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"Por toda parte e, aliás, tanto em sua socieda de de origem quanto na sociedade que o acolhe, ele (o imigrante) obriga a repensar
inteiramente a questão dos fundamentos legítimosda cidadania e da relação entre Estado e Nação, ou nacionalidade. Presença ausente, ele nos
obriga a questionar não apenas as reações de rejeição que, tomando-se o Estado como expressão da Nação, se justificam ao pretender fundamentar
a cidadania sobre a comunidade de língua e de cultura (se não de raça), mas também a ‘generosidade’ assimilacionista que, confiante em que o
Estado, munido da educação, saberá produzir a Nação, poderia dissimular um chauvinismo do universal. " P. BOURDIEU. (1991), "Introduction ",
in A. SAYAD, L'immigration ou les paradoxes de 1'alterité. Paris, Eds. Universitaires, p. 9.

 
"A cultura não pode ser hoje exclusivamente francesa, inglesa, alemã e nem sequer européia, mas plural, mestiça e bastarda, fruto do

intercâmbio e da osmose, fecundada pelo contato com mulheres e homens pertencentes a horizontes distantes e diversos. " Juan GOYTISOLO, El
País, 25 de. janeiro de 1993.

 
A integração na Europa ocidental é um processo de duas faces. Enquanto os limites internos da Europa se

tornam progressivamente mais permeáveis, as fronteiras externas são fechadas. Mecanismos legais mais rigorosos são
criados para excluir aqueles que vêm a ser chamados de imigrantes extracomunitários, enquanto os partidos de direita
ganham apoio eleitoral com o slogan "fora os estrangeiros". Existe uma expectativa de que as identidades nacionais
européias possam dar lugar a uma identidade pan-européia, enquanto os não-europeus, em particular os do Sul mais
pobre (e recentemente também os do Leste), que procuram abrigo no Norte mais rico, têm se tornado indesejáveis,
estranhos desprezados, alienígenas. E os imigrantes extracomunitários que já estão "em nosso meio" são alvo de
crescente hostilidade e violência, enquanto a direita alimenta os temores populares com uma retórica de exclusão que
exalta a identidade nacional e a singularidade cultural.

 
Enquanto isso, o antigo bloco oriental está imerso num sangrento processo de fragmentação política baseada na

singularidade cultural e seus fragmentos buscam a autonomia política. Nos Bálcãs, os novos e antigos conflitos de
poder estão na base de trágicos confrontos, mascarados por apelos a diferenças étnicas históricas, nas quais fica
perigosamente obscuro o verdadeiro significado de etnia. Os esforços das comunidades étnicas do Leste europeu para
se tornarem Estados, da mesma forma que o "problema" da imigração no processo de construção do superestado
europeu, são ambos expressos em um idioma político inspirado pela suposição de que as identidades étnica e cultural
compartilhadas são os pré-requisitos para o acesso ao Estado e à cidadania. Esse ressurgimento dos nacionalismos
surpreende muitos de nós como um anacronismo do mundo moderno.
 

A cultura e a identidade cultural, idéias que pareciam uma obsessão peculiar apenas de antropólogos, tornaram-
se amplamente difundidas nos últimos amos. Além disso, cada vez com mais freqüência, as manchetes dos jornais e os
políticos invocam o termo xenofobia, aliado a racismo, para caracterizar a violência contra os imigrantes
extracomunitários. Acredito que isso seja pelo menos uma indicação de que são bem pouco claros os fundamentos



ideológicos da disseminação do sentimento anti-imigrante. Em uma primeira tentativa de avaliar a extensão e o
significado do crescimento da hostilidade anti-imigrante, o Parlamento Europeu de fato concluiu, em 1985, que "Um
novo tipo de espectro assombra agora a política européia: a ‘xenofobofilia’, que descreve a xenofobia como um
‘ressentimento ou sentimento latente’, uma atitude que precede o fascismo ou o racismo e pode preparar o terreno para
ambos, mas não é atingida em si mesma pela competência da lei e da prevenção legal."(1) Conseqüentemente, o termo
foi incorporado, sem qualquer tentativa posterior de afastar sua ambigüidade, nos debates do Parlamento Europeu. Foi
essa inovação terminológica que me fez pensar se não haveria algo novo e distinto para a retórica de exclusão, na qual
está expresso o sentimento antiimigrante da Europa Ocidental.

 
Ao mesmo tempo, alguns cientistas sociais identificaram a emergência de "um novo estilo de racismo".(2) Mas

eles sugeriram, não obstante, que embora o discurso anti-imigrante da direita política pareça formulado em uma
linguagem tendente a evitar a idéia de "raça", mesmo assim ele constitui uma espécie de racismo, um "racismo sem
raça".(3)
 

Nesta apresentação desejo porém discutir o fato de que é um engano interpretar a retórica e a violência anti-
imigrante simplesmente como racismo disfarçado. É evidente que este não é um simples debate acadêmico, mas uma
das políticas de reforma que precisamos planejar. Quero sugerir que o discurso anti-imigrante da política de direita nos
anos oitenta revela uma importante mudança conceitual, afastando-se do racismo tradicional em direção a um
fundamentalismo cultural que se baseia em certos pressupostos que dão apoio às modernas noções de cidadania,
identidade nacional e estado-nação. A interpretação dessa mudança como uiva busca estratégica de respeitabilidade
política por parte da direita, com vistas à condenação do racismo pelos anti-racistas, não explica de fato a natureza
específica desse novo discurso. Tentarei responder a duas questões inter-relacionadas: que espécie de retórica de
exclusão é essa e a razão dessa nova retórica.
 

Já no início dos anos oitenta, Dummet identificava na Grã-Bretanha uma mudança nas justificativas para a
rejeição e a discriminação de imigrantes, ao apontar a "tendência a atribuir as tensões sociais à presença de imigrantes
com culturas estranhas, e não ao racismo".(4)
 

Em geral, desde os anos setenta, o sentimento popular europeu vem manifestando uma crescente propensão a
atribuir a culpa de todos os males sócio-econômicos - desemprego, falta de moradia, aumento da delinqüência,
deficiência dos serviços sociais - aos imigrantes, simplesmente por sua presença, pois não possuem "nossos" valores
culturais e morais.(5) A mídia e os defensores de uma interrupção na imigração têm alimentado o antagonismo popular
contra os imigrantes, inflacionando a magnitude quantitativa do "problema". A despeito da reconhecida necessidade do
trabalho imigrante para compensar as tão lastimadas conseqüências econômicas das baixas taxas de natalidade na
Europa e do envelhecimento de sua população, que ameaçam o Estado de Bem-Estar, as alusões a um "dilúvio
imigratório", à "explosão emigratória", servem para intensificar difusos temores. Acrescente-se a isso a freqüente
explicação convencional do motivo pelo qual, em primeiro lugar, essas pessoas são compelidas a emigrar, isto é,
apresentando a "explosão populacional" do Terceiro Mundo como resultado de sua própria imprevidência. Em outras
palavras, o "problema" não somos "nós", mas sim "eles". "Nós" somos a medida da boa vida que "eles" ameaçam
solapar. "Eles" são o bode expiatório dos problemas sócio-econômicos, embora o crescente desemprego e a crise de
moradia não tenham sido obviamente causados pelos imigrantes. Essa linha de argumentação não apenas mascara as
raízes político-econômicas da recessão econômica e do crescimento da desigualdade entre Norte e Sul. Ela é tão
persuasiva porque atrai e reflete a noção profundamente arraigada de que os estrangeiros, estranhos desvalidos, não
estão habilitados a partilhar dos recursos "nacionais", como por exemplo o trabalho, principalmente quando esses
recursos estão, aparentemente, tornando-se escassos. Convenientemente, esquece-se que os imigrantes em geral
realizam trabalhos recusados pelos nacionais. Se existe falta de trabalho, por que a intolerância e a agressividade não
se voltam contra os próprios concidadãos? Tal questão nunca é levantada.
 

Um argumento citado para justificar o ressentimento contra os imigrantes é o de que, além de tudo, "eles" são
diferentes culturalmente, em vez de questionar qual é a peculiaridade de "nossa" cultura que nos faz rejeitá-los.

 
No final dos anos sessenta, a direita já exaltava a "cultura britânica" e a "comunidade nacional", abstraindo

categorias raciais e negando que a hostilidade contra as comunidades imigrantes tivesse alguma relação com o
racismo. As pessoas naturalmente preferiam viver entre os de "sua espécie" do que em uma sociedade multicultural,



atitude considerada como reação natural à presença de pessoas de cultura e origem diferentes. Um dos mais ferrenhos
defensores desse ponto de vista assim colocou: "A consciência nacional é o último recurso para as lealdades
incondicionais e a aceitação de deveres e responsabilidades, com base na identificação pessoal com a comunidade
nacional, que supõe deveres cívicos e patriotismo."(6) Um grande número de imigrantes destruiria a "homogeneidade
da nação". Uma sociedade multirracial (sic) desencadearia inevitavelmente um conflito social, colocando em risco os
valores e a cultura da maioria branca.(7) No final dos anos setenta, o discurso de exclusão do partido tóri era também
inspirado em expressões de temor pela integridade da comunidade, modo de vida, tradição e lealdade nacionais
ameaçados pelos imigrantes.(8) Um exemplo desse espírito nacionalista é a tão citada frase de Margaret Thatcher em
1978: "O povo está realmente um tanto temeroso de que este país possa ser inundado por pessoas de uma cultura
diferente. E, vocês sabem, o caráter britânico tem feito tanto pela democracia, pela lei, e fez tanto pelo mundo todo,
que, se houver o temor de que possa ser submergido, o povo reagirá de maneira hostil aos que chegam."(9)
 

O maior contingente de imigrantes que chegou à Grã-Bretanha no pós-guerra vinha das colônias e, como tal,
gozava do status de súdito britânico. Um dos principais benefícios do status de súdito britânico consistia em livrar-se
do controle de imigração.(l0) No entanto, o Commonwealth Immigrants Act de 1962 transformou em imigrantes os
cidadãos da Comunidade Britânica que não fossem brancos, aplicando-lhes controles especiais de imigração. O British
Nationality Act aprovado pelo governo conservador em 1983 restringiu ainda mais o acesso à cidadania britânica.
Dizia que “devem tornar-se cidadãos britânicos aqueles cidadãos do Reino Unido e das colônias que possuírem
estreitos vínculos com o Reino Unido”. De maneira geral, isso inclui as pessoas nascidas, adotadas, naturalizadas ou
registradas no Reino Unido, ou então cujos pais ou avós possuem tais qualificações.(11) Essa lei acabou com a
separação entre cidadania e lei de imigração, concluindo o processo de "alienação" dos imigrantes, ao convertê-los
formalmente em estrangeiros. Ficou fixado em lei o apelo da direita para preservar das culturas estrangeiras a "nação"
britânica, com seus valores e seu estilo de vida compartilhados. Aqueles que vinham sendo hostilizados como "súditos
negros" passaram a ser excluídos como "alienígenas culturais".(12)

 
É certo que a entrada e a instalação de imigrantes extracomunitários na Europa levanta uma questão acerca do

que constitui o moderno estado-nação e o que se concebe como pré-requisito para o acesso à cidadania. Diferenças de
tradição em relação a políticas nacionais, como ocorre por exemplo entre Grã-Bretanha e França, moldaram. diferentes
experiências de imigração, bem como distintas políticas e atitudes em relação aos imigrantes. No entanto, nos anos
oitenta já é possível detectar uma crescente confluência entre os dois países quanto à retórica de exclusão da direita.
Voltaremos a esse assunto.
 

Para a direita nacionalista britânica, o problema estava em conter a ameaça que o novo afluxo de súditos com
culturas alienígenas parecia apresentar à própria integridade da "nação". A solução foi transformá-los legalmente em
estrangeiros. Na França, nos anos oitenta, o principal problema político residia em lidar com a extensão dos direitos
políticos e sociais aos imigrantes "no meio deles", como estrangeiros culturalmente diferentes. Os imigrantes na
França, com exceção daqueles provenientes das Antilhas antes dos anos setenta, geralmente eram e ainda são
estrangeiros, não importando que sejam originários de ex-colônias. As políticas francesas de cidadania e de imigração
já eram intimamente ligadas desde o século XIX.(13) Dentro da França, a separação entre nacionais e imigrantes,
vistos como estrangeiros, já estava de fato claramente delineada na primeira verdadeira Lei de Nacionalidade, de 1983.
No caso da França, tem sido identificada uma mudança ideológica na retórica de exclusão por parte da direita em
elaboração desde meados dos anos setenta.(14) A Nova Direita na França começou por orquestrar sua ofensiva
antiimigrante assumindo o que Taguieff chama de "um racismo diferencial", uma doutrina que exalta a diferença
cultural irredutível e essencial das comunidades de imigrantes não-europeus, cuja presença é condenada por ameaçar a
identidade nacional original do país "hospedeiro". Um elemento essencial dessa retórica de exclusão é o repúdio ao
"métissage culturel ", em benefício da preservação incondicional de sua própria pretensa identidade biocultural
original. Em contraste com a expressão anterior, "racismo inigualitário" (de Taguieff), e em lugar de inferiorizar o
"outro", exalta-se a absoluta e irredutível diferença do "eu", a incomensurabilidade de diferentes identidades culturais.
Um conceito chave dessa nova doutrina é a noção de "enracinement" (enraizamento). Para preservar tanto a identidade
francesa quanto a dos imigrantes em sua diversidade, estes deveriam permanecer em seus países de origem, ou retornar
para eles. Cada vez mais, a identidade coletiva passou a ser definida em termos de etnia, cultura, herança, tradição,
memória e diferenças, a despeito de referências ocasionais a "sangue" e "raça". Conforme argumentou Taguieff, o
"racismo diferencial" constitui uma estratégia estabelecida pela Nova Direita, para mascarar o que se tornou um
"racismo clandestino".(15)



 
Tanto na França quanto na Grã-Bretanha existe, com efeito, uma tendência a atribuir essa nova retórica de

exclusão a uma espécie de dialética político-ideológica entre a condenação ao racismo pelos anti-racistas e as
tentativas da direita de disfarçar os subtons racistas de seus programas anti-imigrantes.(16) Embora expressa em um
idioma político diferente, essa nova retórica de exclusão tende, não obstante, a ser interpretada como racista.
 

Por outro lado, eu gostaria de sugerir que o racismo tradicional e a nova retórica de exclusão, uma espécie de
fundamentalismo cultural de direita, constituem duas ideologias distintas, tanto política quanto conceitualmente. A
diferença entre elas reside na maneira como aqueles que são seu alvo são conceituados em termos sócio-políticos, ou
seja: se são concebidos como membros naturalmente inferiores ou como estranhos, alienígenas para a nação (polity),
seja esta um Estado, um Império ou uma Comunidade de Nações. O que distingue o racismo dessa nova espécie de
fundamentalismo cultural de direita é a maneira pela qual essas doutrinas concebem tais supostos causadores de
conflitos sócio-políticos. O fundamentalismo cultural justifica a exclusão de estrangeiros, estranhos que supostamente
ameaçam a identidade e a unidade culturais da nação; o racismo geralmente tem servido para legitimar a inferioridade
sócio-econômica dos desprivilegiados, com o fim de desarmá-los politicamente. Ambas as doutrinas constituem temas
ideológicos que "naturalizam" e, dessa forma, neutralizam separações sócio-políticas específicas, cujas raízes reais são
político-econômicas, mas fazem isso de maneiras conceitualmente diferentes. Nos dois casos, "igualdade" e
"diferença" tendem a ser conceitos contrapostos no discurso político, porém a "diferença" evocada não é a mesma,
nem é o mesmo seu significado.
 

Antes de prosseguir, eu gostaria de observar que não estou afirmando que existe um claro divisor entre essas
ideologias, nem que elas são sempre expressas necessariamente de maneira pura. Que a nova retórica de exclusão
contenha por vezes certas referências a "raça" não invalida sua distinção. O racismo é uma ideologia de menosprezo
muito gasta, usada para justificar desqualificações sócio-políticas, e pode contaminar novas. construções conceituais de
exclusão essencialista. Da mesma forma, sinto que a nova retórica de exclusão da direita não é um mero culturalismo
biológico.(17) Existe algo genuinamente diferente na estrutura conceitual dessa nova doutrina que tem a ver com o
paradoxal ressurgimento, em um mundo economicamente globalizado, de um sentido de exclusivismo nacional que
precisamos compreender para saber o que fazer a respeito.
 

Conforme observei no início, desde os anos setenta um novo argumento começou a permear a linguagem
política e popular sobre a imigração extracomunitária. Os defensores de um basta à imigração argumentavam que é
simplesmente "natural" que as pessoas com culturas estranhas em "nosso" meio provoquem animosidade e
ressentimento entre os nacionais. Quase sem refletir, a mídia e os políticos escolheram o termo xenofobia para
caracterizar esse sentimento antiimigrante, noção esta que tomou conta da imaginação européia.(18) Literalmente,
xenofobia significa "hostilidade contra estranhos e contra tudo o que é estrangeiro".(19) Geralmente, a raiz dessa
atitude não ê especificada, ou é compreendida como se as pessoas tivessem uma propensão "natural" paia não gostar,
ou para rejeitar estranhos que pareçam diferentes.(20)
 

Realmente, as alusões à xenofobia como uma atitude consubstancial com a humanidade parece estar
rapidamente se tornando a base ideológica desse novo fundamentalismo cultural. O fundamentalismo cultural
contemporâneo baseia-se em duas suposições: a de que culturas diferentes são incomparáveis e a de que os homens
são inerentemente etnocêntricos, tornando inevitavelmente hostis as relações entre culturas. Nesse sentido, a idéia de
xenofobia é, para o fundamentalismo cultural, o que o conceito biossocial de "raça" é para o racismo, ou seja, a
constante naturalista que dá um valor real e legitima as respectivas ideologias.
 

Uma comparação mais sistemática entre o racismo tradicional e o que decidimos chamar fundamentalismo
cultural pode ajudar a tornar mais clara a distinção entre essas doutrinas alternativas de exclusão.(21) As duas têm em
comum o fato de chamarem a atenção para a contradição entre a noção universalista moderna de que todos os homens
são naturalmente iguais e livres, e as múltiplas formas de discriminação e exclusão, mas fazem isso de maneira
diferente. As duas derivam sua força argumentativa do mesmo subterfúgio ideológico, ou seja, a apresentação daquilo
que resulta de conflitos específicos de interesse político-econômico - o alegado perigo apresentado por imigrantes
extracomunitários para a unidade "nacional" e a desigualdade sócio-econômica - como fatos naturais e portanto
incontestáveis, já que vêm "naturalmente".
 



O moderno racismo ocidental pretende que a incapacidade inata daqueles que estão em nível sócio-econômico
inferior tem raízes em sua "raça". As marcas evocadas para identificar uma "raça" podem ser fenotípicas ou inventadas.
O racismo tem servido para justificar a desqualificação sócio-política, a exploração e a discriminação econômica de
certos grupos ou indivíduos de uma nação (polity) (seja um moderno Estadonação, um Império, ou uma Comunidade
de Nações, ao atribuir-lhes certos defeitos sociais, intelectuais ou morais supostamente causados por sua herança
"racial" que, sendo inatos, são inevitáveis. O racismo opera assim com um critério particularista de classificação, isto
é, a "raça", que supostamente divide a humanidade em grupos basicamente distintos, ordenados em uma hierarquia,
sendo que um deles reivindica sua superioridade exclusiva. Nesse sentido, é um sistema de desclassificação que é
categórico. Na doutrina racista, a constante naturalista é "raça", que desafia a reivindicação de uma humanidade
uniforme. A "raça" é erigida em causa natural e suficiente para a inferioridade dos "outros". Dessa forma, a dominação
e a desigualdade sóciopolítica são atribuídas ao próprio critério de diferenciação, ou seja, à falta de qualidade que
existe nos genes "deles" e não a uma propensão genérica à discriminação arraigada na natureza humana. O racismo
como doutrina de classificação assimétrica provoca contraconceitos que aviltam o "outro" e o "outro" não pode aviltar
o "eu". O reconhecimento mútuo é negado precisamente porque, sendo relativa, a deficiência "racial" não é partilhada
pelo "eu". E este é o ponto. Ao atribuir status e tratamento desiguais às limitações naturais inerentes às próprias
vítimas, essa doutrina nega o caráter ideológico do próprio racismo.
 

Isso certamente suscita a importante questão da idéia de uni status social determinado pela natureza e não pelo
contrato, em uma sociedade moderna que, por outro lado, é concebida como composta de indivíduos
autodeterminados, nascidos iguais e livres. Com efeito, pode-se demonstrar que o racismo moderno é uma ideologia
de menosprezo, para conciliar o inconciliável, ou seja, um etos meritocrático liberal de oportunidades iguais para todos
no mercado e a desigualdade sócio-econômica que é parte e parcela do capitalismo liberal. Os sistemas de
desigualdade têm sido conceituados de distintas maneiras em diferentes momentos da história. Os primeiros choques
coloniais modernos com os "primitivos" atormentaram intensamente as mentes européias. No início, no entanto, não
foi a diferença fenotípica "deles" que obcecou a imaginação dos europeus. Ao contrário, era sua diversidade cultural e
portanto moral, que desafiava a hegemonia cristã. Se Deus criou o homem à sua imagem, como poderiam existir
humanos que não eram cristãos? O racismo científico do século XIX foi uma nova maneira de justificar a dominação e
a desigualdade, inspirado pela busca de leis naturais que explicassem ao mesmo tempo a ordem na natureza e na
sociedade. Surpreendente no debate do século XIX acerca do lugar dos humanos na natureza é a tensão entre a fé
humana no livre-arbítrio desligado de qualquer restrição natural a seu esforço de agente livre para dominar a natureza
e a tendência a naturalizar o homem social. Assim como a eugenia e a criminologia refletem o darwinismo social, o
racismo científico fornece .ima legitimidade pseudo-científica para consolidar a desigualdade de classes. Seus
primeiros alvos foram as perigosas classes laboriosas nacionais.(22) Se o indivíduo autodeterminado, por uma
persistente inferioridade, é incapaz de' aproveitar a maioria das oportunidades que a sociedade pretende oferecer, isso
então deve resultar de alguma deficiência essencial inerente. Ou seja: a pessoa, ou melhor, seu legado natural
particular - seja ele um talento ou inteligência de origem racial, genética, sexual ou cultural - é de fato responsável por
isso, e não a ordem sócio-econômica dominante. Em uma sociedade altamente competitiva, essa base lógica funciona
como poderoso incentivo para o esforço individual, e é a mais eficiente para desarmar descontentamentos sociais. Mais
que um resíduo do passado colonial ou um maquiavélico estratagema para dividir as classes trabalhadoras, ela tem
prestado um bom serviço político nesse sentido.
 

Não me compreendam mal. Embora eu esteja afirmando que o racismo compreendido nesses termos faz parte
do legado ideológico da moderna sociedade de classes, é apenas em ocasiões de polarização político-econômica que
ele se torna agressivamente aberto.
 

A nova retórica de exclusão anti-imigrante - o fundamentalismo cultural - assume ao contrário uma série de
contraconceitos simétricos, como o do estrangeiro, o alienígena, em oposição ao nacional, ao cidadão, entendidos como
membros de comunidades culturais distintas e irredutíveis. Os estrangeiros são concebidos como culturalmente
distintos dos nacionais, que se presume compartilharem uma identidade cultural orgânica dentro do corpo político. A
origem do conflito social não reside na incapacidade dos "outros", mas no fato de que as relações entre membros de
culturas diferentes são vistas como hostis e mutuamente destrutivas "por natureza", porque a xenofobia faz parte da
natureza humana. Portanto, culturas diferentes devem ser mantidas separadas para seu próprio bem.
 

Esse novo fundamentalismo cultural baseia-se na visão da humanidade como formada por uma multiplicidade



de culturas distintas e da cultura como algo estático, compacto, imutável e homogêneo. A noção totalizadora de que
todos os povos são portadores de cultura é negada, no entanto, pela idéia particularizante de que culturas diferentes
não são comparáveis e pela reivindicação de exclusividade e singularidade cultural. Esta última reivindicação é
justificada por um traço ao qual igualmente se atribui o caráter de universal: a propensão natural das pessoas a não
gostar de estranhos. Uma espécie de particularismo cultural essencial é deduzido de um traço humano universal, que é
a xenofobia. O fundamentalismo cultural inventa e recorre a uma nova noção da natureza humana, o Homo
xenofobicus. Em outras palavras, no moderno etos liberal fica ideologicamente superada a aparente contradição entre
uma humanidade compartilhada, que envolve uma idéia generalizadora, sem excluir qualquer ser humano, e o
particularismo cultural, que se traduz em termos nacionais. Um "outro" cultural, o imigrante como estrangeiro,
alienígena e inimigo em potencial, ameaçador de "nossa" integridade e especificidade cultural e portanto nacional, é
explicado fora dos traços compartilhados pelo "eu". Em mais uma distorção ideológica, a identidade e a propriedade
nacionais interpretadas como particularidade cultural, tornam-se assim uma barreira intransponível para aquilo que, em
princípio, surge naturalmente entre os humanos, isto é, a comunicação.
 

Em lugar de ordenar hierarquicamente as distintas culturas, o fundamentalismo cultural as separa no espaço.
Cada cultura em seu lugar! O fato de que os estados-nações não são de maneira alguma culturalmente uniformes em si
mesmos é convenientemente negligenciado, pois as comunidades políticas localizadas são concebidas como
homogêneas.(23) Por um lado, a suposta propensão xenofóbica do homem desafia o pretenso arraigamento territorial
de comunidades culturais, desde que elas estejam dirigidas contra estrangeiros "em nosso meio"; por outro, dirigindo-
se contra estrangeiros sem raízes, elas re-territorializam as culturas.
 

O fundamentalismo cultural admite uma série de contraconceitos simétricos, como o de estrangeiro, alienígena,
como oposição ao nacional, ao cidadão, concebidos não como indivíduos distintos, mas como membros de
comunidades culturais irredutíveis. Por serem simétricas, essas categorias são logicamente reversíveis: todo nacional é
estrangeiro em outra nação, em um mundo de estados-nações. Esse par conceitual formal - nacionais contra
estrangeiros - torna-se carregado de um sentido político específico. Ao manipular ideologicamente o ambíguo elo entre
pertencimento nacional e identidade cultural, a noção de xenofobia infunde um conteúdo essencial e específico à
relação entre as duas categorias. A suposta propensão dos nacionais a não gostar de estranhos, ou seja, estrangeiros,
não fornece apenas um argumento antecipado para o apelo de exclusão dos imigrantes vindos do Sul mais pobre.
Como essa propensão é compartilhada pelos estrangeiros, torna-se também legítimo temer que estes últimos, com sua
deslealdade, ameacem a comunidade nacional. Ao conceituar o "problema" colocado pela imigração extracomunitária
em termos de evidente diferença cultural e conseqüente incompatibilidade, as causas fundamentais da imigração, isto
é, as agravantes da desigualdade entre Norte e Sul, ficam explicadas satisfatoriamente e fica também justificada a
hostilidade contra os imigrantes.
 

Assim, pois, o fundamentalismo cultural da direita é uma ideologia de exclusão coletiva, baseada na idéia do
"outro" como estrangeiro ao corpo político. No núcleo dessa retórica está a idéia de que a uniformidade cultural é o
pré-requisito fundamental para o acesso à cidadania, e que a igualdade política formal pressupõe identidade cultural.
Os direitistas que se opõem à imigração não objetam apenas a garantir aos imigrantes os direitos sociais e políticos
implícitos na cidadania, em terrenos econômicos pragmáticos. O "problema" da imigração é explicado como ameaça
política à integridade e identidade nacionais, com base na diversidade cultural dos imigrantes, porque o estado-nação é
concebido como fundamentado em uma comunidade distinta, que com seus vínculos mobiliza um sentimento
compartilhado de pertencimento e uma lealdade radicada em língua, tradições culturais e crenças comuns. Em um
contexto de recessão e retração econômica nacional, caem em terreno fértil os apelos políticos da direita às lealdades
primordiais (seja à nação ou à família).
 

Os imigrantes são vistos como se ameaçassem o desencadeamento de uma "crise de cidadania"(24), porque a
cidadania, a nacionalidade e a comunidade cultural estão misturadas ideologicamente.(25) É a superposição de nação,
cultura e estado que dá aos imigrantes, que são também estrangeiros, uma distinção cultural com significado simbólico
e político e não sua presença nem sua disparidade cultural em si. É claro que se pode objetar que nem todos os
imigrantes e estrangeiros são tratados com animosidade e desprezo. É óbvio que isso é verdade. Mas então, igualdade
e diferença não são categorias absolutas. As suposições político-ideológicas sobre as quais se constrói o moderno
estado-nação produzem a matéria-prima a partir da qual o fundamentalismo cultural é interpretado. Mas são as
relações específicas de dominação e marginalização social às quais os imigrantes extracomunitários estão submetidos



que explicam porque "eles", e não por exemplo os norte-americanos, são alvo dessa retórica de exclusão que, por outro
lado, é projetada como disfarce.

Como observei acima, talvez existam subtons racistas na hostilidade 'e violência contra os extracomunitários.
Gostaria de argumentar no entanto que, em casos de referência mista a cultura e "raça", o fenótipo tende então a atuar
como marca de identificação da origem do imigrante, que é de disparidade cultural e nacional. O racismo tradicional,
ao contrário, atribui a desqualificação sócio-cultural à desigualdade racial.
 

Para concluir, tentarei agora apenas esboçar uma explicação para o potencial paradoxo, no moderno estado-
nação, de traduzir o pertencimento nacional em algum tipo de identidade essencial. "Regular o movimento das pessoas
através das fronteiras nacionais é uma atividade quase essencial do estado moderno"(26); porém isso pode ser feito de
várias maneiras. Diferenças no processo de formação do Estado, nos conceitos de nacionalidade e cidadania e no status
político do imigrante, como entre a França e a Grã-Bretanha, podem ser mostradas como tendo resultado em distintas
maneiras de lidar com o "problema" da imigração. Com freqüência tem-se visto o contraste entre o "modelo
republicano de integração" francês e o "modelo étnico de incorporação" anglo-saxônico para o imigrante.
 

Até meados dos anos oitenta, o movimento anti-racista na França, aliado a organizações de imigrantes,
defendeu um modelo multiculturalista de integração, baseado no respeito à diversidade cultural dos imigrantes. Depois
disso, a opinião foi mudando, reivindicando “um retorno ao antigo tema republicano de integração, de acordo com o
qual a qualidade de membro de uma nação não se baseia em uma identidade, mas na cidadania, que consiste na adesão
individual a certos valores universais mínimos, porém precisos”.(27) O "modèle républicain d’intégration ", que
condiciona a cidadania a valores culturais compartilhados, tornou-se a alternativa política progressiva ao
fundamentalismo cultural de exclusão da extrema direita. Em 1991, o governo socialista criou um Ministério dos
Assuntos Sociais e de Integração e uma Secretaria de Estado para a Integração, destinados a promover a integração
dos imigrantes nesse sentido.(28)
 

A discussão e a experiência britânicas sobre imigração desenvolveram-se de maneira bem diferente. A posição
liberal defendia a integração com a devida tolerância para a diversidade cultural e tratamento diferencial de acordo
com as necessidades particulares daquelas que vieram a ser conhecidas como "minorias étnicas". A igualdade legal
formal não foi julgada incompatível com os valores e práticas culturais dos imigrantes enquanto não infringissem os
direitos humanos básicos. A educação multicultural foi um instrumento chave para a integração liberal. Até o finai dos
anos setenta, o assimilacionismo de direita constituiu uma opinião minoritária. Depois disso, o governo tóri empunhou
a bandeira da imigração controlada; converteu os imigrantes das ex-colônias em alienígenas e exigiu a assimilação das
comunidades de imigrantes em "nosso meio", para preservar a nação britânica com seus valores compartilhados e seu
estilo de vida.(29) Nos anos oitenta, o sentimento e a política anti-imigrante eram igualmente formulados na
linguagem do fundamentalismo cultural.
 

A tolerância para com a diversidade cultural fez parte da história da Grã-Bretanha enquanto estado multicultural
até os anos oitenta, quando começou a prevalecer uma reinterpretação dessa história centrada na Inglaterra.(30) A
noção britânica de súdito, baseada no nascimento em solo britânico, estabelecendo um vínculo vertical individual de
lealdade à Coroa e ao Parlamento, permitia que os imigrantes das colônias entrassem no país como súditos britânicos,
apesar de suas diferenças fenotípicas e/ou culturais, e a despeito das objeções racistas já então levantadas.(31) A
tradição legal britânica e a falta de um código dos direitos de cidadania deram espaço jurídico para as necessidades e
os valores culturais dos súditos imigrantes. Isso não significa, no entanto, que a experiência de imigração britânica
tenha sido isenta de conflito social. Os britânicos talvez tenham sido culturalmente tolerantes. No entanto, os
sentimentos e as agressões anti-imigrantes eram racistas e as controvérsias sobre imigração até o final dos anos setenta
eram expressas em termos racistas.(32) O preconceito e a discriminação eram ideologicamente justificados em termos
clássicos ou liberais individualistas e racistas, até que os imigrantes vindos das ex-colônias fossem convertidos em
estranhos culturalmente diferentes. Assim, até então as providências legais de combate à discriminação eram tomadas
para assegurar aos súditos das colônias oportunidades iguais, independentemente de sua "raça". O fundamentalismo
cultural britânico, assim como a nova retórica conservadora de exclusão, ao contrário, sugerem paradoxalmente que,
enquanto a Europa está evoluindo para um governo (polity) supranacional, um Estado-nação continental parece estar
emergindo das cinzas do Império Britânico, racista porém multicultural. Na França, ao contrário, o debate sobre o
"problema" da imigração tem sido impregnado de uma crescente incerteza acerca de como andar na corda bamba da
"integração dos estrangeiros",(33) uma ambivalência que foi acentuada pelo incitamento da extrema direita ao



fundamentalismocultural. No entanto, as razões para as paixões desencadeadas pela controvérsia sobre o "direito à
diferença" dos estrangeiros imigrantes não vai além do clima político polarizado. Expressam a tensão inerente ao
conceito republicano francês, tipicamente universalista, de estado-nação. Em um mundo de estados-nações, o espírito
cosmopolita universalista fundacional foi muito cedo erodido pelo dilema de como construir um estado-nação dotado
de uma cidadania distinta e limitada. No processo de centralização política, a idéia apoderou-se de uma nação
culturalmente uniforme como sendo a base da república francesa.
 

Os defensores de uma "nação" baseada no contrato de cidadãos soberanos geralmente acrescentam a célebre
frase de Renan: "A existência de uma nação é um plebiscito cotidiano." Mas eles tendem a omitir o argumento que
conduz a ela, segundo o qual a "nação é uma alma, um princípio espiritual. Duas coisas, que na realidade são apenas
uma, constituem essa alma, esse princípio espiritual. Uma no passado e outra no presente. Uma é a posse
compartilhada de uma rica herança de memórias; a outra é o consentimento presente, o desejo de viver junto, a vontade
de continuar mantendo inteira a herança que foi recebida. (...) A nação, bem como o indivíduo, é a realização de um
extenso passado de esforços, de sacrifícios e de devoção. O culto aos ancestrais é, dentre todos, o mais legítimo; foram
os ancestrais que fizeram de nós o que somos (...)".(34) A dificuldade de Renan para definir a "nação" em termos
puramente contratuais é uma ilustração do potencial de uma interpretação culturalmente essencialista da república.
 

A nova retórica de exclusão da direita francesa estabelece inequivocamente a cidadania e a nacionalidade em
uma herança cultural compartilhada. Mas o "modèle republicam d'intégration" é também permeado por um
universalismo chauvinista que concebe a cultura compartilhada como pré-requisito da cidadania.
 

Em contraste com o racismo tradicional, o fundamentalismo cultural constitui então, na verdade, uma nova
retórica de exclusão. Mas a matéria-prima da qual essa retórica retira sua força argumentativa, ou seja, a noção
ambivalente do moderno estado-nação, não é tão original assim.
 

A suposição de que a cultura e a identidade nacional se fundamentam em uma herança histórica única,
compacta e imutável,(35) é um poderoso ingrediente disso. No entanto, o fato é que os povos sempre estiveram em
mudança e as culturas provaram ser fluidas e flexíveis. As culturas tornam-se entricheiradas e exclusivas apenas
quando existe dominação e conflito. A diversidade cultural, ao contrário, florescerá e será criativa sem trazer
desvantagens onde a sociedade for democrática e igualitária o suficiente para permitir que as pessoas resistam à
discriminação (enquanto imigrantes, estrangeiros, mulheres, negros) e desenvolvam diferenças, sem colocar em risco a
si mesmos e à sua solidariedade. Isso parece uma impossibilidade dentro dos limites do moderno estado-nação. Juan
Goytisolo, autor espanhol, recentemente descreveu muito bem aquilo que deveríamos almejar, para um futuro mais
humano e generoso: "Hoje em dia, a cultura não pode ser exclusivamente francesa, inglesa, alemã e nem sequer
européia, mas plural, mestiça e bastarda, fruto do intercâmbio e da osmose, fecundada pelo contato e pelo diálogo com
mulheres e homens pertencentes a horizontes distantes e diversos."(36)

 
Documento preparado para o congresso sobre "Etnia, nacionalismo e cultura na Europa ocidental",
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