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INTRODUÇÃO: O Brasil historicamente recebeu muitos imigrantes, desde o período
escravagista até as ondas de imigração da virada do séc. XIX. Recentemente o país tem
experiênciado um novo momento de entrada de imigrantes pelos mais diversos motivos,
como: atingidos por desastres climáticos, afetados por conflitos e por crises políticas e
econômicas. O objetivo desse estudo foi realizar um levantamento acerca da percepção da
população brasileira em relação à imigração. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: A
imigração é um fenômeno de longa data em nossa sociedade, sendo motivado por diversos
fatores, que podem ser econômicos, climáticos e políticos (SCHLUETER, MEULEMAN,
DAVIDOV, 2013). Na Europa os efeitos da imigração têm sido campo de interesse de
pesquisa das áreas humanas, principalmente a Sociologia e a Psicologia (MEULEMAN,
DAVIDOV, BILLIET, 2009; PONIZOVSKIY, 2016; BINDER et al., 2009). Juntamente com
a movimentação de cidadãos entre os países do bloco europeu, as diferenças de grupos étnicos
e de culturas diversas têm provocado situações de discriminação em relação aos imigrantes
(HUBER, OBERDABERNIG, 2016). Por esse motivo, compreendemos que a teoria
norteadora adequada a esta discussão é a Psicologia Política, principalmente pela sua tradição
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na análise destes fenômenos sociais (MARTÍN-BARÓ, 1988; MONTERO, 2009; ROSA,
SILVA, 2012). Uma das fontes de principal acesso dos pesquisadores europeus no estudo
desse fenômeno social é o banco de dados do European Social Survey (ESS, 2014). Este
banco de dados é uma importante e abrangente fonte de dados que traça um panorama geral
do perfil dos países do bloco europeu acerca de diversas questões como, por exemplo,
economia, política, religião e imigração. Além do ESS, outras fontes de dados de pesquisas e
instrumentos rigorosamente padronizados são utilizadas para este fim. Como exemplo,
podemos citar o World Values Survey (WVS), também aplicado à população brasileira. Uma
série de estudos utilizando esses dados tem corroborado a hipótese do preconceito em relação
à imigração, de forma que a questão econômica é o principal motivo pelo qual os níveis de
hostilidade se mantêm altos (MALHOTRA, MARGALIT, MO, 2013; KUNTZ, DAVIDOV,
SEMYONOV, 2017). Momentos de crise econômica, associados à migração em massa a
países em situação de escassez de empregos, tem apresentado grande peso no aumento do
preconceito

aos

imigrantes

(HAINMUELLER,

HISCOX,

2010).

MATERIAL

E

MÉTODOS: Para as análises realizadas, utilizaram-se os bancos de dados brasileiros do
WVS das ondas de aplicação 5 e 6 dos anos 2005 a 2007 e 2010 a 2013. Foi utilizado o
software de análises estatísticas SPSS para realizar análises descritivas e frequenciais dos
dados. Para comparação entre grupos foi realizado o teste qui-quadrado. RESULTADOS E
DISCUSSÃO: Os resultados da análise das ondas de aplicação apresentaram baixa alteração
ao longo das aplicações 5 e 6. Isso indica que o fenômeno em estudo apresenta estabilidade no
padrão de respostas dos participantes, principalmente pelo caráter opinativo no qual as
questões estão construídas. Houve maior rejeição quando analisados elementos mais
pragmáticos. Quando perguntados sobre os esforços governamentais em caso de restrição de
postos de trabalho, apresentaram grau de tolerância menor (W5 = 9,33% W6 = 16,4%) em
comparação a perspectiva mais subjetiva como tolerância à vizinhança. Esses elementos
servem como base para a inserção de novas modalidades de questões visando aumentar a
sensibilidade do instrumento às particularidades do fenômeno. Quando analisada a tolerância
a indivíduos de outras raças percebe-se uma mudança de perspectiva entre as duas ondas de
aplicação, sendo que nos primeiros estudos os questionamentos apresentavam o quesito
“outras raças”, nessa forma o espectro mais abrangente compreendia um grau de intolerância
relatado maior (4,73%). Nos estudos subsequentes a questão foi reformulada para “pessoas
negras”, ocorrendo diminuição na incidência (1,87%), indicativo de maior influência de
desejabilidade social quando estudado o fenômeno racismo nesse contexto. Importante
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também salientar que em ambas as ondas de aplicação, na questão acerca da percepção do
respeito aos direitos humanos, os respondentes consideram que não há, no Brasil, um nível
elevado de respeito a esses direitos. CONCLUSÃO: Conclui-se a partir dessa análise que não
houve diferença significativa entre as diferentes ondas de aplicação. Destaca-se a importância
de demais estudos direcionados a temática dos direitos humanos e imigração, ampliando as
fontes de dados e aperfeiçoando os instrumentos de coleta a fim de diminuir a influência da
desejabilidade social.
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