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Capitulo 8

Valores sociais, preconceito e solidariedade
,

relativamente a grupos racializados
e imigrantes28
Jorge Vala
Marcus Lima
Diniz Lopes

Para poder continuar a crescer economicamente,a Europa devera
fyceberalguns milh5es de novos imigrantes,cerca de 30 milh5es nos
pr6ximos 25 anos, de acordo com algumas agencias internacionais.
Mesmoque as previs5es destas agencias sejam exageradas,continua a
sefelevado0 mlmero de novos imigrantesque a Europa ira necessariamenteacolher. Estarao os europeus abertos a apoiar a integra~aodeste
novosimigrantes?
Varios indicadorespermitempensar que a maioria dos cidadaos europeusreconhecem0 racismo e xenofobiaflagrantesnao apenas como

28Os autores agradecem a colabora~ao de Cristina Marinho na prepara~ao dos ticheirosde dados e na analise de resultados.
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ilegais, como tambem socialmente antinormativos29. De facto, finda a
segunda guerra mundial, e constatado 0 horror de urn Estado racista, a
Carta dos Direitos do Homem (1948), a Declarac;ao da UNESCO sobre
a rac;a (1950), os movimentos sociais de diferentes tipos na Europa, as
lutas dos negros americanos e os movimentos de libertac;ao africanos
criaram uma dinamica que foi progressivamentetornando ilegal a discriminac;ao racial e socialmente antinormativas as crenc;asracistas.
No entanto, de par com a antinormatiyidade do racismo, as crenc;as
negativas face aos imigrantes e face a pessoas vistas como de outra
rac;a ou cultura permanecem. Segundo 0 Eurobarometro, n.o 47.1 (Ben
Brika, Lemaine e Jackson, 1997; Deschamps e Lemaine, 2001), e 0
estudo realizado pelo European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia (Thalhammer, Zucha, Enzenhofer, Salfinger e Ogris, 2001),
48% dos europeus em 1997 e 52% em 2000 consideram que as pessoas
de «outras rac;as,cultura ou religHio» «abusam do sistema de seguranc;a
social», 64 % em 1997 e 58% em 2000 acham que essas pes soas «estao mais frequentemente envolvidas na criminalidade do que a media
das restantes pessoas», 46% em 1997 e 52% em 2000 consideram que
«quando na escola ha muitas crianc;as de grupos minoritarios a qualidade do ensino sofre». 0 preconceito aberto, 0 racismo e a xenofobia
fIagrantes sao, pois, urn problema que permanece na Europa de hoje.
0 comportamento dos imigrantes e dos grupos minoritarios e percebido como diferente do comportamento da maioria, e percebido como
problematico, suscita preocupac;oes, e visto como abuso e transgressao.
Por outro lado, 0 sofrimento destes imigrantes e as suas condic;oes de
vida nao encontram eco nos media e nao constituem tema de preocupac;ao quotidiana. Quantos europeus sabem que se calcula em 6000 0
numero de pessoas que de 1997 para ca morreram ao tentarem entrar
na Europa? Concretamente, a ONG ~<Unitedfor Intercultural Action»
identificou 2406 mortos. Nos novos pafses de imigrac;ao, como Portugal, a Espanha e a Italia, de que forma se reage as condic;oes de vida

29 Por exemplo, segundo resultados do EVS, a percentagem
intolerancia de forma aberta relativamente a pessoas de «outra
«imigrantes» era, em 1990, na Uniao Europeia, respectivamente,
estes valores mantem-se: 10% no caso da ra<;:ae 11% no caso
analise longitudinal dos resultados do Eurobarometro, v. Halman

de pessoas que mostram
ra\;a» OU relativamente a
de 10% e 13%. Em 1999,
de imigrantes. Para uma
(1994).
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dos imigrantes? E como reagem os espanh6is a morte de imigrantes
nas praias do SuI da Espanha? E os italianos a morte de imigrantes nas
praias do Adriatico? Que pensam os portugueses dos cerca de 100000
imigrantes de Leste que entraram em Portugal nos ultimos tres anos,
somando-se aos imigrantes africanos?
As ciencias sociais, nomeadamente a psicologia social, tern conferido, nos ultimos anos, aten~ao as novas express6es do preconceito, ancoradas, nao na ideia de ra~a e de inferioridade racial, mas na ideia de
cultura e de hierarquias culturais. Estas novas express6es do preconceito tern sido designadas por racismo subtil na Europa (v. Pettigrew e
Meertens, 1995) e racismo simb61ico ou moderno nos EVA (v. McConahay, 1986). Ainda no sentido de entender a permanencia do racismo
e da discrimina~ao em sociedades formal mente anti-racistas, varias
correntes na psicologia social tern tambem estudado formas indirectas
ou nao intencionais de racismo e ate a sua expressao nao consciente ou
automatica (para uma revisao, v. Fiske, 1998). Contudo, a aten~ao que
tern sido dada a estas novas express6es do racismo e da xenofobia tern
tido como efeito indirecto fazer esquecer que 0 racismo flagrante persiste e, por outro lado, que as posi~6es igualitarias e nao diferencialistas tambem existem, ou seja, que 0 racismo nao e inevitave1.
Neste texto analisamos os resultados relativos a uma medida de orienta~ao geral para 0 preconceito flagrante e uma das dimens6es do racismo flagrante, aquela que associa as minorias, as pessoas percebidas
como cultural mente diferentes ou os imigrantes, a uma amea~a no pIano econ6mico e no emprego. Analisamos tambem as orienta~6es para a
, solidariedade relativamente a estes grupos de pessoas. Depois de descrevermos as orienta~6es negativas e positivas relativamente aos grupas minoritarios referidos, analisamos as variaveis posicionais e os
valores sociais que subjazem a essas orienta~6es. Se as medidas de
preconceito SaD pobres no European Values Study (EVS) (Halman,
2001), 0 questionario de suporte a'este estudo inc1ui medidas s61idas e
diversificadas dos valores sociais. Desta forma, 0 EVS constitui uma
excelente base de dados para analisar os preditores do preconceito,
nomeadamente os que se referem aos valores sociais e, especificamente, aos valores relacionados com 0 igualitarismo e 0 individualismo
meritocr<itico.
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A analise de dados sera feita a nivel da DE, no seu conjunto, e a nivel de paises que constituem dois exemplos de tradiyoes diferentes
face as migrayoes. Estudamos a Alemanha, a Belgica e a Franya como
exemplos de paises tradicionalmente receptores de imigrantes. Par sua
vez, estudamos a Espanha, Portugal e a Itciliacomo exemplos de paises
europeus que passaram de paises de emigrantes a paises de destino de
imigrantes3O.

A expressao de preconceito flagrante em paises COlI).
tradi<;ao de imigra~ao e de emigra~ao
0 preconceito tradicional e flagrante assenta em tres vectores fortes;
existem rayas humanas inferiores e superiores; os imigrantes e as pes~
soas percebidas como membros de outras rayas ou culturas constituem
uma ameaya no piano economico; estas mesmas pessoas saD tambem
percebidas como uma ameaya a seguranya dos cidadaos das sociedades
de acolhimento. Quanto a nos, e a ideia de raya e de hierarquias raciais
que suscita crenyas negativas no campo economico e da seguranya. E e
porque se pensa que essas pessoas saD inferiores que se considera que
nao merecem 0 apoio do sistema social, que se considera que nao merecem os empregos que lhes saD oferecidos.

E tambem

porque se pensa'

que essas pessoas SaDinferiores e que a sua natureza as arrasta paraia
conflitualidade e para comportamentos antilegais que se considera que
constituem uma ameaya a seguranya. De facto, os imigrantes vistas'
como pessoas de raya equivalente ou de cultura equivalente nao sao,
geralmente, objecto de avaliayoesnegativas ou de urn preconceito sisr
tematico. Por exemplo, os imigrarites portugueses em Franya nao fo~
ram objecto da mesma avaliayao negativa que urn grande numero d~,
franceses faz dos emigrantes norte-africanos. Em Portugal, por exeni~

30 Especiticac;oes sobre as amostras SaD apresentadas par Halman (2001). No anex~~
metodol6gico deste livro SaDtambem dadas indicac;oes sobre as amostras.
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plo, urn emigrante belga nao sera representado como uma amea~a econ6mica ou a seguran~a, como 0 e urn imigrante africano.
0 questiomirio do EVS de 1999 nao inclui nenhuma questao especffica sobre as cren~as raciais, mas inclui dois indicadores que remetem
para dimens6es do preconceito flagrante contra grupos habitual mente
racializados ou etnicizados: uma medida classica de distancia social
(rejei~ao de urn grupo devido a sua percep~ao como diferente a nfvel
racial, cultural ou religioso); uma medida de percep~ao dos imigrantes
como urn amea~a economica. Sao as respostas a esses indicadores que
passamos a analisar. Estas respostas SaDestudadas em dois tipos de
pafses - pafses tradicionalmente receptores de emigrantes e pafses que
ate ha poucos anos eram pafses de emigrantes e que passaram a receber
imigrantes. Perguntamo-nos se a experiencia destes ultimos pafses
como pafses de emigrantes os diferenciara nas atitudes face aos imigrantes e ao preconceito em geral. De facto, consideramos que a experiencia directa ou vicari ante da emigra~ao pode gerar sentimentos de
tolerancia e de compreensao para com os imigrantes, decorrentes de
processos, ainda que vagos, de identificac;ao. Por outro lado, os pafses
com tradi~ao de emigra~ao SaDtambem pafses menos desenvolvidos
economicamente, onde, consequentemente, a presen~a de imigrantes
pode ser mais facilmente percebida como uma amea~a.
Como referido, a primeira medida que vamos analisar e uma medida chissica de distancia social que pode ser tomada como uma medida
de preconceito. No questionario EVS, os grupos considerados a nfvel
dessa medida fazem parte de tres categorias distintas: pessoas estigmatizadas (por exemplo, pessoas com perturba~6es mentais, pessoas com
passado criminal), categorias polfticas (extremistas de direita e de esquerda), categorias de pessoas racializadas ou etnicizadas. Esta ultima
categoria, aquela que aqui nos importa, era composta pelos grupos seguintes: «pessoas de rac;adiferente», «imigrantes/trabalhadores estrangeiros», «mu~u]manos», <~udeus»e «ciganos»31.
"

31A pergunta era a seguinte: «Dos grupos de pessoas que se apresentam na lista seguinte,diga, por favor, aqueles que nao gostaria de tef como vizinhos.»
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Rejeit;ao de grupos racializados ou etnicizados
[QUADRO

- EVS de 1999

N.o 8.1]

Ex-Alemanha Ocidental

... ......

...

Franr;a
Espanha

.
............

...... ...

...

.............

Portugal

...... I -

Belgica

...

......

Italia................................................................................

M

DP

0,52a
0,83bc
0,68ab
0,67ab
0,94c
I,12d

0,89
1,21
1,25
0,98
1,42
1;34

Numero de grupos racializados rejeitados variando entre 0 e 5; F(5,9390) = 61,425;
p < 0,000;eta quadrado =0,03; as mediascom letrasdiferentessao estatisticamentediferentes.

Discriminat;ao no trabalho
[QUADRO

- EVS de 1999

N.O 8.2]

Ex-Alemanha Ociclental
Franr;a
Espanha

..........
......

...

...

...
.........

.......
...........

Portugal
.........
......... ......
..............
Belgica
...
................
~~...............................................................................

Escala: 3 - concorda a I - discorda; F(5,9133)

= 0,03;

M

DP

2,22c
2,18ca
2,45b
2,4lb
2,07a
2,4lb

0,92
0,93
0,80
0,83
0,97
0,80

=48,349, p < 0,000; eta quadrado =

as medias com letras diferentes sao estatisticamente diferentes.

Como se pode ver no quadro n.o 8.1, os paises eonsiderados nesta
analise difereneiam-se signifieativamente no que toea ao numero de
grupos de pessoas raeializadas ou etnicizadas que rejeitam. 0 numero
de grupos rejeitados e mais elevado na Italia, seguindo-se a Belgica.
A ex-Alemanha OcidentaJ32eo pais onde a expressao aberta da rejei32 Dado termos verificado diferen<;:assignificativas nas duas amostras alemas, e dada a
hip6tese que formul<imos, apenas considenimos as respostas da ex-Alemanha OcidentaI.
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9ao de grupos raciais ou dos imigrantes e mais baixa. Portugal e a Espanha encontram-se numa posi9ao intermedia33. Note-se que, apesar de
os valores medios de rejei9ao serem baixos, eIes saGsignificativamente
diferentes de a no conjunto da DE34e em cada urn dos palses aqui analisados35, indicando este resultado que em todos eles se verifica uma
orienta9ao para a discrimina9ao.
0 segundo indicador de preconceito flagrante refere-se a percep~ao
de amea~a economica, especificamente a amea9a no emprego. 0 indicador mede a orienta9ao para a discrimina9ao no emprego dos
imigrantes em favor dos nacionais36. No quadro n.O8.2 podemos verificar que a discrimina9ao no emprego a favor dos nacionais e mais
elevada em ItaIia, Portugal e Espanha37.

Apesar das diferen~as assinaladas nas respostas as duas questoes
que comentamos, no conjunto do palses da DE estas respostas encontram-se correlacionadas de forma muito aceitavel (r = 0,25; p < 0,000).
Para alem disso, nesta como nas restantes questoes 0 «tamanho dos
efeitos» e relativamente baixo (v. os valores eta), indicando que as diferen9as entre palses nao saG tao elevadas como se poderia pensar.

33 Em todos estes paises, os ciganos SaG0 grupo mais rejeitado, numa percentagem
que varia entre 32% e 56%. Em todos os paises, com excepC;aode Portugal, os «muc;ulmanos»SaGa segunda categoria mais rejeitada (valores entre 1J% e 20%). A categoria «pessoas de outras rac;as»e mais rejeitada na Belgica (14%) e em Italia (16%) e menos na
Alemanha (5%). Uma vez que a pergunta e um indicador de racismo aberto, os resultados
mostrama forc;ada norma anti-racista nestes paises.
34 UE (15 paises):
35 Ex-Alemanha

M

= 0,79;

Ocidental:

II < 0,000; Espanha: t(1199)

= 1,26; t(19600) = 87,175; p < 0,000.
= 23,87; p < 0,000; Franc;a: t(1614) = 27,42;
= 18,766; J7 < 0,000; Portugal: t(999) = 21,55; p < 0,000;
DP

t(1651)

Belgica:t( 1911) =29,18; p < 0,000; Italia: t(1999) = 38,15; p < 0,000.
360 indicador e 0 seguinte: concorda ou discorda da seguinte afirmaC;ao:«Quando os
empregos SaGpoucos, deve-se dar prioridade aos... (nacionalidade)... relativamente aos
imigrantes»(3 - concordo; 2 - nao concordo/nem discordo; 1 - discordo).
37 Acordo com a discriminaC;aono trabalho: Franc;a,54%; Alemanha, 59%; Belgica,

51 %; Portugal,

63%; Espanha,

65%; Italia, 61 %.
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A solidariedade para com os imigrantes
No ponto anterior consideramos as orienta~oes para a discrimina~ao
de imigrantes e de pessoas percebidas como sendo de outra ra~a ou
cultura. Sera que os pafses onde se mostra maior orientac;:aopara a discrimina~ao sao aqueles onde tambem a solidariedade e men or? A nossa hip6tese e a de que a discrimina~aO)laO se opoe necessariamente a
orientac;:aopara solidariedade. De facto, as atitudes raciais podem ser
conceptualizadas como atitudes ambivalentes. Ou seja, urn grupo alvo
de uma atitude preconceituosa pode ser tambem alvo de solidariedade.
Foi no quadro desta hip6tese que Katz e Hass (1988) mostraram que as
atitudes racistas eram complexas e integravam urn misto de rejeic;:aoe
solidariedade. Num contexto mais geral, e apoiando tambem a nossa
hip6tese, alguns model os psicol6gicos sugerem que os factores motivacionais que subjazem a avaliac;:aopositiva de urn estfmulo podem ser
diferentes daqueles que subjazem a sua avalia~ao negativa (Caciopo,
Gardner e Berntson, 1997). Sendo assim, as rafzes da solidariedade
podem ser diferentes das rafzes da discriminac;:ao e a solidariedade
pode nao ser 0 contraponto da discrimina~ao.
Nesta perspectiva, para analisar as atitudes de solidariedade social
para com os imigrantes consideramos dois indicadores disponfveis no
questionario EVS: urn que mede a orientac;:aopara acolher imigrantes
de pafses menos desenvolvidos (solidariedade nas polfticas de imigrac;:ao)38e outro que mede a orientac;:aopessoal para apoiar esses mesmos
imigrantes (solidariedade pessoal activa)39. No conjunto dos pafses
europeus, os dois indicadores correlacionam-se positivamente (r =0,34;
p < 0,000).

38 0 indicador e 0 seguinte: «Ha pessoas de pafses menos desenvolvidos que vem trabalhar. Na sua opiniao. 0 que deveria fazer-se: (I) 0 governo devia deixar vir trabalhar
todas as pessoas que quisessem; (2) devia deixar desde que houvesse empregos disponfveis; (3) devia estabelecer limites rigorosos ao numero de trabalhadores; (4) devia proibir a
vinda de trabalhadores estrangeiros para... (Portugal)>>.
39 0 indicador e 0 seguinte: «Estaria disposto a fazer alguma coisa de concreto para
melhorar as condit;:6esde vida dos imigrantes?»: I - certamente que naoa 5 - certamente
quesim.
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Solidariedade pessoal activa

- EVS de 1999

[QUADRO W 8.3]

Ex-Alemanha Ocidental...

...............................

fu~............................................................................
Espanha
Portugal
Belgica
~~..............................................................................
II

.
.
.

M

DP

2,98a
2,75b
3,29c
2,96a

0,87
1,15
0,76
0,93
1,14
0,81

2,95a
3,39c

Escala: I -certamente que nao a 5 - certamente que sim; F(5,9196) = 99,976;
p < 0,000; eta quadrado = 0,05; as medias com letras diferentes sao estatisticamente
diferentes.

"',

Atitudes perante as politicas de imigral;ao

- EVS de 1999

[QUADRO N." 8.4]

Ex-Alemanha Ocidental.................................................
Fran~a

..

Espanha
Portugal

........
......................

Belgica
It.ilia

.
""""'"''''''''''''''''

M

DP

2,64a
2,66a
2,08b
2,19b

0,66
0,74
0,71
0,69
0,74

2,60a
2,38c

0,72

Escala: I - deixar vir trabalhar para Portugal todos os que querem a 4 - proibir a vin-

.iI'

'da de trabalhadores estrangeiros; F(5,9004) = 153,384; P <0,000; eta quadrado
medias com letras diferentes sao estatisticamente diferentes.

= 0,08;

as

.,

~

'E>
~
[10
ill
!!II>

!IIi
11/

No que toea 11solidariedade pessoal aetiva, ela e mais elevada em
Espanha e na Italia e mais baixa em Fran9a (quadro n.o 8.3)4°. Quanta

40 Respostas afirmativas it disposic;:ao para 0 apoio pessoal aos imigrantes:
23%; Alemanha, 24%; Belgica, 31 %; Portugal, 21 %; Espanha, 36%; It5lia, 46%.
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a solidariedade a nfvel das polfticas de imigra<;ao,os pafses que apresentam valores mais baixos de solidariedade sac a ex-Alemanha
Ocidenta], a Fran<;ae a Belgica, pafses com maior pressao na procura,
mas tambem com mais necessidades de imigrantes para sustentarem 0
crescimento e as polfticas de welfare. Portugal e a Espanha revelam-se
mais abertos, enquanto a Wilia apresenta uma posi<;aointermedia (quadro n.o 8.4)41,42.No conjunto, pode dizer-se que os pafses com tradi<;ao
de emigra<;ao apresentam uma orienta<;aomais elevada para a solidariedade, embora sejam os pafses que, como se viu anteriormente, mostram mais tendencia para a discrimina<;aono trabalho.
Uma analise de clusters (grafico n.o 8.1), com base nas quatro variaveis que analisamos, mostra que, no conjunto, a Belgica, a Fran<;ae a
Alemanha estao mais pr6ximas entre si do que dos restantes tres pafses. Note-se ainda que a Italia, apesar da proximidade com a Espanha e
Portugal, apresenta uma configura<;aode atitudes muito especffica. Os
pafses tradicionalmente emigrantes agregam-se e separam-se dos pafses com tradi<;aode imigra<;ao.Refira-se, porem, que nao se pode dizer
que os primeiros sejam menos preconceituosos do que os segundos.
Ambos mostram atitudes ambivalentes, mas estruturam essa ambivalencia de forma diferente. Os pafses que tradicionalmente recebem
imigrantes mostram menor solidariedade, mas maior consciencia dos
direitos. Os pafses que s6 agora despertaram para os problemas da
imigra<;aoe que sac pafses de tradi<;aoemigrante mostram maior predisposi<;ao para a solidariedade, mas tambem menor consciencia dos
direitos e, por isso, maior orienta<;aopara a discrimina<;aono trabalho.

41 Valores para a posi9ao que prop6e limites restritos ou proibi9ao da imigra9ao: Fran9a, 61 %; Alemanha, 63%; Belgica, 60%; Portugal, 27%; Espanha, 24%; Italia, 43%.
42 Valores para 0 conjunto da Comunidade Europeia: a nfvel da solidariedade pessoal:
M

= 3,06;

DP

= 0,97;

a nfvel

das polfticas

de imigra9ao:
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= 2,48;

DP

= 0,073.
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Amilise de clusters hienirquica: dendograma utilizando agrega~ao media
(entre grupos)
[GRAFf

CO N." 8.1]

Fran~a
Belgica
Alemanha
Portugal
Espanha
Italia

Vma tipologia dos preditores do preconceito
Para analisar os factores que subjazem as orienta~6es relativamente
aos imigrantes, ou a pessoas percebidas como pertencendo a outras
rac;;asou culturas, recorremos a urn vasto conjunto de variaveis. Estas
variaveis foram seleccionadas com base na sua relevancia te6rica, na
sua associa~ao com 0 preconceito em estudos previos e na sua associ ac;;aoindependente com, pelo menos, uma das nossas medidas dependentes utilizadas neste estud043.
As variaveis independentes seleccionadas podem ser cIassificadas
nos conjuntos seguintes: varhiveis posicionais, variaveis relativas a
diferen~as no pIano psicol6gico, variaveis relativas a avalia~ao do sistema polftico, identidade polftica, identidade nacional, valores s6cio-polfticos e valores igualitarios VS. 0 individualismo meritocratico.

43 Para cada uma das variaveis independentes, e previamente it sua inclusao nas equa~6esde regressao que se apresentam a seguir, foram calculadas correla~6es ou analises de
variancia a fim de se verificar a sua associa~ao com, pelo menos, uma das varhiveis dependentes. Estas analises foram efectuadas a nfvel da UE.
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Apresentamos a seguir uma breve revisao das pesquisas sobre 0 preconceito e a discrimina9ao que justificam a inc1usao destas varhiveis
neste estudo, apesar de os seus efeitos serem, muitas vezes, controversos.

Variaveis posicionais
Neste grupo de variaveis inc1ufmos a idade, a escolaridade e 0 rendimento economico. A idade tern side associada ao preconceito, quer
como indicador do cic10 de vida, quer como indicador do efeito de gera9ao. No entanto, os efeitos desta variavel nem sempre sac c1arosem
todas as pesquisas. Nalguns estudos nos EVA, como em McConahay e
Hough (1976), e na Europa, como em Pettigrew e Meertens (1995),
tem-se mostrado que, quanto mais elevada a idade, maior 0 racismo.
No entanto, no estudo de Pettigrew e Meertens os efeitos da idade sac
muito heterogeneos e, por exemplo, na Gra-Bretanha verifica-se, contrariamente ao padrao europeu, que, quanto maior a idade, menor 0
preconceito. Em Portugal, num estudo sobre 0 racismo antinegro, nao
foram encontrados efeitos da idade (Vala, Brito eLopes, 1999), e Pedersen e Walker (1997), num estudo realizado na Australia sobre 0
preconceito relativamente aos aborfgenes, tambem nao encontraram
uma associa9aO significativa entre a idade e 0 preconceito.
Relativamente a escolaridade, muitos estudos apresentam associa90es fortes entre esta variavel e 0 preconceito (para uma revisao, v.,
por exemplo, Wagner e Zick, 1995), mas, noutros estudos, esta variavel nao aparece como relevante (Pedersen e Walker, 1997), ou apenas
e mostrada a sua relevancia na predi9ao das formas tradicionais de racismo (Vala et at., 1999). Para alem destas inconsistencias, uma questao que permanece relativamente aos efeitos da escolaridade refere-se
aos seus mediadores. Parece plausfvel que uma baixa escolaridade esteja associada a menores flexibilidade e complexidade cognitivas, 0
que tornaria os indivfduos com mais baixa escolaridade mais predispostos a aceitarem a simplicidade ideologica do racismo tradicional
(Tetlock, 1985). Se assim for, 0 efeito desta variavel nao devera OCOfrer no caso do racismo subtil, uma forma mais complex a de exprimir
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preconceito, hipotese que foi verificada no estudo de Vala e colegas
(1999). Note-se, no entanto, que urn nfvel elevado de escolaridade,
quando associ ado ao conservadorismo polftico, pode propiciar forte
adesao as formas mais rudes de racismo, urn resultado obtido por aqueles autores no estudo realizado em Portugal.
A terceira variavel considerada neste primeiro grupo e 0 rendimento. 0 rendimento pode ser tomado como um indicador de priva<;aoobjectiva e de frustra<;aoeconomica. Ora, na linha da hipotese da teoria
frustra<;ao-agressao, na formula<;ao inicial de Dollard, Doob, Miller,
Mowrer e Sears (1939), a frustra<;ao economica pode, em certas circunstancias, levar a agressao contra grupos minoritarios. Foi no quadro
desta hipotese que aqueles autores analisaram 0 racismo como uma
agressao de urn grupo em situa<;aode priva<;aoeconomica relativamente
a outro grupo julgado responsavel por essa situa<;ao.A agressao nao seria dirigida, porem, para 0 alvo produtor da priva<;ao (por exemplo, 0
sistema economico ou as classes dominantes), mas para 0 alvo a quem
e atribufda a responsabilidade por essa priva<;ao. Esse alvo seria um
grupo vulneravel, com meios de defesa reduzidos. Esta hipotese ficou
conhecida como a hipotese do bode expiatorio (Hovland e Sears,
1940).
Em sfntese, de acordo com os resultados referidos, nao se devera
encontrar uma associa<;ao significativa entre a idade e 0 preconceito,
mas pode esperar-se que, quanto menor a escolaridade e menor 0 rendimento, maior 0 preconceito flagrante.

Diferen~as individuais no pIano psicologico
Neste nfvel de analise considenimos duas variaveis: a satisjarfio
com a vida e a conjianra nos outros. A satisfa<;ao/insatisfa<;aocom a
vida pode ser entendida como uma medida de frustra<;aoe, neste sentido, estar associada a discrimina<;ao,tal como 0 rendimento economico,
na base dos pressupostos teoricos acima referidos. Mas a satisfa<;ao
com a vida pode tambem estar associada a auto-estima, variavel que
algumas orienta<;6es teoricas associam a discrimina<;ao, tendo-se mostrado que, quanta menor a auto-estima, maior a orienta<;aopara a dis403
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criminayao (v. Ehrlich, 1973). Quanto a confianya interpessoal, esta e
uma dimensao da personalidade autoriUiria na teoria de Adorno,
Frenkel-Brunswick, Levinson e Sanford (1950) e, consequentemente,
um factor que, como predito por aquela teoria, pode estar associado ao
preconceito. Desta forma, quanto menor 0 sentimento de satisfayao
com a vida e quanto menor a confianya nos outros, maior 0 preconceito
flagrante.

Diferen~as individuais na rela~ao com 0 sistema politico
Recentemente, as atitudes face aos imigrantes tem side entendidas
no quadro de uma atitude negativa mais geral face ao sistema polftico e
de um sentimento de inseguranya provocado pela percepyao de que as
instituiy6es polfticas nao sac eficazes na protecyao dos cidadaos. Estas
atitudes podem ser avaliadas com base em medidas de confian{:a nas
institui{:oes pol{ticas e de satisfar[io com a democracia, que remetem
para a percepyao de eficacia polftica. Ora foi ja mostrado que a percepyao de eficacia polftica se encontra associada ao preconceito. Concretamente, numa analise sobre os preditores do racismo na Europa, Pettigrew (1999) mostra que, quanto menor 0 sentimento de eficacia
polftica, ou seja, 0 sentimento de que se pode influenciar 0 sistema poIftico e de que este reflecte os interesses dos cidadaos, maior 0 preconceito.

E esta

a hip6tese que retomamos neste estudo.

A identidade polltica
Na sequencia da pesquisa de Adorno e colaboradores (1950) sobre
0 preconceito, a variavel «posi<;:aopolftica» ou «identidade polftica» no
espectro esquerda-direita e habitualmente analisada nos estudos sobre
0 racismo e a xenofobia. Alias, a simples observayao da arena polftica
tambem mostra que e na extrema-direita que se encontram manifesta<;:6esmais abertas de xenofobia e posiy6es mais claras de rejeiyao da
imigrayao. De facto, nos pafses europeus as polfticas oficiais relativamente as minorias e aos imigrantes covariaram ate ha pouco tempo
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com a orientac;:aoideol6gica (esquerda-direita) dos partidos politicos,
assumindo os partidos de esquerda posic;:oesde maior abertura a imigrac;:ao,0 que parece reflectir-se nas posic;:oesdaqueles que se autocategorizam mais a esquerda ou mais a direita. 0 estudo de Pettigrew e
Meertens (1995) mostra exactamente que 0 posicionamento polftico e
um born preditor do racismo. No entanto, os partidos polfticos de esquerda tern vindo, ultimamente, a defender polfticas ditas realistas de
imigrac;:ao,com legislac;:aoque se aproxima muito da legislac;:aoproposta pelos governos de direita ou centro-direita. Esta nova posic;:ao
podeni reflectir-se na relac;:aoentre 0 posicionamento polftico e 0 preconceito racista ou xen6fobo abertos, pelo que nao sera de esperar uma
relac;:aoforte entre estas duas variaveis.

A identidade nacional
A pesquisa nesta area tern colocado a hip6tese de que, quanto maior
a saliencia da identidade nacional, medida com base no orgulho nacional, maior a orientac;:aopara 0 racismo, dado que a identidade nacional
e habitualmente vivida como uma identidade exclusiva e nao inclusiva.
Urn exemplo do efeito da identidade nacional no preconceito e apresentado no estudo ja referido de Pettigrew e Meertens (1995). Neste
estudo, embora a associac;:aoentre a identidade nacional e 0 preconceito nao seja das associac;:oesmais fortes encontradas pelos autores e esta
associac;:aoesteja marcada por alguma heterogeneidade entre as amostras.europeias, verifica-se, de facto, que, quanto maior a identificac;:ao
com 0 pais, maior 0 preconceito. Porem, no estudo de Pedersen e
Walker, tambem ja citado, verifica-se uma associac;:aoentre a identidade nacional e 0 racismo moderno relativamente aos aborigenes, mas
nao entre a identidade nacional e 0 racismo tradicional. Note-se, por
outro lado, que Inglehart (1997), num estudo realizado em 43 paises,
encontrou uma associac;:aoclara entre identidade nacional e conservadorismo, mas nao entre identidade nacional e etnocentrismo. Em Portugal, no estudo sobre 0 racismo antinegro realizado por Vala e
co-autores, a identidade nacional nao se mostra significativamente associada ao racismo.
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Outros resultados, relatados por Duckitt e Mphuthing (1998), sugerem que 0 conceito de identidade nacional e urn conceito multidimensional, havendo que distinguir entre «patriotismo» (dimensao emocional da liga9ao com 0 paIs) e «nacionalismo» (saliencia da orienta9ao
para a competi9ao nas compara90es internacionais). Nos resultados
referidos por aqueles autores apenas 0 nacionalismo se apresenta correlacionado com 0 etnocentrismo. Resultados semelhantes foram encontrados na Gra-Bretanha por Dowds e Young (1997). Numa outra tradi9ao teorica, a revisao da teoria da identidade social de Tajfel (Tajfel e
Turner, 1979) proposta por Mummendey (1995) propoe que a identifi~
ca9ao com urn endogrupo suscita favoritismo por esse grupo, mas nao,
necessariamente, derroga9ao de urn exogrupo oposto.
Em sIntese, a identidade nacional nao devera, por si so, gerar preconceito, mas, como e geralmente associada a posi90es exclusivistas, e
provavel que, como em estudos precedentes, tambem neste estudo se
verifique uma correla9ao entre a identifica9ao com 0 paIs e a discrimina9ao racial.

Valores socio-pollticos
A nIvel dos valores socio-pollticos consideramos tres dimensoe~: 0,

conservadorismo moral, 0 conservadorismopolitico e as orienta~oes
materialismo/pos-materialismo. A distin~ao entre conservadorismo
moral e polItico advem da hipotese analisada por Vala e co-autores
(1999) de que, pelo menos no domInio do preconceito, estas duas dimensoes do conservadorismo podem apresentar resultados diferenci~dos. De facto, os resultados destes autores mostram uma associa~ao
clara entre 0 conservadorismo m~ral e 0 racismo, mas nao entre este"e
0 conservadorismo polItico ou 0 posicionamento polItico (esquerdt
-direita), resultado que pode apenas reflectir uma especificidade do
contexte

ideologico

em Portugal,

ou pode indicar uma mudan~a' n'O

padrao de atitudes identificado por Adorno e colaboradores no anos 50,
Quanto ao valores pos-materialistas, 0 estudo de Inglehart (1997), num
vasto numero de palses, apresenta uma clara dissocia9ao entre p6's-materialismo e preconceito flagrante. Dado que as nossas medidas",
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tambem saD medidas de preconceito aberto, podemos esperar uma correlac;aopositiva entre conservadorismo, materialismo e preconceito.

Valores igualitarios vs. valores de individualismo meritocratico
Os factores anteriormente descritos tern sido objecto de amilise em
muitos estudos sobre 0 preconceito e 0 racismo. Contudo, 0 papel que
os valores igualitarios e os valores de individualismo meritocratico
(eompetic;ao, crenc;a na associac;ao entre esforc;o e bem-estar pessoal,
etc.) podem desempenhar na organizac;ao e na legitimac;ao das crenc;as
racistas tern sido poueo estudado.
Na cultura europeia vive-se uma forte ambivalencia entre os valores
igualitarios, fundadores da modernidade, e os valores de competic;ao e
individualismo meritocnitieo, que tern sido associados ao sucesso economico. Na nossa hipotese, os primeiros geram solidariedade e anti-racismo, os segundos geram hierarquizac;aode tipos humanos e orienta95,0para a discriminac;ao, na medida em que salientam a competic;aoe a
eomparac;ao.Alguns estudos apoiam esta hipotese. Por exemplo, Doise,
Spini e Clemence (1999), num estudo transnacional, encontraram uma
associac;aopositiva entre os valores do universalismo e do igualitarismo,
no modelo sobre os valores sociais proposto por Schwartz (1996), e a
crenc;anos direitos do homem. 0 proprio Schwartz (1996), numa revisao
de literatura sobre valores e preconceito, mostra que os valores do universalismo (por exemplo, igualdade, justic;a social e abertura intelectual)
esHiopositivamente associados ao contacto intergrupaI. Os mesmos estudos mostram que os valores de poder e autopromoc;ao, centrais no
padrao que designamos por individualismo meritocratico, saD preditores de orientac;5es competitivas nas relac;5es intergrupais. Em Portugal,
0 estudo correlacional, ja citado, de Vala e co-autores mostra que a
adesao aos princfpios da justic;a meritocratica e urn preditor do chamado racismo subtil. Tambem num estudo experimental de Lima e Vala
(2002) se mostra que, quanto maior a adesao ao individualismo meritoeratico, maior a orientac;ao para representar pessoas negras como
mais proximas da «natureza» (de urn estado pre-humano) do que pessoas brancas, ou seja, quanto maior a adesao aos valores do individua407
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lismo meritocnitico, maior a orienta9ao para 0 racismo. Na mesma Iinha, podemos considerar que a «cren9a no mundo justo» (Lerner,
1980;Correia, 2001), uma cren9aque, tal como a «eticaprotestanteno
trabalho», e expressao do individualismo meritocnitico e justifica as
hierarquias sociais, pode facilitar 0 preconceito, na medida em que associa as desigualdades sociais a esfor90s desiguais, facilitando por isso
a vitimiza9ao secundaria das pessoas e grupos discriminados.
De forma mais elaborada, Katz e Hass (1988), nos seus estudos sobre a ambivalencia das atitudes racistas, prop6em que e a tensao entre
igualitarismoe meritocracia que se vive na sociedade american a que
explica a ambivalencia das atitudes face aos negros nesse pais. Esta
hip6tese retoma, pelo menos em parte, a analise de Myrdal (1944) sobre 0 racismo nos EUA, mostrando que 0 racismo devia ser entendido
no quadro do conflito entre a cren9a num «humanismo igualitario» e a
pressao dos interesses pessoais. Note-se, porem, que a tensao entre
igua1itarismo e meritocracia na~ e especffica da sociedade americana~
Como mostram os estudos de Schwartz (1996), trata-se de uma tensao
presente em muitas das sociedades ocidentais. Consequentemente, esta
tensao pode ser invocada para analisar 0 racismo e 0 preconceito em
diferentes contextos sociais, e na~ apenas nos Estados Unidos.
Nesta linha, esperamos uma correla9ao positiva entre preconceito e

individualismomeritocratico.Para analisar esta hip6tese consideramos.
os seguintes indicadores da tensao entre 0 igua1itarismo e 0 individualismo meritocratico: a op9ao pela igualdade em detrimento da liberdade,
a orienta9ao para a vitimiza9ao secundaria de pessoas pobres em detrimento da responsabiliza9ao do sistema social, a orienta9ao para a competi9ao, a atitude positiva face aos direitos sociais como direitos de cidadania, e a orienta9ao para a participa9ao social e comunitaria.

Os val ores sociais como preditores do preconceito
Para estudarmos a contribui9ao das variaveis referidas no ponto an~
terior (v. a operacionaliza9ao em anexo), nomeadamente dos valores
do igualitarismo, para a compreensao da genese do preconceito racial e
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xen6fob044 e da solidariedade45 realizamos urn conjunto de analises
estatfsticas, seguindo as etapas seguintes: num primeiro passo, inclufmas todas as variaveis referidas numa mesma equayao de regressao;
num segundo passo, realizamos urn conjunto de equayoes de regressao
que permitem avaliar a e<;mtribuiyaoespecffica dos valores igualitarios
\is. do individualismo meritocratico para a preconceito e a solidariedade; finalmente, analisamos a organizayao dimensional destes preditores
e verificamos a impacto dessas dimensoes nas nossas variaveis dependentes.
A primeira etapa da analise do impacto das variaveis par n6s consideradas sabre a preconceito e a solidariedade foi feita a nfvel da DE46,
no seu conjunto, e a nfvel de Portugal e da Belgica. De acordo com a
16gicaque temos vindo a seguir, 0 primeiro destes pafses constitui urn
exemplo de urn pafs de emigrayao e 0 segundo e exemplo de urn pafs
com tradiyao na recepyao de imigrantes47.
Como se pode verificar no quadro n.o 8.5, considerando a conjunto
dos pafses da DE, a idade, a confianya interpessoal, a identidade polftica, as valores do materialismo/p6s-materialismo e a vitimizayao secundaria encontram-se entre as preditores mais fortes do preconceito.
Estes resultados seguem os que sao muitas vezes encontrados neste
tipo de estudos correlacionais e mostram que, contra as nossas hip6teses, se continua a verificar uma associayao forte entre as posiyoes polfticas (esquerda-direita), a idade e 0 preconceito. Sublinhe-se ainda, em
favor das nossas hip6teses, que tres dos cincos indicadores dos valores
do igualitarismo vs. individualismo sao preditores significativos do

440 preconceito foi medido com base numa nova variavel que reune a medida de distancia social e a medida de discrimina9ao no traba]ho. A solidariedade foi medida com
base no indicador de solidariedade pessoal activa e de atitude perante as polfticas de imigra9ao.
45A selec9ao de varillveis foi feita na base da hip6tese sobre a genese do preconceito.
Destaforma, nao colocamos hip6teses especfficas sobre a rela9ao entre estas variaveis e a
solidariedade.
46Nao se incluiu a lrlanda do Norte.
47Para nao tomar repetitivo 0 texto nao apresentamos as analises que realizamos para
os restantes pafses aqui estudados. Os resultados desses pafses saD semelhantes aos que
aquise apresentam e, embora sob uma outra forma, podem ser veriticados adiante (quadro
n.O8.19).
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preconceito. Assim, as pessoas que nao fazem «vitimiza9ao secundaria», que defendem os direitos sociais como direitos de cidadania e que
declaram estar envolvidas em actividades de participa9ao social e comunitaria, expressam menor discrimina9ao contra os imigrantes e as
minorias. Estes ultimos resultados sac relativamente novos na literatura neste dominio.
Na Belgica (quadro n.o 8.5), opadrao de preditores e semelhante ao
da DE e, tambem neste caso, tres dos indicadores de valores igualita~
rios esHio associ ados a discrimina9ao. Niveis mais baixos de orienta9ao para a discrimina9ao encontram-se entre os que valorizam mais a
igualdade do que a liberdade, nao fazem vitimiza9ao secundaria e participam em trabalho comunitario. Em Portugal, 0 numero de preditores
e mais reduzido e a variancia explicada e mais baixa. Mesmo assim,
urn dos indicadores dos valores igualitarios encontra-se entre os me.
Ihores preditores da discrimina9ao.
Relativamente a solidariedade para com os imigrantes, 0 padrao de
preditores e ligeiramente diferente (quadro n.o 8.6), mantendo-se, po~
rem, e de forma expressiva, 0 papel dos valores igualitarios. De novo,
0 padrao de resultados obtidos para a amostra belga e muito semelhan~
te aquele que registamos para 0 conjunto da DE. No caso de Portugal
verifica-se que os valores igualitarios se encontram mais associadosia
solidariedade do que ao preconceito.
Os resultados que acabamos de comentar apresentam alguma eyi"
dencia para a hip6tese de que a saliencia dos valores igualitarios vs. o§:,
valores do individualismo meritocratico deve ser considerada relevante
quando se trata de compreender as raizes do preconceito, e da orienta~,
9ao para a solidariedade, para com imigrantes ou membros de grup9§
minoritarios racializados ou etnicizados. Contudo, uma vez que a literatura neste dominio de estudo s6 indirectamente suporta esta mesl11!
ideia, desenvolvemos urn novo tipo de analises no sentido de solidiff~.
car os resultados anteriormente apresentados48.
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Umavezque, comoatras se referiu,a correla~aoentreas duas medidasde precoll;

ceito e as duas medidas de solidariedade e apenas moderada, realizamos analises de re~,
gressao para cada uma das quatro medidas. Os resultados mostraram-se muito semelhant~
ao longo das doze equa~5es de regressao que calculamos.
'"
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Preditores de preconceito flagrante - EVS de 1999
(analise de regressao)

..

[QUADRO

N.O 8.5]

Discriminaao

-

UE

Portugal

0, II ***

-

I

Belgica

-

vari.\veis posicionais:
Idade..................................................................................

Rendimento.....

...

......... ......

-0,04***

-0,14**

0,14***
-

-0,02*

-

-0.12***

-0,04***

-

-

... -0,13***

-0,11*

-0,11***

Satisfa"iio com a democracia............................................

-0,06***

-

Confian"a nas institui,,6es politicas..................................

-0,07***

-0,10*
-

Escolari

dade......................................................................

Diferen"as psicologicas individuais:
Felicidade pessoal

... ............

Confian"a interpessoal..

...

.........

Avalia"iio do sistema politico:

Identidadepolftica (esquerda-direita)

....

Identidadenacional......

...

........

0,12***

-

-0.06*
0,16***

-

-

0,07***

-

0,11***

0,07***

-

0,07**

-0,10***

-

, -0,14***

-

-

, -0,08**

0,10***
-

-

0,08***

Val ores socio-politicos:
Conservadoris

mo po I[tieo.................................................

, Conservadorismo moral....

......

valores mat./pos-mat

...

"

............

Valores igualitarios vs. meritocraticos:
Liberdade/igualdade

... ......

...

vitimiza"iio secundaria
Competi"iio

...

Beneficiossociais...
Participa"iio

..

...."'

social

R2ajustado

...

...

...

...

...........

..........
........

................... -0,05***
-0,08***

e comunitalia......................................

...

valores beta standardizados:

...

...........

0,19

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * P < 0,05.
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0,11***
-

-0,10*
-

-0,06*

0,07

0,24
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Preditores de solidariedade para com os imigrantes
(amilise de regressao)

[QUADRO

- EVS de 1999

N.D 8.6]

Solidariedade

UE

Portugal

Belgica

Variaveis posicionais:

Idade

,

Rendimento

...

......

Escolaridade

...

,...

... ...

.......

-0,02*
0,14***

=

I

0,';'"

Diferen<;as psicologicas individuais:
Fel icidade pessoal

..,

0,11***

Con fian<;a interpessoal......................................................
A valia<;1io do sistema

-

0,03*
I

0,12**

I

0,12***

politico:

Satisfa<;1io com a democracia............................................

0,05***

-

Confian<;a

0,05*

-

0,11***

-0,13***

-

-0,18***

-

-

-

-0,09***

-

-0,13***

-0,05***

-

-

......

0,10***

-

!........................

0,06***
-0,09***
-

0,11*
-

Beneficios sociais..............................................................

0,04***

0,10*

0,07**

P:u1icipa<;1io social

0,08***

0,11*

0,12***

0,16

0,05

0,24

nas institui<;6es

polfticas..................................

Identidade politica (esquerda-direita)...
Identidade nacional...

,...
.................

-

Valores socio-politicos:
Conservadoris mo politico
Conservadorismo

...................

moral.. ...

,......

Valores mat.lpos-mat... ... ...'"''''''

0,09***

Valores igualitarios vs. meritocraticos:

Liberdade/igualdade
Vitimiza<;1io
secundaria
Competi~1io

...............

..............................................................

e comunitaria......................................

R' ajustado
Valores beta standardizados:

................

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05.

412

-

-0,06*
-

Va 10res sociais, preconceito e solidariedade

Nas novas equa90es de regressao (quadros n.os8.7 e 8.8) procedemos
da forma seguinte: na primeira equa9ao de regressao apenas incIufmos
as variaveis posicionais, aquelas que tradicionalmente sac consideradas
na pesquisa sociol6gica; na segunda equa9ao de regressao juntamos
aquelas variaveis os preditores relativos a diferen9as psicol6gicas; e assim sucessivamente, para cada urn dos grupos de variaveis que consideramos. Apenas na setima e ultima equa9ao de regressao introduzimos as
variaveis relativas aos valores igualitarios. Dma vez que estas variaveis
foram as ultimas a entrar na equa9ao de regressao, urn eventual incremento da variancia explicada e urn teste robusto do seu poder preditivo.
No caso dos modelos sobre 0 preconceito (quadro n.o 8.7), verifica-se que as variaveis posicionais se apresentam como 0 grupo de preditares mais potente, 0 que e urn resultado comum quando se trata, como
aqui, de medidas de preconceito flagrante. De qualquer forma, em todos os pafses, os restantes preditores representam mais de 50% da variancia explicada, 0 que indica a sua pertinencia para a compreensao
do preconceito. Alem disso, em todos os pafses, com excep9ao de Portugal, verifica-se urn incremento da variancia explicada quando os valares igualitarios vs. meritocraticos sac introduzidos nas equa90es de
regressao, ainda que 0 sejam apenas em ultimo lugar.
Nos modelos em que as orienta90es para a solidariedade sac a variavel dependente (quadro n.o 8.8), os resultados mostram que as variaveis posicionais sao, de uma forma geral, menos importantes e que os
valores igualitarios se mostram, de novo, urn preditor robusto em todos
as pafses, incIuindo Portugal, 0 que nao sucedia no caso anterior.
A terceira etapa da analise dos preditores do preconceito e da soli\dariedade seguiu uma metodologia menos convencional e, por razoes
de economia, foi apenas realizada com base nos dados para 0 conjunto
dos quinze pafses da DE.
Seguindo urn procedimento proposto por Pettigrew (1999), realizamas uma analise factorial dos dezasseis indicadores das variaveis que
ternos vindo a referir e depois utilizamosos factores obtidos como preditores do preconceito e da solidariedade.
Foram extrafdos cinco factores que explicam 45,0% da variancia.
Uma vez que os tres primeiros factores explicam por si s6 32,4% da
fJl variancia e que os dois ultimos sac diffceis de interpretar, apenas os
tres primeiros foram retidos para a analise.
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Preditores de preconceitoflagrante (analisede regressao - variancia explicada acumulada)
(percentagem)

<1>

'"'
<:)
;::
[QUADRO

~
C)

N.D 8.7]

""

-.
-

Discriminac;ao
UE
.j:>.
....
.j:>.

Variaveis posicionais... ...... ........ ... .......... ... ..... .... ....... .......

6***

Diferenc;:aspsicol6gicas individuais..................................

Identidade nacional...........................................................

10***
11***
13***
14***

Valores s6cio-polfticos......................................................
Valores igualitarios VS.meritocraticos:.............................

17***
19***

AvaJiac;:1iodo sistema politico............................................
Identificac;:1io polftica (esquerda-direita)...........................

Portugal

Belgica

3***
4**
5
5
5
6
7*

9***
12***
12**
17***
18
21***
24***

Alemanha
Ocidental
8***
10***
10
12***
12
14***
18***

r;;
...
Franc;a

Ualia

11***
13***
13
17***
18***
23***
24**

8***
12***
12
15***
15
17***
18*

~.
'"'

Espanha

(5'
;::
~
r;;'

6***
7**
7
9**
9
12***
12

Os valores correspondem a percentagens acumuladas de variancia explicada. Na primeira equac;:1ios6 foram introduzidas as variaveis posicionais.
Nas equac;:6es seguintes foram sendo acrescentadas as variaveis das equac;:6es anteriores. Na ultima equac;:1ioforam introduzidas todas as variaveis.
Significancia do incremento na variiincia expJicada em cada equac;:1io.
*** p < 0,000; ** p < 0,01; * p < 0,05.
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Preditores de solidariedade (analise de regressao - varHincia explicada acumulada)
(percelltagem)
[QUADRO N.o 8.8]

Solidariedade

-VI

~

Variaveis posicionais...........

............. .............. ............. .....

Diferenyas psicol6gicas individuais..................................
Avaliayao do sistema politico............................................
Identificayao politica (esquerda-direita)...........................
Identidade nacional..............................................

.............

Valores s6cio-politicos.....""""""""""""""""""''''''''''
...
Valores igualitarios vs. meritocraticos..............................

Alemanha
Ocidental

UE

Portugal

Belgica

5***
8***
9***
II ***
II
14**
16**

0
3**
3
3

8***
12***
14***
19***

2***
4**
4
6***

3

19*
23**
24***

6
10***
15***

3
5**

Franya

Italia

7***
13***
13**
19***
20***
26***
28***

3***
8***
9**
13***
13
16***
18***

Espanha
4***
6**
6
8***
8
14***
16**

Os valores correspondem a percentagens acumuladas de variancia explicada. Na primeira equayao s6 foram introduzidas as variaveis posicionais.
Nas equayOes seguintes foram sendo acrescentadas as variaveis das equayOes anteriores. Na ultima equayao foram introduzidas todas as variaveis.
Significiincia do incremento na variiincia explicada em cada equayao.
*** p < 0,001; ** p < 0,01; *p < 0,05.
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0 quadro n.O8.9 apresenta os resultados da analise factorial em
componentes principais e nele estao indicados os pesos factoriais superiores a 0,20. Dado que nao pretendemos construir variaveis de natureza psicometrica e admitimos que uma mesma variavel possa ter pesos
identicos em mais do que urn factor, nao procedernos a rotac;ao da matriz49.Atendendo aos nossos objectivos, a rnatriz nao rodada apresenta,
alem disso, resultados mais claros.
0 factor 1 esta saturado peJas variaveis «grau de escolaridade»,
«rendimento», «valores p6s-materialistas», «confianc;a interpessoal»,
«nao conservadorismo polftico» e «participac;ao social e comunitaria».
E urn factor que remete para 0 p6s-materialisrno, a solidariedade soci~
e os seus correlatos posicionais. Chamamos a este factor p6s-materia~,
lismo e igualitarismo.
Se considerarmos as variaveis com pesos factoriais superiores a
0,20, podemos dizer que este factor apresenta uma configurac;ao que
reline as pessoas mais novas, com bern-estar social, com confianc;airif'

terpessoal e que declaram que se sentern felizes. Sao pessoas que Se.
identificam com a esquerda, que nao se identificarn com 0 pais e nffo
SaDpoliticamente conservadoras. A nivel dos valores igualitarios, de:.
fendem os direitos sociais como direitos fundamentais, mostrarn dis-,
ponibilidade para a participac;ao social e cornunitaria e nao fazem viti
mizac;ao secundaria.
0 factor 2 esta, sobretudo, saturado pelas variaveis «satisfac;aoco
a democracia», «confianc;a nas instituic;6es polfticas», sentirnento\(
«bem-estar pessoal» e adesao a «cornpetic;ao» como valor fundamental. E urn factor de individualismo meritocratico e de conservadorism6
instituci onal.
Este factor reline ainda os mais adultos, as pessoas que exprimern
felicidade pessoal, que se sentem satisfeitas com a democracia e tem.,~
confianc;a nas instituic;6es p~lfticas. Sao pessoas que se identificaml'
com a direita e com 0 seu pais e mostram adesao a diferentes dimelYJi!
s6es do individualismo meritocratico: valorizam a competic;ao, valorizam mais a liberdade do que a igualdade, considerarn os pobres res~:'.
'Ii

49 A justifica~ao para este procedimento pode ser encontrada em Tacq (1998). Agrade"
cemos a Helena Carvalho 0 apoio dado na justifica~ao estatfstica deste procedimento.
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ponsaveis pela sua pobreza (vitimiza~ao secundaria) e nao valorizam
os direitos sociais como direitos de cidadania.

I
~.
11"

AFCP dos preditores de preconceito flagrante e de
solidariedade para com os imigrantes
EVS de 1999 DE

-1

I,

-

[QUADRO N." 8.9)

Factor1

Factor2

Factor3

-0,38
0,56
0,53
0,25
0,50
-

0,21
-

0.28
-0.26
-0,25
-

~,
Idade.......................................................................................
Rendimento...

...

..,..

.................

E.~colaridade

..

Felicidade pessoal..................................................................
Confian<;a interpessoal

... """"""'"

""""""'"

Satisfa<;fiocom a democracia.................................................
Identifica<;fio pol [tica (esquerda-direita)

...

.............

Confian<;a nas institui<;6es politicas.......................................
Identidade nacional................................................................
Conservadorismo
'..

politico

Conservaclorismo moral

Direitos S"ociais..

"'" ...

............
... ...... .,..........

ValOl"es
mat./p6s-mat...
'Competi<;fio...
... ............
'. ~
I~

...

.....,............
...
.....

,

""""""

Liberdadeligualclacle
,Vitimiza<;fio

,

........

secunclaria..........................................................

Participa<;fio social

e comunital;a..........................................

Va ric1ncia exp'i cada..........................................................

-0.24
-0.32
-0,49
-0,40
0,52

-

0.20
-0.32
0,49
13%

0,51
0,20
0,58
0.36
0,60
0.38
0,45
-0,39
-0.25
0.26
11%

0.30
-0,38
0,45
0.21

-0,41
0.37
0,39
-0.35
8%

'Pesos factoriais: > 0,20.

Finalmente, 0 factor 3 esta saturado pela variavel confianc;a polftica,
pelonao apoio a competic;aoe pela valorizac;aoda igualdade mais do
que da liberdade. E urn factor que reflecte a ideologia de esquerda tradicionaI.Esta interpretac;ao e apoiada pelo peso das restantes variaveis.
Assim, este factor reune os mais velhos, as pessoas com menores ren417
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dimentos e as pessoas com menor escolaridade. Sao pessoas de esquerda, que apoiam a democracia, se identificam com 0 seu pafs e,
como se referiu, valorizam diferentes dirnensoes dos valores igualitanos.
Para analisarrnos 0 irnpacto destes sistemas de cren<;asna discrimina<;ao e na soIidariedade realizarnos duas anaIises de regressao, tomando como variaveis independentes os scores factoriais e como
variaveis dependentes urn fndice de preconceito e um fndice de
solidariedade, tal como ja usadosnas amilises precedentes.
Como se pode verificar no quadro n.o 8.10, 0 primeiro e 0 terceiro
factores constituem obstaculos a discrimina<;ao social, mas 0 segundo
factor nao incrementa essa discrirnina<;ao. Este resultado e congruente
com outros estudos que mostrarn que 0 novo conservadorismo social
apenas alimenta as formas mais subtis de racismo e xenofobia e nao se
correlaciona com formas de preconceito flagrante (e. g.).
A nfvel da solidariedade, ou da disposi<;ao para urn apoio pessoal
activo aos imigrantes e para polfticas de imigra<;aomais abertas, verifica-se que os factores 1 e 3 se correlacionam positivamente com esta
orienta<;ao, enquanto 0 factor 2 se correlaciona de forma negativa. Ou
seja, congruente com 0 novo racismo, 0 individualismo rneritocratico/conservadorismo institucional nao suscita discrimina<;ao aberta, mas
manifesta-se na orienta<;aopara 0 nao apoio aos imigrantes ou a outros
grupos minoritarios. Estes resultados estao, assim, na continuidade dos
estudos de Pettigrew (1999), segundo os quais 0 racismo flagrante esta
associ ado a reac<;oes emocionais negativas contra pessoas percebidas
como sendo de outra ra<;a,enquanto 0 racismo subtil se rnanifesta na
nega<;aoda expressao de emo<;oesnegativas relativamente a essas pessoas.
.
Estes novos resultados mostrarn uma organiza<;aornuito coerente do
pensamento social e das suas rafzes posicionais, 0 que e pouco comum
em estudos desta natureza, estudos correlacionais extensivos. De facto,
este tipo de estudos apresenta muitas vezes uma dissocia<;ao entre as
variaveis posicionais e as variaveis relativas as cren<;as sociais. Por
outro lado, importa sublinhar como os valores igualitarios se associam .
a duas estruturas de cren<;asmuito diferenciadas no seu significado e
na sua base social - 0 p6s-materialismo e a esquerda tradicionaI. Alem
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disso, estes resultados mostram ainda que 0 pensamento conservador
de raiz democnitica mostra conformidade com a norma social do antipreconceito flagrante, mas rejeita mostrar abertamente solidariedade
para com os imigrantes ou as minorias.

Preditores de preconceito flagrante e de solidariedade para com os imigrantes
(analise de regressiio)
EVS de 1999 UE

-

[QUADRO

N.O 8.10]

Discrimina~ao
Factor 1 - p6s-materialismo
Factor 2 - inclividllalismo

e igualitarismo.................................
meritocnltico

-0,41

Factor 3 - igualitarismo e velha esqllerda....................................
,

...

0,33

e conservadorismo

insti tllcional..............................................................................

R2 ajllstaclo

Solidariedade

...

...

......

-0,12
0,19

-0.16
0.05
0,14

Val ores beta stanclardizados: p < 0,000.

Conclusoes
Neste capitulo analisamos 0 preconceito relativamente aos imigrantes e a pessoas percebidas como de ra~a, cultura ou religHio diferentes.
Estudamos tambem as atitudes relativamente a solidariedade para com
estes grupos, no pressuposto de que 0 preconceito e a solidariedade
nao sao necessari amente opostos.
Considerando que as diferentes experiencias individuais e colectivas com 0 fen6meno da migra~ao podem induzir diferentes atitudes,
companimos a Alemanha, a Belgica e a Fran~a com Portugal, a Italia e
a Espanha. Esta analise mostrou que os tres primeiros paises, tradicionalmente receptores de imigrantes, apresentam atitudes diferentes dos
restantes, que se caracterizam por serem paises que s6 recentemente se
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tornaram paises de imigra~ao e que tern uma longa tradi~ao de emigra~ao. Os resultados nao mostram, porem, que estes sao menos preeonceituosos do que aqueles. Porem, os resultados apresentam uma organizagao diferente da ambivalencia do preeoneeito nestes dois grupos de
paises. Nos primeiros (<<paisesde imigra~ao»), a orienta~ao para a discrimina~ao no trabalho e menor, mas a orienta~ao para a solidariedade
e tambem menor. Nos segundos (<<paisesde emigra~ao») verifica-se
uma expressao mais facil da discrimina~ao no trabalho, mas a disposi~ao para a solidariedade e maior. '!
As diferen~as entre paises encontradas a nivel da expressao das atitudes nao se verificam a nivel dos preditores. Neste caso encontnimbs
urn padrao de resultados muito semelhante nos seis paises e no eonjmfto da DE. .Das analises
. de regressao realizadas destaeamos os pontds
que a segUJrse enunctam.
As variaveis posicionais apresentam-se como urn born preditor,
quer do preconceito, quer da solidariedade manifestos, tal como sucede
noutros estudos correlacionais extensivos neste dominio, quando a variavel dependente e 0 preconceito flagrante.
Na revisao de literatura encontnimos alguns estudos em que a iden~
tidade nacional e a identidade polftica nao sac preditores significativos
do preconceito. Neste estudo, em todas as amostras, excepto em Portugal, a identidade polftica e urn born preditor do preconceito (quanto
mais a direita se posicionarnos respondentes,mais preconceito manifesto rnostram). Quanto a identidade nacional,ela contribui para a explica~ao da variancia do preconceito apenas no caso da Fran~a e da
Belgica.
Relativarnente a solidariedade, a identidade polftica e urn born preditor em todas as arnostras, excepto em Portugal. A identidade nacid~
nal apenas contribui para 0 incremento da variancia em Fran~a e na
Espanha. Registando-se diferen9as entre a solidariedade e 0 preconceito a nivel dos preditores, estas diferen~as nao apresentam urn padrao
coerente que nos perrnita afirmar que se trata de atitudes com raizes
psicol6gicas e socio!6gicas diferentes.
Tal como ja rnostrado no estudo de Vala e co-autores (1999),a
identidade polftica e a identidade nacional apresentam, em Portugal,
lima rela¥ao especffica com 0 preconceito, que irnporta aprofundar em
pesquisas futuras. Note-se, de qualquer forma, que, mesmo nos restan420
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tes paises, a identidade nacional (orgulho nacional) nao se apresenta
tao correJacionada com 0 preconceito como em estudos precedentes.
Importa por isso proceder a amilises dimensionais do sentimento de
identificas;ao com 0 pais e verificar quais as dimens6es que facilitam
preconceito e aquelas que apenas indicam favoritismo endogrupal.
Os resultados mostram tambem que, em todas as amostras, os valores socio-polfticos saD bons preditores do preconceito, evidenciando-se
que 0 conservadorismo polftico e moral e as orientas;6es materialistas
(predominio dos valores economicos e dos valores de conservas;ao da
ordemsocial) facilitam 0 preconceito. Resultados identicos, com exceps;aode Portugal, saD obtidos para a solidariedade.
Mais importantes, porque ate agora nao mostrados de forma clara
na literatura, saD os resultados obtidos relativamente aos efeitos dos
valores igualitarios vs. os valores do individualismo meritocratico. Esta
oposis;aode valores apresenta-se significativamente relacionada com 0
preconceito e a solidariedade em todas as amostras, com exceps;ao de
Portugal, onde apenas se encontra consistentemente relacionada com a
solidariedade. 0 significado deste resultado deve ser sublinhado, dado
0 rigor do procedimento estatistico com base no qual foi posto em evidencia. Do ponto de vista teorico, esta associas;ao pode ser relacionada
com 0 padrao de valores que na tipologia de Schwartz (1996) op6e
universalismo e benevolencia a poder e competi~ao. 0 universalismo
esta associado ao igualitarismo e os valores de poder ao individualismo
meritocratico. A reflexao sobre 0 preconceito no quadro dos valores e
da tensao entre valores que caracteriza as nossas estruturas institucionais e polfticas podera ajudar a entender a ambivalencia das atitudes
face a grupos racializados e etnicizados e a tensao entre incJusao e exclusao. De sublinhar tambem como 0 individualismo meritocratico,
quando associ ado aos valores democraticos, nao produz preconceito,
muito embora tambem nao suscite atitudes de solidariedade, enquanto
os valores do igualitarismo, quer quando associados ao pos-materialismo, quer quando associados a esquerda tradicional, constituem um
freio ao preconceito aberto e facilitam a expressao da solidariedade.
Devemos observar que as variaveis inc1uidas no nosso modelo explicam uma parte reduzida da variancia das variaveis dependentes,
nomeadamente no caso de Portugal, Espanha e Italia. Os resultados
destes paises podem indicar que as atitudes face a imigrantes e outros
421
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grupos minoritarios se encontram ainda em estrutura9ao, uma vez que
nestes pafses a imigra9ao s6 muito recentemente se instituiu como urn
problema. Resultados semelhantes foram obtidos para estes mesmos
pafses no estudo conduzido pelo European Monitoring Centre of Racism and Xenophobia (ThaIhammer et a!., 2001). Neste estudo, nenhum daqueles tres pafses apresenta varHincias explicadas das medidas
de preconceito iguais ou superiores a 15%, contra valores entre 15% e
21% para os restantes pafses europeus.
De qualquer forma, no caso da Alemanha e da Fran9a, a variancia
explicada no nosso estudo nao e tao levada como a que obtiveram Pettigrew e Meertens (1995) no estudo que realizaram nesses mesmos
pafses. Provavelmente, esta diferen9a de resultados ficani a dever-se ao
facto de no estudo do EVS nao dispormos de indicadores sobre 0 grau
de contacto interpessoal entre a maioria e os imigrantes nem de indicadores de priva9ao relativa intergrupal, varhiveis que estavam presentes
no estudo de Pettigrew e Meertens que citamos e que, nesse como noutros estudos, se tern mostrado importantes preditores dopreconceito.
Este estudo mostrou que continua a ser importante estudar 0 preconceito flagrante. Mas e esta e apenas uma das suas dimensoes. Desde
0 tempo em que Allport (1954) iniciou 0 estudo do preconceito ate aos
nossos dias, este mudou as suas manifesta90es, tornando-se mais difuso, latente, indirecto e subtil (v. Fiske, 1998). Ora, para compreendermos 0 preconceito e 0 racismo em sociedades anti-racistas temos de
compreender tambem as suas novas expressoes e relaciona-Ias com os
sistemas de valores sociais, como propusemos neste texto.
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Anexo

Variaveis independentes

utilizadas nas analises de regressao

Variaveis posicionais
Idade: v292
Diga, por favor, 0 seu ana de nascimento:

19...

Rendimento: v320
Diga, por favor, qual dos seguintes escal6es correspande ao rendimenta do agregado familiar: media, mensal, lfquida, em contos.
Escala: 1 0-30 contos a 6 - mais de 300 contos.
~

Escolaridade:

v304

Qual foi 0 nfvel de escolaridade

mais elevado que atingiu?

Escala: 1 - mais baixo a 8 - mais elevado.

Diferen~as psicol6gicas individuais
Felicidade pessoal: v68
Considerando todos os aspectos da sua vida, qual 0 grau de satisfa«ao que sente actualmente?
Escala: 1 - insatisfeito a 10 - satisfeito.
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Confianfa interpessoal: v66
De uma forma geral, acha que se pode confiar na maioria das pessoas ou, pelo contnirio, acha que todo 0 cuidado e pouco?

Op~6es: 1 - todo 0 cuidadoe pouco; 2 - pode confiar-se na maioria
das pessoas.

A valiac;ao do sistema politico

Satisfafiio com a democracia: v213
De lima forma geral, qual 0 seu graude satisfa~ao com 0 modo
como a democracia tern evolufdo em Portugal?
Escala: 1 - nada satisfeito a 4 -muito satisfeito.
Confianfa nas instituifoes po[{ticas:
Das segllintes institlli~6es, diga, por favor, qual 0 grau de confian~a
que Ihe inspira cada uma delas:
v202 v205 v206 v211 -

Sistema educativo.
Polfcia.
Parlamento.
Sistema de saude.

v212 - Sistemajudicial/tribunais.
Escala: I - nenhuma confian~a a 4 - muita confian~a (Indice: 1 a 4).
Identidade po[{tica:
v185

Em polftica as pessoas falam de esquerda e de direita. Como se situaria, quanto as suas posi~6es polfticas, nesta escala, em que 1 representa a posi~ao mais a esquerda e 10 a posi~ao mais a direita?
Identidade nacional:

v255
424
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Sente orgulho em ser portugues?
Escala: I - nada orgulhoso a 4 - muito orgulhoso.

Valores socio-poHticos
Conservadorismo

polftico:

Foi construfdo urn fndice com os seguintes indicadores: diga como
avalia cada uma das seguintes form as de governo para Portugal:
v2J6 - Ter urn Ifder forte que nao tenha de se preocupar nem com 0
parlamento nem com as elei90es.

Escala: 1 - muito ma a 4 - muito boa.
Vou ler-Ihe algumas opinioes que as pessoas tern sobre 0 sistema
politico democratico. Diga, por favor, em que medida concorda ou discorda de cada uma deIas:
v220 - A democracia pode ter alguns problemas, mas e a melhor forma de governo.

v223- Em democraciae diffcilmanter a ordem.
Escala: I - concorda totalmente a 4 - discorda totalmente (lndice:
1 - baixo conservadorismo a 4 - alto conservadorismo).
Conservadorismo

moral:

Da seguinte lista faz parte uma serie de qualidades que podem ser
ensinadas as crian9as em casa. Diga quais as que considera particularmente importantes (maximo de cinco respostas).
vJ74

- Obediencia.

°p90es: 1 - importante; 0 - nao mencionado.
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Materialismo/p6s-materialismo:

vJ90/v 191

Fala-se muito nos objectivos que Portugal devera aIcan<;arnos proximos dez anos. Se tivesse de escolher, qual dos seguinfes objectivos
consideraria 0 mais importante? Equal seria 0 segundo mais importante?
I - Manter a ordem no pais.
2 - Dar aos cidadaos maior capacidade de participa<;aonas decisoes
importantes do governo.
3 - Combater 0 aumento dos pre<;os.
4 - Defender a liberdade de expressao.

Recodifica<;ao:1 - materialistas= 1 ou 3 (primeira e segunda escoIhas); 2 - mistos = 1 ou 3 (primeira ou segunda escolhas) e 2 ou 4
(primeira e segunda escolhas); 3 - p6s-materialistas
e segunda escolhas).

= 2 ou 4 (primeira

Valores igualitarios versus valores meriocraticos
Competi(:iio: v/88
Gostaria agora de saber a sua opiniao sobre diferentes questoes. Utilizando as seguintes escalas, como e que se posicionaria face a cada
uma delas?

Escala: I - a competi<;aoe uma coisa ma: as pessoas acabam por
revelar 0 pior que ha nelas a 10- a competi<;aoe uma coisa boa: estimula as pessoas a trabalharemmais e a desenvolveremnovas ideias.
Liberdade e igualdade: vJ84
Qual das seguintes afirma<;oescorresponde melhor a sua opiniao?
I. Concordo com a afirma<;ao 1: acho que a liberdade e a igualdade
sac importantes. Mas, se tivesse de escolher entre as duas, escoIheria a liberdade, ou seja, cada urn poder viver em liberdade e
desenvolver-se a vontade.
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2. Concorda com a afirma9ao 2: a liberdade e a igualdade sac importantes. Mas, se tivesse de escolher entre as duas, escolheria a
igualdade, ou seja, que ninguem seja desfavorecido e que as diferen9as entre as classes sociais nao sejam tao acentuadas.
Benefidos sodais: v187
Gostaria agora de saber a sua opiniao sobre diferentes questoes. Utilizando as seguintes escalas, como e que se posicionaria face a cada
uma deIas?
Escala: I - os desempregados deviam ter 0 direito de recusar urn
emprego que nao querem a 10 - os desempregados deviam aceitar
qualquer emprego ou enta~ perder 0 subsfdio de desemprego.
Vitimizariio secundaria: v69/v70

Varias razoes podem explicar por que e que algumas pessoas em
Portugal vivem com dificuldades economicas. Das quatro que a seguir
se apresentam, diga qual a razao que, pessoalmente, considera mais
importante. E qual a segunda mais importante?
1. Porque nao tern sorte.
2. Porque sac pregui90sas ou nao tern for9a de vontade.
3. Porque a sociedade e injusta.
4. Porque e uma consequencia inevitavel do progresso.
5. Nenhuma destas.
Fazem vitima9ao secundaria os que escolhem a oP9ao 2.
Da seguinte lista de organiza90es e actividades voluntarias, diga:
1. Aquela(s) a que pertence.
2. Aquela(s) para que trabalha, actualmente, como voluntario(a)/nao
pago(a).
Escala: 0 - nenhuma a 15 - envolvimento em todas as organiza90es.
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