador colocar em saliencia a norma anti-r<lcista, era pedido <lOS inqui
ridos que respondessern a um conjunto de indicadores relativos a cren~as ou represent<lt;oes
sociais sobre a natureza dos grupos sociais (Vala, Pereira & Costa-Lopes, 2009). Perguntava
se em que medida os inquiridos concordavam com indicadores de cren~as raciais em geral,
mas na formula\'ao das questoes nao eram especiflcados grupos-alvo da atitude. Esses
indicadoTes avaliam 0 que cham amos de racismo biologico I'" e diferente do que defmimos
como racismo aplic<ldo, justa mente porque S80 cren\;as sobre a natureza da humanidade e
nao focalizam as crent;as sobre um grupo-alvo espedfJco 1h2 • Com base nas respostas aos
indicadores de racismo biol6gico e de racismo aplicado <lOS imigrantes africanos, tentamos
identiflcar padroes de respostas dos inquiridos a essas diferentes formas de expressao do
racismo, usando um procedimenlo similar ao que seguimos quando compardmos 0 racismo
aos irniqrantes corn a pcrcep\;aO de amea~a.

o nosso objectivo era tentar encontrar os tres perns de inquiridos usando os indi
cadores de racismo biolagico. Novamente recorremos a analise de cluster para individuos.
Essa analise perrnitiu-nos idenlificar os tres aarUDamentos de individuos com os diferentes
perfls de respostas
africanos (Figura
Um dos grupos e fomado pelos individuos igualitcirios ou efectiva
mente "nao racistas" porque exprimiram consislentemente baixo nivel de racismo biolooim
I'" de racismo aplkado aos imigranles. Esse gTUpO e formado por apenas 1.5% dos
Noutro agrupamento identiflCamos os racistas Ilagrantes. Sao individuos que consistente
mente exprimirarn uma forte atitude racista contra os imigrantes africanos e, igualmente,
mostraram ter uma forte adesao ao racismo biolagico. Este grupo e constituido pm 2')0/0
dos inquhidos. 0 terceiro agrupamento reune 05 inquiridos denominados "racistas aversi
vos", os quais apresentaram um padrao de resposta fortemente discrepante. S50 individuos
que negaram COIll nrmeza ter qualquer atitude racista face aos imigrantes africanos, mas
forte adesao aos indica dOTes de raciSHlO biol6gico. Esse grupo e constitufdo
grande maioria dos inquiriclos

"8 passive! pensar em varias razoes pelas
todas as pessoas devem ser tratadas de
forma igual. Lria as tres seguintes frases e indique-nos aqucla que, na sua opiniao,
me/hor representa a razaa pe/a qual todas as pessoas devem ser tratadas de {anna
igual':

As frases apresentadas eram as senuintes: "Todas as pessoas sao seres humanos e
pOT
ser tratados como iguais; "Todas as pessoas sao iguais perante a lei, entao
todas deverao ter iguais oportunidades na vida"; "A igualdade entre as pessoas e fundamen
tal para 0 dcsenvolvimento da sociedade': A ideia seria a de que, ao passarem por esse PTO
cedimento, os inquiridos teriam activado 0 valor da igualdade I'" essa activa~ao influenciaria
sobre as atitudes face aos imigrantes, exprirnindo menos
racismo flagrante e mais racismo aversivo do que os inquiridos da condi~ao de controlo, que
nao passaram por esse procedimento 1"', portanto, nao tinham explicitamente activa a ideia
de icwaldade e de anti-racismo.

Os indicadorC'S sao os seguintes: "Devemos proteger a nosS<J veroadeira natureza "racial" da contaminaJ;3o das
outras ra\as": Todos as "grupos raciais" sao biologicamente muito semelhantes·: As categorias de re"postas atribuidas
variarn de 1 discorda totalment(' a 5 = concorda totalmente. As Tcspostas ao segundo indicadOT foram invertidas
para 0 cikllio do india- de racisIT10 biologico de modo que os valores mais elevados indicam maior adesao a esse tipo
de racismo.

as lM1GRANTES E A

ADS OLHOS DOS PORTUGUESES

SOBRE PRECONCElTO

o IMPACTO DA NORMA ANTI-RACISTl>. NAS RESPDSTAS A

FIGURA 65. lNFLutNC1A DA NORMA NA FORMA COMO OS lNQUiRlDOS
RESPONDERAM ADS lND1CADORES DE RAOSMO

FIGURA 64. RAClSMO APUCADO E RAClSMO BlOLOG1CO POR PERFIL
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Eimportante notar que a quantidade de individuos em

cada categoria sofreu va
ria~5es relativamente a analise que flzemos dos pems de respostas antes de colocarrnos em
saliencia a norma anti-racista. Nota-se, entTelanto, que a quantidade de individuos
litarios permanC'ceu pralicamente inalterada. Apenas aumentou de 12% para 1SOJa.
as varia~5es concentram-sc nas categorias de racistas flagrantes e de racistas avcrsivos.
Enquanto 0 numero de inquiridos que apreserltou urn perfil flagrante dirninuiu de 3S0f0
para 2S lYo, 0 numero de inquiridos corn um perfll aversivo aumentou de 5JOfo para 6()O/o.
Essa varia~ao reflecte c1aramente urn dos sintomas do fen6meno que aqui analisamos: a
influrncia da norma anti-Tdcista no aumento da discrepancia nas respostas dos inr11lirirl,,<
as perguntas socialmente sensfveis.
Para mostrar de fomla mais clara a influencia da norma nessas resposlas, relaciona
mos os tres perils de respostas com a saliencia da norma anti-racista. as resultados indicam
que 0 impacto das norrnas esigniflcativo163. Como podemos veriflcar na Figura 65, M uma
menor percentagem de individuos com perfll flagrante na condi\;ao em que colocamos em
saliencia a norma igualitaria do que na condi.;ao de controlo. No en tanto, ha uma maior
percentagern de racistas aversivos na condi\;ao de norrna iqualitinia do que na condi<;ao de
controlo. A saliencia da norma nao alterou a percentagem de individuos com perfil
taria. Esses 11'sultados sao evidrncia objectiva para a hip6tese de que a norma anti-racista
discrepancias nas respostas dos inquiridos ao cOfljunto de indicadores sobre 0 racis
mo. A norma reduz 0 racismo flagrante e aumenta 0 racismo averstvo.
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Por lim, procuramos verirlcar se essa influencia normativa se mantem mesmo de
pois de termos em conta outras valiaveis, designadas variaveis-controlo. que poderiam leT
um impacto importante nos perfls de respostas, como sao exemplo a escolaridadC', a idade
e 0 sexo dos inquiridos. Especilicamente, procedemos a uma anillise estatislica que afere
de que forma a saliencia da norma e as variaveis de controlo predizC'm os perfis identilica
dOS164. as resultados mostram (ver a Tabela 2) que 0 efeito da norma e signincativo tanto
no racismo flagrante como no racismo aversivo. Esse efeito mantem-se apesar de se ter em
conta os ekilos das variaveis-controlo. Entre estas, apC'nas a escolaridade se relaciona
licativamenle com a expressao dos diferentes tip 05 de racismo. as coeflcientes obtidos para
essa rela.;ao sao negativos tanto no caso do racismo flagrante, como no caso do racismo
avC'rsivo. 1510 signiflca que quanto maior e a escolaridade, rnenor e a probabilidade de um
apresentar racismo flagrante ou racismo aversivo e i5to verinca-sc quer
pessoas para quem colocamos em saliencia a norma anti-racisrno, quer naquelas para quem
nao activimlOs essa norma (Figura 66 e Fiqura 67).

164 Re<liizamos urn" regressiio logistic" tornando as tres pems como variavel-criterio e usando a salienlia da nonna.
sexo, a idade e a esmlaridade como preditores.

0

o lMPACTO DA NORMA ANT1-RAC1STA Ni\S RfSPOSTAS A

OS lMIGRANTES E A lMIGRACAO AOS OLHOS DOS PORTUGlJESfS

FlGURA 66. PROBABlUDADE DE APRESENTAR RACISMO FLAGRANTE EM FUN(:AO
DA SI\UENl1A DA NORMA E DO NlvEL DE ESCOlARlDADE DOS INQU1RlDOS

TABELA 16. PREDl(:AO DOS PERFlS DE RAClSMO '6S
,..-

Racistas Flagrantes
odds
b
lntercepto
NOnlla
Sexo
ldade
Escolaridade

0.66***

Racistas Aversivos
odds
b

.

Racismo J;'Jagrante
1.0

1.66**"

0.9

-0.76*

0.1'7

0.48**

1.62

.3'7

lAS

0.30

1.36

0.8

.01

1.00

-0.01

1.00

.;:; 0.7

-.57<

-0.56

-OS3***

0.79
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De maior importancia, a analise dos coei'icienles apresentados mosha um padrao
consistente com a hip6tese que temos proposto. A saliencia da norma anti-racista diminui
a probabilidade dos inquiridos apresentarern urn padrao de racismo nagrante, mas aumenta
a probabilidade de adoptarem um padrao discrepante de resposta, i.e. aumenta 0 racisrno
aversivo.

E interessante notar que este padrao se mantem para os inquiridos de todos os
niveis de escolaridade. Como podemos veriflcar na Figura 66, a probabilidade de expressar
racismo tlagrante e menor na condic;;ao em que a norma anti-racisrno estava saliente do que
na condic;;ao em que essa nomla nao estava saliente e isto verinca-se quer nos individuos
com men os do que a 4
quer nos individuos com niveis de formac;;ao superior (licen
ciatura ou formaC;;3o mais
3

,., Nos perils defmimos os individuos igualitlrios como gropo dc- referencia. Avariavel nonna foi catl'gonzada como
-05 (condiy'lo de controlo) e 05 (mndi;;ao igualitarismo). Na vdriavel sexo atribuimas os vdlores -D.S (masrulino) e
0.5 (feminino). A idade dos inquiridos foi medida em anos e varia delS a 9'1 anas. Aescolaridade fbi medida ao nivel
ordinal assumindo as seguintes categorias (menos do que a 4' dasse; 4' dassc ou nivel preparatorio re(-ente; 5" ana
antigo au 9" ana uniflGldo, 10' ano, 11"; 7" ano antigo, ano propedeutico, 12 ano recente ou mlSo medio; frequencia
de universidade ou bacharelato; licenciaturn mestr.Jdo ou doutornmento).
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Veriflca-se 0 efeito Oposto relativamente a expressao do rdcismo aversivo. Como
podernos ver na Figura 67, a probabilidade de expressar esse tipo de racismo e maior na
condiC;;ao de saliencia da nonlla anti-rads11lo do que Tla condic;;ao onde essa norma nao foi
posta em sali(~ncia. Este padrao veriflCa-se nos individuos de todos os niveis de escolaridade,
quer no nivel mais baixo, quer no mais elevado.

OS lM1GRANTFS E A lM1GRA<;)\O ADS OLHOS DOS PORTUGUESES

o HvlPACTO DA NORMA ANTI-RACISTA NAS RESPOSTAS A lNQ1JER1TOS SOBRE PRECONCElTO

FlGURA 67. PROBABlLlDADE DE APRESENTAR RAClSMO AVERSrvO EM FUNy\O
DA SALlENC1A DA NORMA E DO NiVEL DE ESCOlARlDADE DOS lNQU1RlDOS

contexto pTivado. No entanto, mostramos primeiramente que, de facto, e possivel identi
ncar um perfil de resposta que revela um padrao de discreptmcia entre as respostas que se
dao a questiies que tomam saliente a nonna anti-racista e as respostas a outras questiies
onde esse aspecto nao esta tao saliente e onde, consequentemente, as respostas sao menos
constrangidas. Este foi, de resto, 0 padrao adoptado pela grande maioria dos responden
tes. Posterionnente, e numa demonstra<;ao mais directa do nosso argumento, descrevemos
como uma activa<;ao efectiva dessa nonma atraves de um procedimento experimentallevou
a um aumento da prevaU~ncia desse padrao de rpC1r\()ch
demonstramos que um contexte de saliencia do valor da
determinou a emeraencia de respostas
norma.
nao foi activada

Radsmo Aversivo
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Discussao
A pergunta central que procurarnos responder neste capitulo foi a de saber por que
razao as respostas a inqueritos sobre temas como preconceito, racismo e discrimina<;-ao tem
revelado nos llltimos anos uma tendencia de decrescimo destas
rnesmo tempo, episodios, noticias e casas do
cia de racismo e discrimina<;-ao r.h''' ....t'',..,
gropos percebidos como minoritarios.
Avan<;amos a
de que esta discrepanria se deve asaliencia de urna nonna
a inqurritos em que 0 teor das questoes sensfveis
anti-racista num contexto de
sobre temas como preconceito e racismo "alerta" 05 individuos, que procuram entao expres
--,~",-- que estao, de algum modo, constrangidas pelas preocupa<;oes desses mesmos
em nao parecerem pessoas preconceituosas. Num contexte pTivado, tais nonmas
estarao menos salientes e outTas estao presentes, de modo que a ac<;ao das pessoas tende a
seguir urn padrao diferente daquele que se verifica em contextos publicos.
Na dernonstra<;ao deste argumento, nao demonstramos directamente que a discre
pancia existe entre as respostas a inqueritos e as atitudes num contexto privado, dado que
nao comparamos as respostas dos mesmos individuos num contexte de inquerito e Tlum

A questao que emerge no ambito dessa argumenta<;ao ca de saber se isto significa
que os dados produzidos par inqueritos carecem de f1abilidade. Relativamente a este as
podera dizer-se que uma avalia<;ao mais precisa e fiavel deste fen6meno sera aquela
que combinar as respostas a inqueritos com a analise de outras medidas de preconceito e
racismo que escapam ao controlo consciente do individuo aquilo que em psicologia social
se designa pOT medidas irnplicitas O~azio & Olson, 2003).
No entanto, sera pertinente referir que urna eventual menor f1abilidade dos dados
de inquerito relativamente a fenomenos como 0 racismo nao cornprornete necessariamente
uma analise valida sobre os factorl's que subjazem a este tipo de atitudes. lsto e, mesmo que
nao consigamos aferir os niveis efectivos de prevalencia de racismo, conseguiremos amesma
identificar os aspectos que os detenminam e sera este estudo e esta analise que permitirao
abordar esta questao socialmente relevante de fonma potencialmente eficaz.

