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Crenças Raciais e Infra-humanização 

UMA ANÁLISE PSICOSSOCIAL DO PRECONCEITO CONTRA NEGROS 

 

Resumo: Este trabalho teve como finalidade investigar o preconceito contra negros no 

quadro das relações raciais brasileiras, especificamente, analisar os efeitos do contexto de 

resposta e de dados sócio-demográficos no preconceito contra negros. O preconceito foi 

investigado a partir da análise das crenças sobre os negros e sobre as relações raciais, assim 

como, a partir da infra-humanização dos negros. Dois estudos foram realizados para 

efetivar os objetivos propostos. O primeiro estudo apresenta uma análise do preconceito 

contra negros realizada em cinco cidades de quatro regiões brasileiras (norte, sul, nordeste 

e centro-oeste). Neste estudo foram analisados os efeitos da pertença regional, da cor da 

pele, do gênero e de três primings pertinentes às categorias sociais “brasileiro”, “branco” e 

“negro” no preconceito contra negros. Participaram do estudo 678 universitários com 

média de idade de 24,7 anos (DP=8,19). Os estudantes responderam a um questionário 

sobre crenças em relação aos negros e às relações raciais, além de medidas de infra-

humanização. Os principais resultados demonstraram que o preconceito contra negros se 

apresenta de forma sutilizada e que opera distintamente, em alguns de seus aspectos, em 

função da pertença regional e do gênero. Foi evidenciado também que os primings das 

categorias utilizadas modificam parcialmente as crenças sobre os negros, uma vez que 

ativam conteúdos pertinentes às relações raciais (primings “branco” e “negro”) e ao grupo 

de pertença (priming “brasileiro”). No segundo estudo, foram analisados os efeitos de três 

primings referentes a estados mentais de competição, de cooperação e de ativação da 

identidade, assim como, dos dados sócio-demográficos (sexo, idade, cor da pele e área 

acadêmica) no preconceito contra negros. Como participantes do segundo estudo contamos 

com 164 universitários da cidade de Maceió (AL), com média de idade de 20,66 anos 

(DP=3,17). Os participantes responderam a escalas de crenças raciais e infra-humanização. 

Globalmente, os resultados obtidos demonstraram que os dados sócio-demográficos 

apresentam algum efeito de moderação na ativação dos conteúdos mentais induzidos pelos 

primings, homens e estudantes da área de exatas parecem mais suscetíveis à ativação dos 

primings referentes à competição e à ativação da identidade, implicando em respostas mais 

preconceituosas em direção aos negros. As teorias da identidade social e da infra-

humanização foram utilizadas para discutir os resultados. 

Palavras-chave: preconceito contra negros, infra-humanização, pertença regional, dados 

sócio-demográficos. 



 

 

Racial Beliefs and Infra-humanization 

A PSYCHOSSOCIAL ANALYSIS OF PREJUDICE AGAINST BLACKS 

 

Abstract: This study intended to investigate the prejudice against blacks in the context of 

Brazilian race relations, specifically, to analyze the effects of response context and socio-

demographic data on prejudice against blacks. The prejudice was investigated through the 

analysis of beliefs about blacks and race relations, and the infra-humanization of blacks. 

Two studies were conducted to realize those goals. The first study presents an analysis of 

prejudice against blacks conducted in five cities from four Brazilian regions (north, south, 

northeast and Midwest). This study analyzed the effects of regional belonging, skin color, 

gender, and three primings related a social categories "Brazilian", "white" and "black" in 

prejudice against blacks. The study included 678 undergraduate students with a mean age 

of 24.7 years (SD = 8.19). Students answered a questionnaire of blacks and race relations 

beliefs, and measures of infra-humanization. The main results demonstrated that prejudice 

against blacks presents itself subtilized and operates distinctively in some of its aspects, 

according to the regional membership and gender. Was also demonstrated that the 

categories used as primings modify partially beliefs about blacks, because that activate 

content relevant to race relations (primings "white" and "black") and group membership 

(priming "Brazilian"). In the second study, we analyzed the effects of three primings 

referring to mental states of competition, cooperation and activation of identity, as well 

socio-demographic data (sex, age, skin color, and academic course) in prejudice against 

blacks. As participants in the second study included 164 undergraduate students of Maceió 

(AL) city, with a mean age of 20.66 years (SD =3.17). Participants completed the scales of 

racial beliefs and infra-humanization. Overall, the results showed that the socio-

demographic data have some moderating effect on the activation induced by mental 

contents primings, men and students of the exact seem more susceptible to activation of 

primings concerning the competition and the activation of the identity, implying responses 

more prejudiced against blacks. Theories of social identity and the infra-humanization 

were used to discuss the results. 

 

Keywords: prejudice against blacks, infra-humanization, membership regional, socio-

demographic data. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

A história de todas as sociedades que existiram até hoje é a história de lutas de classes. Homem 

livre e escravo, patrício e plebeu, barão e servo, mestres e companheiros, numa palavra, opressores e 

oprimidos, sempre estiveram em constante oposição uns aos outros, envolvidos numa luta 

ininterrupta, ora disfarçada, ora aberta, que terminou sempre com uma transformação revolucionária 

de toda a sociedade, ou com o declínio comum das classes em luta. (Marx e Engels, Manifesto do 

partido comunista, 1848). 

 

Em uma breve busca sobre algumas referências que tratam da história humana e 

social encontramos que o poder e a violência aparecem como um dos aspectos 

recorrentemente mencionados (ver Equiano, 1789/2008; Schwarcz, 1987; 1993; Silvério, 

2002). A luta pelo domínio e controle social em prol da estabilidade individual ou do 

próprio grupo sempre estiveram presentes como base de sobrevivência da maior parte das 

espécies. 

Para conceituar e descrever esses processos e, principalmente, para compreender 

os fatores a eles interligados, um grande número de conceitos têm sido desenvolvidos pelos 

cientistas sociais, por exemplo, etnocentrismo, intolerância, estereótipo, discriminação, 

preconceito, dentre diversos outros (Duckitt, 1992). Nestes termos, muitas vezes partindo 

de uma perspectiva psicológica que associa tais processos a uma propensão individual de 

personalidade (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford, 1950), de estilo ou de 

erro cognitivo (Alllport, 1954; Gaertner & McLaughilin, 1983), uma série de teorias foram 

formuladas para explicar os processos de intolerância e hierarquização entre grupos, por 

exemplo, a teoria da personalidade autoritária ou a teoria da frustração agressão. Essas 

teorias partem de explicações do preconceito vinculadas aos processos psicológicos 

subjacentes e até o final da década de 1950 dominaram o cenário científico. Os estudos se 

dedicavam a analisar os estereótipos como fonte principal do preconceito e da 

discriminação (Duckitt, 1992; Yzerbyt, Rocher & Schadron, 1997). Esta perspectiva está 

presente na psicologia social até os dias de hoje, fazendo com que o estudo dos 
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estereótipos seja um dos temas mais frequentemente utilizados na tentativa de analisar os 

conflitos das relações intergrupais (Pereira, 2001; Pereira, 2004; Rodrigues-Bailón, 

Barranco & Casado, 2000). 

Sem dúvida, a análise dos processos psicológicos subjacentes ao preconceito e 

discriminação é extremamente importante no sentido em que traz explicações significativas 

sobre os processos cognitivos e motivacionais através dos quais os sujeitos sociais 

representam o mundo. Entretanto, tais processos não são os únicos utilizados pelos 

indivíduos e grupos em seu processo de interação. Por esta razão, um modelo que se 

interessa por análises em um nível cognitivo e também em um nível sociológico, ligado ao 

contexto histórico e social em que a interação se inscreve emergiu no cenário científico 

(Duckitt, 1992). O preconceito e sua expressão passaram a ser compreendidos como 

fenômenos sociais, situados no contexto das relações intergrupais (Brown, 1995; Lima & 

Vala, 2004a; Tajfel, 1981) e dos processos políticos (Billig, 1985; Camino, Da Silva & 

Machado, 2004). Nesta perspectiva, a explicação do preconceito se ancora não 

simplesmente nos processos psicológicos, mas principalmente nas lutas ideológicas pelo 

poder social e sua manutenção se justifica através do curso de transição histórico-

normativa de cada sociedade específica. 

Nesta linha de pensamento, destaca-se o poder do contexto nas disposições em 

relação ao preconceito e à discriminação e, portanto, verifica-se que novas formas de sentir 

e expressar o preconceito vêm sendo elaboradas pelos atores sociais em virtude das normas 

sociais que coíbem a expressão direta do preconceito (Dovidio & Gaertner, 1998; Gaertner 

& Dovidio, 1986; McConahay, 1986; Pettigrew & Meertens, 1995). A literatura sobre as 

novas formas de expressão do preconceito e racismo é vasta (Augoustinos, 2009; 

Gawronski, Peters, Brochu & Strack, 2008; Pearson, Dovidio & Gaertner, 2009; Quillian, 

2006), no entanto, é importante destacar que, a maior parte desses estudos se limita a 
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análises realizadas fora do Brasil (por exemplo, Gaertner, 1973; McConahay, 1986; 

Pettigrew & Meertens, 1995). No contexto brasileiro é recente o interesse por esta 

temática, sobretudo, no campo da psicologia (França & Monteiro, 2002; Lima & Vala, 

2004b). 

Mesmo se tratando de um tema de investigação recente, alguns estudos têm 

indicado que o preconceito racial brasileiro se ancora em um discurso ideológico cujo 

núcleo consiste no fato das pessoas negarem que são preconceituosas, mas acreditarem na 

existência do preconceito racial, atribuindo a responsabilidade do preconceito à sociedade 

brasileira como um todo (Pereira, Torres & Almeida, 2003). Estudos nesta linha vêm 

discutindo sobre uma possível forma de racismo ou preconceito racial à brasileira 

(Camino, Da Silva, Machado & Pereira, 2001; 2004; Turra & Venturi, 1995), um tipo 

peculiar de configuração que fundamenta o preconceito, principalmente, em aspectos 

relativos à história das relações raciais inerentes a este contexto. 

Com efeito, no Brasil é possível de se considerar que o preconceito racial possui 

características singulares, posto que em outros contextos, como, por exemplo, o europeu, o 

preconceito racial ocorre também em direção aos cidadãos originários de ex-colônias, 

nacionais ou imigrantes. Assim, poderíamos indicar que o que caracteriza o preconceito no 

contexto europeu é a percepção de diferenças culturais. No contexto brasileiro, por sua vez, 

o preconceito racial ocorre em direção a grupos que constituem a sociedade brasileira 

desde sua formação (os negros e os índios), não estando, portanto, relacionado à 

diferenciação cultural, mas à ascendência racial talvez, semelhante ao preconceito racial 

norte-americano. Mesmo apresentando alguma semelhança com o preconceito racial norte-

americano, o preconceito racial brasileiro possui um aspecto particular: o preconceito 

racial brasileiro está baseado na cor da pele e não na ascendência da raça per si. Esta 

característica pode ainda variar subjetivamente em virtude de outros fatores, como estatuto 
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social e econômico, “os mais ricos e poderosos são percebidos como mais brancos do que 

os mais pobres” (Lima, 2003, p. 4). 

As características do preconceito racial brasileiro, de fato, são indicativas de um 

modelo próprio de preconceito racial, porém, não se sabe ao certo como se processam as 

normas pertinentes ao preconceito em um nível ideológico, nem como o preconceito racial 

se consolida em um nível mais concreto. Conforme Camino et al. (2001), os fatores 

históricos, econômicos e sociais que permearam a histórica das relações raciais brasileiras 

possuem papel fundamental para o entendimento deste tipo de preconceito, pois foram 

responsáveis por suscitar características que diferenciam o preconceito racial desta nação 

especialmente dos demais países onde é frequentemente  estudado, sendo uma das 

características peculiares mais importantes o alto grau de miscigenação do povo. Enquanto 

em outros países existe uma clara divisão bi-racial (por exemplo, Espanha, Portugal, 

Estados Unidos), no Brasil a alta mistura de raças promoveu a construção de uma 

identidade baseada na própria miscigenação. De que forma então o preconceito racial 

opera em um contexto em que a mistura racial é base da identidade de seu povo? 

Percebemos que embora existam indicadores das formas pelas quais o preconceito 

racial atua no contexto brasileiro, é possível de se apontar lacunas no que se refere ao 

suporte teórico e metodológico pertinente ao nível de explicação. Provavelmente essas 

lacunas se devem ao fato de que grande parte da literatura que discute o preconceito racial 

brasileiro seja da área da sociologia (Guimarães, 2006a; Munanga, 2010; Telles, 2003), e 

por isso são pesquisas que seguem um padrão de análise vinculado estritamente a 

componentes sócio-históricos. Na área da psicologia são bastante escassas as pesquisas que 

procuram investigar o preconceito racial, sobretudo, em uma perspectiva que considere 

aspectos tanto psicológicos quanto sociais (Camino et al., 2004; Pereira et al. 2003). Deste 

modo, saber de que forma as crenças sobre as relações raciais se estabelecem e em que se 
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ancoram, assim como, compreender de que modo é percebido e experienciado o 

preconceito racial brasileiro, constituem um vasto campo a ser desbravado. 

Diante do exposto, consideramos como bastante pertinente analisar o preconceito 

contra negros no contexto brasileiro a partir de uma perspectiva multifocal, em que 

aspectos sociológicos e psicológicos são considerados simultaneamente. Buscamos, em um 

plano mais amplo, por meio da articulação de diferentes níveis de análise, compreender 

como se estruturam as relações raciais neste cenário onde a miscigenação é parte integrante 

da identidade social e, por sua vez, confere o aspecto mais central nas formas de se 

vivenciar e expressar o preconceito por conta da cor. 

 

DEFINIÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Os repertórios representacionais constituem uma das bases a partir das quais o 

preconceito racial se alicerça, neste sentido, inserimos outros construtos neste trabalho 

como meio de avaliar a que fatores o preconceito está associado e em que medida esta 

relação se estabelece. Discutimos, desta forma, as definições e articulações entre o 

preconceito racial, os estereótipos, a identidade social e a infra-humanização, considerando 

tanto aspectos teóricos como metodológicos no estudo interligado desses construtos. 

Para entender o objeto de estudo deste trabalho primeiramente é necessário que as 

definições que utilizamos para referir os construtos investigados sejam apresentadas. Para 

o significado de preconceito racial utilizamos uma definição que consideramos uma das 

mais completas, a de Rupert Brown (1995). Para este autor, o preconceito racial significa o 

conjunto de atitudes sociais depreciativas ou de crenças cognitivas, a expressão de afeto 

negativo, ou a exposição de comportamentos hostis e discriminatórios em relação a 

membros de um grupo considerado diferente com base em suas características raciais. De 

acordo com esta definição o preconceito integra aspectos cognitivos, emocionais e 
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comportamentais, sendo, portanto, um construto amplo e complexo que articula distintos 

componentes em diferentes níveis de análise. 

O conceito de estereótipos se inscreve como base do componente cognitivo 

apresentado na definição de preconceito. Originalmente os estereótipos são definidos como 

resultantes inevitáveis pertinentes à forma como os indivíduos processam a informação, 

constituindo imagens mentais que se interpõem, sob a forma de enviezamento entre o 

indivíduo e a realidade, ou seja, os estereótipos se consolidam a partir dos sistemas de 

normas dos indivíduos e têm como função a estruturação e organização da realidade (ver 

Cabecinhas, 2004). Quando aplicados às relações intergrupais são compreendidos como 

generalizações exageradas de características que referem a pertença das pessoas aos 

grupos. 

Um aspecto importante sobre estas definições diz respeito à ideia de que no 

núcleo dos conceitos de preconceito e de estereótipos está a relação que se estabelece entre 

o “Eu” e o “Outro” ou “Outros”, por essa razão utilizamos também o conceito de 

identidade social neste trabalho. Tajfel (1981) define identidade social como o conjunto 

formado pelo autoconceito do indivíduo, sua pertença grupal e a avaliação atribuída a essa 

pertença. Este autor acrescenta que a estima subjetiva pertinente à pertença social é 

fundamental para derivar o comportamento das pessoas diante das relações intergrupais, 

daí a estreita vinculação entre preconceito e identidade social. 

Vinculado também ao conceito de preconceito, possivelmente dentro de uma 

perspectiva mais moderna, em que se subscrevem as denominadas novas formas de 

expressão do preconceito e racismo, inserimos o conceito de infra-humanização (Vala, 

Pereira & Costa-Lopes, 2009). Este conceito tem origem nas teorias do essencialismo 

psicológico que indicam a existência de um viés inerente ao julgamento social que 

interfere decisivamente na atribuição de características às categorias sociais. Um 
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julgamento essencializado de categorias sociais pode ocorrer pelo menos por duas vias, via 

atribuição diferenciada de traços ou via atribuição diferenciada de emoções. Para o 

primeiro modelo, atribuição diferenciada de traços, a atribuição pode ocorrer através de 

traços naturais que são atributos ligados à natureza biológica e imutáveis, ou traços 

culturais, também chamados de traços humanos, cujos atributos são construídos 

socialmente, são flexíveis e culturalmente determinados (Haslam & Rothschild, 2002; 

Haslam, 2006). Em se tratando do segundo modelo, atribuição diferenciada de emoções, 

duas maneiras distintas de atribuir emoções aos grupos podem ocorrer, a atribuição de 

emoções primárias, são as emoções experienciadas por humanos e animais ou emoções 

secundárias, são as emoções que apenas seres humanos podem sentir (Leyens, Rodriguez-

Perez, Rodriguez-Torres, Paladino & Demoulin, 2001). Um julgamento com base nos 

traços naturais estaria atribuindo ao alvo julgado uma essência própria à sua origem e 

descendência, e por isso estaria articulando uma essência natural à categoria, o que 

significaria dizer que os membros desta categoria possuiriam características homogêneas, 

fixas e herdadas que os diferenciariam das demais categorias sociais (ver Haslam, 1998). 

Do mesmo modo, um julgamento com base nas emoções primárias estaria vinculando o 

alvo julgado a uma base de existência rudimentar, mais primária que um alvo julgado por 

meio das emoções secundárias (ver Leyens, 2003). Alguns estudiosos defendem que o 

produto desta avaliação seria o conjunto de estereótipos atribuídos a determinados grupos 

(Hamilton et al., 2004; Yzebyt et al., 1997) ou a infra-humanização de determinados 

grupos, tendo em vista que na medida em que certos atributos humanos são negados como 

característicos de alguns grupos, pode-se inferir que esses grupos seriam percebidos como 

menos humanos que outros (Leyens et al., 2003). 

Para além dos conceitos naturalmente implicados ao conceito de preconceito 

(identidade social e estereótipos), e conferindo à infra-humanização um alto potencial de 
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determinação das atitudes e comportamentos sociais, levantamos alguns argumentos que 

podem esclarecer o porquê da utilização destes construtos nesta investigação. 

Algumas investigações indicam que um construto que vem sendo utilizado como 

preditor do preconceito racial é o conjunto de crenças a respeito das diferenças entre os 

grupos (Haslam, 2006; Paladino et al., 2002). Quando nos referimos a dois grupos 

específicos – brancos e não-brancos - essas diferenças, em geral, são apontadas como 

diferenças entre raças. 

De acordo com Cabecinhas e Amâncio (2003), a noção de raça está diretamente 

ligada às características físicas aparentes (fenótipo) e às características genéticas 

(genótipo), sendo estas últimas consideradas as causas das diferenças nas aptidões e 

capacidades dos indivíduos. Durante os primeiros estudos sobre as diferenças entre os 

povos até os dias atuais, uma série de teorias foram formuladas na tentativa de explicar a 

causa das diferenças. As primeiras teorias surgem com o desenvolvimento da ciência 

moderna, nos séculos dezoito e dezenove, e defendem que essas diferenças se dão por meio 

de atributos de ordem biológica, assim, procuram explicar através desta vertente a origem 

das raças e suas diferenças. Essas diferenças estariam pautadas na aparência física, 

diferenças intelectuais e culturais (religião, moral, sociabilidade), surgindo com isto a 

constatação de que existiriam raças inferiores e superiores, sendo os brancos pertencentes 

às últimas e os não-brancos às raças inferiores (Guimarães & Macedo, 2008). 

Apenas após a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança no paradigma de 

estudo das raças. Eventos históricos como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais foram 

fundamentais para que esta mudança acontecesse, uma vez que ficou notório que as 

relações mundiais estavam abaladas depois da guerra de 1914-1918, culminando anos 

depois na Segunda Guerra. É neste cenário pós-nazismo, pós-holocausto que se inicia um 

processo de reflexão sobre os conceitos até então estabelecidos sobre as relações entre 
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países e entre as raças. A partir deste momento, a UNESCO, movida pelo ideal liberal-

democrático, iniciou uma série de pesquisas que objetivavam explicar os conflitos sociais e 

assim os minimizar (Maio, 1999). As descobertas desta fase possibilitaram uma revisão das 

teorias sobre as raças e uma superação destas, inclusive identificando suas falhas. Os 

cientistas passaram então a desnaturalizar o sentido do conceito de raça e a destituir a ideia 

de superioridade branca. Em vias disto, a UNESCO recomendou o abandono da utilização 

do conceito de „raça‟. Os estudos do genoma humano puderam comprovar que no código 

genético não foi possível encontrar nenhum gene ou conjunto de genes ligados a diferenças 

de raças. Desde então a questão da diferença entre grupos abandonou a noção do conceito 

de raça como pressuposto biológico e assumiu a noção de diferenças por via da diversidade 

cultural. Desenvolveu-se então uma tendência a usar o conceito de etnia ao invés de raça 

(Cabecinhas & Amâncio, 2003). Por outro lado, podemos verificar que essa discussão é 

bastante complexa, pois se por um lado o conceito de raça foi superado e isto é consensual 

nas ciências biológicas e sociais, temos em outra perspectiva a insistência do movimento 

negro em o utilizar como um paradigma de luta contra o racismo (ver Oliveira, 2004). 

Segundo Oliveira (2004), a utilização do conceito de raça ou etnia está mais vinculada a 

destinação política que se pretende dar a eles do que especificamente a ideia de 

subordinação entre os grupos sociais, por essa razão encontramos na literatura a utilização 

de ambos os conceitos muitas vezes como equivalentes. 

Nesta linha de discussão, nos interessa, sobretudo, a constatação de que muito 

embora diversas tentativas tenham sido efetivadas para solucionar ou melhorar os conflitos 

nas relações intergrupais, um conjunto de estudos vem demonstrando que o significado de 

imutabilidade dos fatores biológicos inerentes ao conceito de raça não foram modificados 

em função da mudança estabelecida na direção do conceito.  Lima e Vala (2004c), por 

exemplo, demonstram que existe um fator determinante que marca os grupos 
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marginalizados, em termos de essências, que mesmo havendo uma mobilidade social, 

algumas características permanecem estáveis (Lima, 2003). Do mesmo modo, Pereira, 

Álvaro, Oliveira e Dantas (2011), demonstraram que a categoria raça, dentre oito 

categorias distintas, dentre sexo, idade, religião, estatuto social, é a mais essencializada. 

Uma possível explicação para a essencialização de certos grupos está na tendência que as 

pessoas possuem de interpretar de forma naturalizada os grupos que são considerados 

inferiores na esfera social.  

Certas características culturais parecem ser inseparáveis de certas características 

biológicas ou características físicas ligadas à hereditariedade, de forma que denotam uma 

essencialização ou naturalização das categorias raciais ou étnicas. Geralmente essas 

características são físicas, facilmente perceptíveis, como a cor da pele, e se aplicam às 

minorias que são percebidas como ocupando um lugar inferior na sociedade (Cabecinhas & 

Amâncio, 2003). É neste sentido que podemos colocar a vinculação estreita que existe 

entre o processo de infra-humanização e o conceito de estereótipos. 

Como vimos, a categorização dos grupos sociais tende a apresentar um alto grau 

de inflexibilidade e é utilizada para estabelecer as diferenças identitárias entre os grupos. 

Tajfel (1982) argumenta que esse tipo de classificação depende de um consenso intergrupal 

sobre a imagem que se constitui acerca dos grupos, e por isso tem a propensão de se 

manter estável em forma de estereótipos. 

Se infra-humanizar é um processo que ocorre através da sub-atribuição de traços 

ou através da sub-atribuição de emoções a grupos estereotipados, consideramos que os 

estereótipos constituem a base de ambos os processos de atribuição, posto que conferem a 

caracterização de um grupo social, ou melhor, são representados como um conjunto 

abstrato de fatores típicos de um grupo (ver Pereira, Ferreira, Martins & Cupertino, 2002). 

Nesta direção, os estereótipos podem ser dimensionados a aspectos centrais inerentes ao 
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processo de construção da identidade social. De acordo com Costa-Lopes, Pereira, Vala e 

Aguiar (2008), o sentido e valor atribuído às diferenças e semelhanças entre os grupos são 

fundamentais para a elaboração da identidade social. Portanto, neste trabalho, a fim de 

estudar o preconceito contra negros, discutiremos as relações estabelecidas entre nosso 

tema central de estudo e os conceitos de estereótipos, identidade social e infra-

humanização. 

 

ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

Inicialmente, é apresentada uma introdução geral onde se discute sobre o objeto 

de investigação desta tese e sua conexão com outras variáveis importantes para o seu 

entendimento. Desta forma, apresentamos os conceitos de preconceito, de estereótipos, de 

identidade social e discutimos sobre a percepção dos grupos e suas principais teorias, ao 

passo que enfatizamos em que medida e de que forma esses conceitos são interligados. 

No primeiro capítulo apresentamos o desenvolvimento do conceito de preconceito 

que se inscreve desde as primeiras definições até as definições atuais, contemporaneamente 

caracterizadas pela abrangência e multidisciplinaridade do fenômeno do preconceito e a 

relação existente entre os conceitos de preconceito e racismo, dimensionando nosso nível 

de análise a um panorama integrador. Por fim, encerramos este capítulo desenvolvendo 

uma análise teórico-metodológica acerca do fenômeno do preconceito, em que 

apresentamos aspectos referentes à relação teórica e empírica que subjaz esse fenômeno, 

tanto no que se refere a uma análise metodológica, quanto no que se referem aos diferentes 

níveis de análise através dos quais esse fenômeno pode ser investigado. 

No segundo capítulo inserimos em nosso debate as explicações para o preconceito 

com base nas relações intergrupais. São apresentados os pressupostos centrais sobre a 

teoria da identidade social. Deste modo, discutimos os principais aspectos pertinentes ao 
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processo de categorização social e do paradigma do grupo mínimo. Percebemos que a 

identidade social se estabelece em função das avaliações intergrupais e que essa avaliação 

constitui o alicerce da categorização social que resulta muitas vezes no preconceito. 

Na sequência, objetivando aprofundar nossa discussão sobre os elementos 

importantes para o estudo do preconceito, apresentamos alguns pressupostos acerca da 

percepção dos grupos. Incluímos, neste sentido, uma discussão sobre a essencialização das 

diferenças, entitatividade e percepção de variabilidade grupal, e focamos o debate sobre as 

principais teorias da infra-humanização. Para finalizar este capítulo concluímos 

defendendo a articulação dos níveis de análise em uma perspectiva tanto psicológica como 

social para um entendimento mais amplo do fenômeno do preconceito. 

No terceiro capítulo apresentamos os estudos que configuram a parte empírica 

desta tese. Inicialmente é abordado o plano geral de investigação cujo interesse central 

consiste em analisar o preconceito contra negros no contexto das relações raciais 

brasileiras. Para tanto, dois estudos foram realizados, sendo um dentro de uma perspectiva 

mais social, posto que está embasado em uma análise do fenômeno do preconceito contra 

negros realizada em cinco cidades pertencentes a quatro regiões brasileiras, e outro que se 

subscreve em uma perspectiva da cognição social. Por fim, apresentamos as conclusões 

gerais, onde apontamos algumas considerações sobre os dois estudos e após este 

fechamento, apresentamos as contribuições derivadas deste trabalho, suas possíveis 

limitações e indicações para novos estudos. 
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1 PRECONCEITO: ASPECTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS 

 

No presente capítulo abordaremos os aspectos relacionados ao desenvolvimento 

do conceito de preconceito e discutiremos as principais perspectivas teóricas através das 

quais esse fenômeno vem sendo estudado. Na sequência, delimitaremos o conceito de 

preconceito que julgamos amplo o suficiente para nos direcionar neste trabalho, assim 

como apontaremos em que medida ele está ligado a conceitos correlatos, como, por 

exemplo, o conceito de racismo. 

Posteriormente, direcionamos a discussão a um nível mais metodológico. 

Ampliaremos o entendimento sobre o conceito de preconceito no sentido de inserir no 

debate as estratégias de medida que vem sendo desenvolvidas com vias a abarcar a 

complexidade deste fenômeno. 

Ao final deste capítulo, esperamos ter atingido nosso objetivo de esclarecer as 

principais possibilidades de estudo do preconceito e tornar evidente e justificada a 

perspectiva de análise que guiará nosso estudo. 

 

1.1 EVOLUÇÃO CONCEITUAL E PERSPECTIVAS TEÓRICAS DO PRECONCEITO 

A questão racial parece um desafio do presente, mas trata-se de algo que existe desde há muito 

tempo. Modifica-se ao acaso das situações, das formas de sociabilidade e dos jogos das forças sociais, 

mas reitera-se continuamente, modificada, mas persistente. Esse é o enigma com o qual se defrontam 

uns e outros, intolerantes e tolerantes, discriminados e preconceituosos, segregados e arrogantes, 

subordinados e dominantes, em todo o mundo. Mais do que tudo isso, a questão racial revela, de 

forma particularmente evidente, nuançada e estridente, como funciona a fábrica da sociedade, 

compreendendo identidade e alteridade, diversidade e desigualdade, cooperação e hierarquização, 

dominação e alienação (Octavio Ianni, 2004, p. 23). 

 

Assim como qualquer produto da construção humana, os conceitos relativos às 

relações raciais vêm sofrendo alterações substanciais no que se refere ao significado e 
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funcionalidade. Sobretudo, em se tratando do discurso científico sobre o preconceito. 

Nestes termos, três momentos distintos marcaram formulações diferenciadas quanto ao 

significado de preconceito: (1) na antiguidade, o termo preconceito designava precedente, 

estando relacionado a julgamentos que tinham como base decisões e experiências prévias; 

(2) na modernidade, o preconceito passou a designar qualquer julgamento formulado antes 

de cuidadoso exame, antes de análise e reflexão do objeto julgado, portanto, um 

julgamento prematuro e sem bases factuais; (3) por último, foi acrescido ao significado de 

preconceito, o componente emocional, o que veio a indicar que, além de ser um 

julgamento prematuro e isento de fundamentos, o preconceito traz em seu significado o 

estado de favorabilidade ou desfavorabilidade que acompanha os julgamentos (Allport, 

1954). 

Desta forma, podemos notar que nem sempre o termo preconceito designou o 

mesmo fenômeno, ou de outro modo, nem sempre o foco direcionado a este fenômeno 

esteve concentrado no mesmo ponto. Isto indica que temos dois pontos de partida para 

apreciar o significado do conceito de preconceito. Um se refere às diferentes facetas 

inerentes a um único fenômeno e o outro está relacionado aos diferentes níveis de análise 

através dos quais o mesmo fenômeno pode ser observado. Ambos os pontos estão ligados 

ao processo histórico e cultural do preconceito. Diante disto, podemos observar que o 

preconceito não se configura como um fenômeno estático, logo, necessita ser analisado sob 

diferentes lentes. Examinaremos esta hipótese com detalhes a seguir. 

Podemos observar que, desde uma primeira apropriação científica, diferentes 

definições foram elaboradas (Duckitt, 1992). No entanto, mesmo existindo diferentes 

definições do preconceito, é possível de verificar na literatura corrente que é a definição 

clássica de Allport, que vem, de modo direta ou indiretamente, guiando a maior parte das 

conceituações e estudos sobre preconceito na psicologia (Augoustinos, Walker & 



29 

 

Donaghue, 2006). Allport (1962) define preconceito como: “uma atitude hostil ou 

antecipada em relação a uma pessoa que pertence a um grupo, simplesmente porque 

pertence a esse grupo, supondo-se portanto, que possui as qualidades objetais atribuídas ao 

grupo” (Allport, 1962, p. 22)
1
. Nesta definição de Allport, o preconceito parte de uma ideia 

apressada e injustificada que se manifesta contra as pessoas de grupos percebidos como 

inferiores. As pessoas são julgadas por suas pertenças grupais, e com isto, generalizações 

exageradas são construídas sobre as características das pessoas pertencentes aos grupos. 

Tem-se e a tendência de ver os integrantes dos grupos como homogêneos. Porém, Allport 

(1962) salienta que nem toda generalização é preconceito, assim como nem todo 

julgamento prévio. Para ser considerada preconceito uma atitude deve ser negativa, forte e 

inflexível o suficiente para não ser modificada por novas informações. 

Assim, para delimitar o preconceito como sendo uma atitude negativa (nunca 

positiva), Allport toma como base alguns estudos acerca do preconceito étnico e defende 

que não há como conceber as atitudes dos brancos em relação aos negros (por exemplo) 

como positivas, são essencialmente negativas. Allport elabora, então, uma definição final e 

enfatiza que deve ser a utilizada em toda a sua obra: “o preconceito étnico é uma antipatia 

que se apóia em uma generalização errada e inflexível. Pode sentir-se ou expressar-se. 

Pode estar dirigida a um grupo em geral, ou a um indivíduo por ser membro do grupo” 

(Allport, 1962, p. 24). 

Se pudermos unir ambas as definições elaboradas por Allport, teremos que as 

bases do preconceito e do preconceito étnico são semelhantes, sendo este último entendido 

como uma modalidade específica de preconceito. Desta forma, podemos concluir que para 

Allport o preconceito se refere tanto a uma atitude hostil, por essência negativa, dirigida a 

                                                 
1
 As traduções das citações das obras em língua estrangeira foram realizadas pela própria autora deste 

trabalho. 
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uma pessoa ou a um grupo, sem bases factuais, fruto de generalizações erradas e 

inflexíveis, que podem ser apenas sentidas, sem necessariamente serem expressas. 

Milner (1981) defende que a definição de Allport, apesar de antiga, considera os 

cinco principais significados de preconceito utilizados nas diversas definições correntes da 

psicologia social: (1) preconceito é uma atitude; (2) está baseado em uma generalização 

falha e inflexível; (3) é um pensamento pré-concebido; (4) é rígido e resistente e (5) é um 

fenômeno negativo. Por esse motivo, a definição de preconceito de Allport está atrelada a 

maior parte das outras definições formuladas a posteriori (ver Quadro 1). 

 
 

 Um prejulgamento insubstanciado de um indivíduo ou grupo, de caráter favorável ou desfavorável, que 

tende a uma ação na mesma direção (Klineberg, 1968, p. 439). 

 

O preconceito é uma atitude negativa, com relação a um grupo ou uma pessoa, baseando-se num processo 

de comparação social em que o grupo do indivíduo é considerado como ponto positivo de referência. 

(Jones, 1972, p. 3). 

 

Atitudes preconceituosas... são irracionais, injustas, ou disposições intolerantes em relação a outros 

grupos. Elas vêm frequentemente acompanhadas de estereótipos. Estes são atribuições de supostas 

características do grupo a todos os membros individualmente (Milner, 1975, p. 9). 

 

A partir de uma perspective psicológica, preconceito pode ser compreendido como uma atitude negativa 

em relação a grupos minoritários. (Levin & Levin, 1982, p. 66). 

 

(...) o conjunto de atitudes sociais depreciativas ou de crenças cognitivas, a expressão de afeto negativo, ou 

a exposição de comportamentos hostis e discriminatórios em relação a membros de um grupo (...) (Brown, 

1995, p. 8). 

 

Uma avaliação negativa do grupo ou de um indivíduo com base na pertença grupal. (Crandall, Eshleman 

& O‟Brien, 2002, p. 359). 

 

(...) refere-se à construção de uma opinião ou valor em relação a alguém ou a algo na ausência de 

experiência direta com a pessoa ou coisa. (Augoustinos, Walker & Donaghue, 2006, p. 225). 

 

Uma atitude negativa contra um grupo ou contra os membros do grupo. (Stangor, 2009, p. 182). 

 

Quadro 1: Definições de preconceito 
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Ashmore (1970) enfatiza que quatro pontos são apresentados comumente nas 

diversas definições de preconceito: o preconceito é (1) um fenômeno intergrupal; (2) uma 

orientação negativa; (3) é prejudicial e é (4) é uma atitude. Assim, o preconceito pode ser 

definido como uma atitude intergrupal negativa e prejudicial, injustificada ou irracional em 

relação a uma pessoa ou grupo. Salientamos que esses quatro pontos são apresentados de 

forma semelhante na definição clássica de Allport. 

Examinando os pontos citados acima, podemos averiguar que embora a definição 

de Allport seja a base da maior parte das definições e que esta definição considere como 

pressupostos outros conceitos interligados ao preconceito, fazendo com que este fenômeno 

seja amplo o suficiente para denotar a dinamicidade de sua estrutura, e específico o 

suficiente para não se confundir com demais construtos, um ponto principal merece ser 

discutido, tendo em vista as complicações que pode gerar no entendimento do preconceito 

em termos da própria conceituação: preconceito é uma atitude. 

Segundo Duckitt (1992), utilizar na definição de preconceito o conceito de atitude 

gera toda uma problematização em virtude da falta de clareza presente no significado deste 

conceito. Em geral, dois modelos têm sido utilizados para definir atitude: o modelo dos três 

componentes (componente cognitivo, componente afetivo e componente comportamental) 

e o modelo unidimensional (dimensão de favorabilidade-desfavorabilidade). 

Considerando o modelo dos três componentes das atitudes na definição de 

preconceito, seguimos o pressuposto de que no conceito deste fenômeno estão relacionados 

o conceito de estereótipos (componente cognitivo do preconceito), a dimensão de 

favorabilidade ao endogrupo e de desfavorabilidade ao exogrupo (componente afetivo do 

preconceito) e o conceito de discriminação e distância social (componente comportamental 

do preconceito). Uma definição de preconceito pautada neste modelo, por exemplo, pode 

ser a de Brown (1995), para quem o preconceito refere um conjunto de atitudes sociais 
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depreciativas ou de crenças, incluindo a expressão de afeto negativo, ou a exposição de 

comportamentos hostis e discriminatórios em relação a membros de um grupo. 

No modelo unimensional das atitudes, por seu turno, as atitudes estão 

relacionadas à orientação individual de afeto ou emoção diante de um determinado objeto, 

e o preconceito, por sua vez, é compreendido com um construto interno (Eagly & 

Diekman, 2005), relacionado ao favoritismo endogrupal e avaliação negativa do exogrupo 

(Brown & Zagefka, 2005). Nesta perspectiva, ao conceito de preconceito não estão ligados 

os componentes cognitivo e comportamental, estes seriam extensões precedentes e 

consequentes do preconceito, seriam construtos separados, apesar de relacionados. Como 

exemplo de uma definição de preconceito dentro deste modelo, podemos citar a de 

Augoustinous et al. (2006). Para estes autores o preconceito se refere à construção de uma 

opinião ou valor (favorável ou contrário) em relação a alguém ou a algo na ausência de 

experiência direta que possa confirmar essa construção. 

Grosso modo, o que podemos observar neste debate é que mesmo possuindo 

diferentes definições, existe um consenso entre as perspectivas do estudo do preconceito 

no sentido de entender e analisar esse fenômeno como um construto multidimensional. É 

neste sentido que outros conceitos, como o de racismo, podem ser discutidos 

conjuntamente. 

 

1.2 PRECONCEITO E RACISMO: DELIMITAÇÕES CONCEITUAIS 

Pode-se observar na literatura que as explicações do racismo passam de 

explicações de bases fatuais, de julgamentos prévios e apressados, para bases emocionais, 

isentas de causalidade real (Allport, 1962), e posteriormente para bases sociais que se 

estabelecem a partir das lutas ideológicas pelo poder social entre os grupos (Camino et al., 

2004). 
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Deste modo, o racismo, em uma das mais antigas definições, aparece como um 

produto eminente das generalizações falhas e inflexíveis de um grupo em relação a outro 

ou seus membros individualmente em função de sua pertença, podendo ser expresso ou não 

(ver Allport, 1962). 

Segundo Jones (1972), os conceitos de preconceito e racismo guardam em si 

certas relações responsáveis por causar uma sensação de imprecisão em termos do 

desenvolvimento histórico e conceitual que marcam a trajetória cientifica de ambos: “será 

que racismo e preconceito de raça são expressões equivalentes ou será que existe 

descontinuidade na historia? Ou será que, de modo geral o racismo superou o preconceito 

como uma expressão mais ampla (...)” (Jones, 1972, p. 4). 

De fato, pode-se observar que, além dos componentes atitudinais, a expressão 

destes componentes por meio de conteúdos comportamentais é característica da maior 

parte das definições de racismo, já nas definições mais clássicas de preconceito apenas a 

intenção comportamental é salientada. 

Segundo Lima (2003), é a definição clássica de racismo de Van den Berghe, 

formulada em 1967, que inspira grande parte das definições utilizadas até os dias atuais. 

Neste sentido, o racismo é definido como: 

Qualquer conjunto de crenças de que diferenças (reais ou imaginárias) orgânicas, 

geneticamente transmitidas entre grupos humanos, são intrinsecamente associadas à presença ou à 

ausência de algumas características ou capacidades socialmente significativas, e, portanto, que tais 

diferenças constituem uma base legitima de distinções injustas entre grupos socialmente definidos 

como raças (Van den Berghe, 1967, p. 11 citado em Jones, 1972, p. 4). 

   

Nesta mesma linha de pensamento, Jones (1972) argumenta que o racismo é um 

processo natural que ocorre entre os grupos a partir da aquisição de significações negativas 

das características físicas e culturais de um conjunto de pessoas dentro de uma sociedade 
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heterogênea, e este processo ocorre por meio da acentuação das características positivas do 

endogrupo e das negativas do exogrupo. 

Quatro pontos merecem ser destacados nas linhas de pensamento apresentadas 

acima: (1) o racismo pode ser fruto de bases irreais, portanto sua gênese está dentro do 

paradigma da ausência de bases fatuais; (2) é socialmente construído através de crenças 

compartilhadas (3) está associado à valorização do próprio grupo em detrimento do 

exogrupo; (4) é injusto e (5) parte da comparação entre as características do grupo tido 

como padrão e do grupo socialmente desfavorecido. 

A definição de preconceito elaborada por Jones pode trazer outras contribuições 

no sentido de traçar um paralelo entre preconceito e racismo. Jones (1972) define 

preconceito como: “uma atitude negativa, com relação a um grupo ou uma pessoa, 

baseando-se num processo de comparação social em que o grupo do indivíduo é 

considerado como ponto positivo de referência” (Jones, 1972, p. 3). 

Nesta definição a utilização de um conceito psicossocial, o de comparação social, 

e a ideia da valorização do próprio grupo em detrimento do grupo marginalizado, 

assemelham ainda mais a definição de racismo e preconceito. 

Contudo, Jones (1972) aponta uma particularidade do racismo que não é 

encontrada no preconceito, mesmo podendo apresentar alguma ralação. O racismo pode se 

expressar em três níveis distintos, sequenciais e complementares: o racismo individual, o 

racismo institucional e o racismo cultural. O primeiro, o racismo individual, é muito 

semelhante ao preconceito racial, visto que sugere a crença na superioridade da raça do 

endogrupo com relação ao exogrupo, assim como as sanções comportamentais derivadas 

desta relação. Como exemplos do racismo individual, Jones cita os testes padronizados 

como critérios de admissão de estudantes em certas escolas e universidades. Os negros 

certamente possuem um nível de instrução desfavorecido e por isto apresentam 
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rendimentos inferiores, tendo em vista principalmente a condição de desigualdade social 

existente entre brancos e negros. Assim, a utilização destes testes seria a situação per si de 

discriminação racial. 

O racismo institucional, tipo mais “insidioso e debilitante” está relacionado à 

manipulação consciente de instituições com o interesse de atingir objetivos racistas. Este 

tipo tem dois sentidos, um sentido que o remete a extensão do racismo individual, logo, seu 

princípio segue a ideia de manutenção de vantagem racista individual por meio de 

instituições, e um sentido que o remete à condição de subproduto de práticas institucionais 

que atuam de forma a limitar a liberdade e os direitos igualitários em função da raça, sendo 

a raça tida como inferior a prejudicada. 

O racismo cultural, por sua vez, contem elementos de ambos os tipos de racismo, 

o individual e o institucional, e pode ser entendido como “a expressão individual e 

institucional da superioridade da herança cultural de uma raça com relação a de outra” 

(Jones, 1972, p. 5). Assim, o racismo cultural está associado à significação inferior 

atribuída à raça e à cultura de um povo, sendo raça e cultura dois padrões entendidos como 

fatores bastante correlacionados e, portanto, a base sistemática de tratamento inferiorizante 

(Jones, 1972). 

Em uma definição formulada por Vala, Brito e Lopes (1999), o racismo é 

entendido como uma configuração multidimensional de crenças, emoções e orientações 

comportamentais de discriminação em relação a pessoas por causa da cor. Contudo, como 

refere Lima (2003), o racismo em alguns casos pode ser aplicado a pessoas e grupos tendo 

em vista outros motivos, como a cultura, a religião ou qualquer diferença que seja 

dimensionada à hereditariedade. Segundo Machado (2000), o conceito de racismo vem 

sofrendo uma inflação significativa nas últimas décadas, o que acaba por tornar sua análise 

imprecisa (por inflação o autor refere a extrema ideologização e politização do conceito). 
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Em virtude das modificações de forma e conteúdo que o conceito de racismo sofreu desde 

as suas primeiras formulações e manifestações práticas, as três dimensões de seu conceito 

se colocam sobrepostas a outros construtos. Estas compreendem o nível ideológico, o 

preconceito e a discriminação, ou seja, o racismo é entendido como um construto bem mais 

amplo que o preconceito (Machado, 2000). 

Por outro lado, Gawronski, Peters, Brochu & Strack (2008) argumentam em favor 

da utilização do termo preconceito racial para referir os estudos desta área em termos de 

uma integração de diferentes modelos como meio de consolidação de uma perspectiva 

mais consistente. Esses autores enfatizam que as pesquisas na área do preconceito racial 

com muita frequência são caracterizadas pela utilização de diversos conceitos, por 

exemplo, preconceito implícito, racismo moderno, preconceito sutil, mas de fato, o que 

uma série de investigações encontra é que todos esses conceitos possuem uma alta relação 

entre si. 

Sugerimos que esse debate não segue muito promissor no avanço do 

entendimento do preconceito contra negros. Em nosso estudo empírico, optamos por 

utilizar o termo preconceito de cor ou um mais geral, como preconceito contra negros, 

tendo em vista, sobretudo, que no contexto brasileiro a mistura de raças é característica 

central do povo. Não obstante, na discussão teórica será mantido o uso que os autores 

administram em suas teorias, seja preconceito de cor ou racismo. 

No contexto brasileiro, as diferenças entre brancos e não-brancos não se associam 

a uma hierarquia racial ou a bases hereditárias, mas a aspectos sociais que parecem estar 

vinculados tanto à cor da pele das pessoas como à classe social (ver Guimarães, 2004; 

Lima, 2003). Assim, pensamos que os termos preconceito racial, racismo ou preconceito 

étnico fazem menção, seja qual for o grau, a bases genéticas. Aspecto que não seria 

pertinente associar ao preconceito entre brancos e não-brancos no contexto do Brasil. 
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Utilizando o termo preconceito de cor, pensamos assegurar os aspectos centrais das 

definições de preconceito e não negligenciar aspectos essenciais da condição social 

pertinente ao nosso contexto de estudo. 

Estas considerações são importantes na medida em que determinam todo o 

esquema teórico e metodológico referente ao preconceito e racismo, guiando tanto a 

compreensão que se tem de ambos, como as formas pelas quais estes construtos podem ser 

avaliados. 

Nos tópicos seguintes discutiremos os aspectos metodológicos pertinentes aos 

avanços no estudo do preconceito e os níveis de análise que conferem distintos planos de 

explicação acerca deste fenômeno psicossocial. 

 

1.3 PERSPECTIVAS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS DO PRECONCEITO 

Segundo Duckitt (1992) o estudo do preconceito está estruturado nos seguintes 

estágios: (1) psicologia das raças, (2) fatores psicológicos como origem do preconceito, (3) 

estágio dos processos psicodinâmicos, (4) estágio das teorias da personalidade 

preconceituosa, (5) estágio sócio-cultural, (6) estágio dos processos psicológicos 

fundamentais e, acrescentamos um estágio mais contemporâneo, (7) o preconceito como 

fenômeno multifocal (Quadro 2). 
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Quadro 2: Evolução histórica e conceitual do preconceito (adaptado de Duckitt, 1992)

Década Contexto histórico-social Questão cientifica Definição do preconceito Teoria corrente Pesquisa 

 

Até 1920 

 

 

Período de colonização 

 

Identificar as diferenças raciais 

 

Resposta natural para grupos 

inferiores 

 

Teoria das raças 

 

Comparação das habilidades 

entre as diferentes raças 

 

1920 a 1930 

 

 

Críticas à dominação branca 

 

Investigar a estigmatização das 

minorias 

 

Preconceito como fenômeno 

injustificado e irracional 

 

Conceituação do preconceito 

como um problema social 

 

Mensuração e descrição dos 

estudos 

 

1930 a 1940 

 

 

Ampla existência do 

preconceito nos EUA 

 

Identificar os processos 

universais subjacentes ao 

preconceito 

 

Preconceito como uma defesa 

inconsciente 

 

Teorias psicodinâmicas 

 

Experimental 

 

1950 

 

Nazismo e holocausto 

 

Identificar personalidades 

propensas ao preconceito 

 

Preconceito como uma 

expressão de uma necessidade 

patológica 

 

Diferenças individuais 

 

Correlacional 

 

1960 

 

 

O problema do preconceito no 

sul dos EUA 

 

De que forma as normas sociais 

determinam o preconceito 

 

 

Preconceito como uma norma 

social 

 

Análises sócio-culturais: 

transmissão social do 

preconceito 

 

Observacional e correlacional 

 

1970 

 

 

Persistência do racismo e 

discriminação nos EUA 

 

Identificar as bases sociais e 

intergrupais do preconceito 

 

 

Preconceito como expressão do 

interesse intergrupal 

 

Análises sócio-culturais: 

dinâmica intergrupal do 

preconceito 

 

Pesquisa sócio-histórica 

 

1980 a 1990 

 

 

A inevitabilidade e 

universalidade do preconceito e 

dos conflitos intergrupais 

 

 

Quais processos psicológicos 

universais estão subjacentes aos 

conflitos intergrupais e ao 

preconceito 

 

Preconceito como resultado 

inevitável da categorização 

social 

 

Cognição social 

 

Experimental 

 

2000 

 

 

Normas e leis anti-preconceito 

 

Detectar os níveis reais de 

preconceito 

 

 

Processo multifocal 

 

Mistas 

 

Multimétodos 
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A preocupação que guia as investigações dos psicólogos sociais até meados de 

1920 está voltada para o estudo das diferenças entre as raças e não para o preconceito 

enquanto objeto (Ferriols, 2003). Apenas após este período o tema do preconceito entrou 

no campo científico como construto que merecia atenção. Os problemas advindos das 

relações intergrupais neste momento eram explanados sob a ótica das diferenças raciais. 

Isto pode ser pensado a partir dos pressupostos utilizados no século dezenove em relação à 

certeza científica que dividia as raças em superiores e inferiores. Pressupostos desta ordem 

eram amplamente aceitos nos meios científicos americanos e europeus (Wierviorka, 2001). 

A suposta superioridade das raças brancas em detrimento das raças negras justificava a 

inevitável resposta natural da segregação racial. Deste modo, o preconceito não era tido 

como um tema importante a ser investigado pelos cientistas sociais. 

As atitudes raciais difundidas durante os anos que antecedem 1920 estavam 

relacionadas à dominação política e econômica dos negros em forma de colonização e 

escravidão (Cunha, 2000). Nesta perspectiva o preconceito era compreendido como um 

fenômeno natural e justificado pelas reais diferenças existentes entre os grupos (Allport, 

1962; Jones, 1972). Os negros eram tidos como inferiores aos brancos em todos os 

aspectos, sendo considerados provenientes de uma raça naturalmente menos evoluída. Para 

estas versões, as diferenças existiam de fato e eram dadas por fatores inatos e hereditários 

de natureza biopsicossocial, o que inclui aspectos biológicos, psicológicos/intelectuais, 

morais e sociais das espécies humanas. Tais fatores podiam ser detectados facilmente por 

meio de caracteres físicos e concretos. A race theory é o resultado desta concepção 

(Ferriols, 2003). A teoria das raças explicava a inferioridade dos negros em termos de uma 

certa inferioridade no processo de evolução, resultando em limitações intelectuais e em um 

excessivo ímpeto sexual. No ano de 1925 um importante artigo foi publicado por Thomas 
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Garth revisando setenta e três estudos que colocavam a raça branca como superior (citado 

em Duckitt, 1992). 

No final de 1920 houve uma completa mudança na maneira de entender o 

preconceito racial. A ausência de comprovações da teoria das raças levou a ciência a novas 

perspectivas. Eventos históricos foram pontos-chave para a germinação de novos estudos 

dentro desta perspectiva, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, movimento pelos 

Direitos Civis dos negros em 1920 nos Estados Unidos, os movimentos que questionavam 

legitimidade da supremacia branca na Europa (Guimarães, 1999; 2004). Neste período, os 

estudos analisavam as atitudes raciais das pessoas brancas, uma vez que o preconceito 

parecia ser uma atitude injustificada. Inicia-se a utilização das escalas de distância social e 

os estudos sobre estereótipos por meio das escalas de Thurstone e Likert em estudos inter-

raciais de atitudes. Estes estudos apresentaram resultados alarmantes identificando o alto 

nível de preconceito racial e de distância social entre grupos tidos como majoritários e 

minoritários (ver Bogardus, 1928 citado por Cabecinhas, 2004). 

Se o preconceito era definido como um fenômeno injustificado e irracional, uma 

alternativa que surge para explicar sua existência é vincular também esse fenômeno às 

circunstâncias históricas e sociais. O estudo do preconceito no período de 1930 a 1940 

parte desta perspectiva. 

A teoria psiconâmica defende que o preconceito é o resultado de processos 

psicológicos universais (Epstein, 1994). Tais processos são inconscientes e provêm de 

mecanismos de defesa como a projeção, reação a frustração, por exemplo, hipótese da 

frustração agressão, a exposição à hostilidade (Ackerman & Jahoda, 1950; McClean, 1946; 

Dollard et al., 1939, citados em Duckitt, 1992), dentre outros. Seria a ideia de que o 

preconceito estaria ligado à reação a uma experiência de frustração em direção aos menos 

favorecidos para aliviar a tensão provocada pela falta ou perda decorrentes de 
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circunstâncias históricas e sociais (Sidanius & Pratto, 1999). Por exemplo, após a Primeira 

Guerra Mundial, a Alemanha passou por muitas privações políticas e econômicas, e os 

psicólogos da época utilizaram com grande ênfase as teorias psicodinâmicas para explicar 

as causas do Nazismo e do anti-semitismo. 

Os tipos de investigações realizadas durante este período incluem os estudos de 

caso, as pesquisas históricas e correlacionais (Allport & Kramer, 1946 citado por 

Cabecinhas & Amâncio, 2003), pesquisas experimentais, em que se buscavam causas e 

efeitos destas desordens, todas realizadas entre os anos de 1940 e 1950, porém sem 

resultados substanciais, tendo em vista que uma complexidade de fatores apareciam 

ligados ao preconceito. 

Após a Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança no paradigma dominante 

sobre causas e explicações do preconceito (Cabecinhas, 2002a). O preconceito passou a 

estar relacionado a alguns fatores inerentes a determinados tipos de personalidade. Eventos 

como as guerras ou a agressão decorrente de intolerância frente o diferente apontam para 

se pensar que a base de atos desta ordem não faz parte dos processos cognitivos ou de 

personalidades normais, mas sugerem que esses fenômenos fazem parte de uma patologia 

em massa (Milner, 1981). 

Dovidio (2001) destaca que esta época concentra os estudos do preconceito em 

função de uma psicopatologia ou personalidade estruturalmente patológica. Esses estudos 

demonstram que pessoas com esta tendência estão propensas a ter preconceito contra 

qualquer minoria, assim, o interesse principal dos cientistas está na identificação e 

descrição de pessoas que possuem esta característica de personalidade (propensão ao 

preconceito e ao etnocentrismo). Uma das teorias mais importantes desta época foi a teoria 

da personalidade autoritária proposta por Adorno e colaboradores na década de 1950 

(Sidanius & Pratto, 1999). Esta teoria defende a existência de dimensões básicas de 
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personalidade que se referem ao nível individual de propensão ao preconceito. Pesquisas 

correlacionais foram desenvolvidas objetivando descrever os construtos associados à 

personalidade autoritária. No entanto, essa perspectiva foi compreendida como 

reducionista na medida em que desconsiderava ou minimizava os aspectos sociais e 

econômicos como importantes para o estudo do preconceito (Pereira et al., 2003). 

Nos anos de 1960 a 1970, a ênfase dos estudos sobre preconceito se voltou para os 

aspectos sócio-culturais. Dois momentos distintos relacionados às explicações das causas 

do preconceito marcam esta perspectiva. Em 1960 os estudos se centravam nas influências 

normativas e tentavam explicar a causa do preconceito em função das normas sociais, 

enquanto que em 1970, as explicações se voltavam para as dinâmicas intergrupais e os 

conflitos de interesse dentro dos grupos (Brown, 1995; Tajfel, 1981). Nesta perspectiva, os 

cientistas buscavam descrever os mecanismos responsáveis por transmitir as normas que 

desencadeavam o preconceito. Dois mecanismos eram apresentados como responsáveis, a 

socialização e o conformismo. Estudos observacionais sobre o comportamento social de 

crianças e socialização eram bastante utilizados para comportar os pressupostos deste 

período (ver Prochansky, 1966 citado por Dovidio, 2001) ou os estudos correlacionais, que 

buscavam associações entre conformismo, pressão social e preconceito (Pettegrew, 1958). 

Durante este período, alguns autores sugeriam que a integração social poderia 

acabar com o problema do preconceito (Amir, 1969; Robinson et al., 1976). A partir da 

mudança das crenças dos brancos em relação aos negros e da aceitação daqueles em 

relação a estes em seu campo social, com direito a empregos, educação, igualdade de 

status, este problema poderia ser solucionado. Allport (1954), um dos primeiros a 

investigar a hipótese do contato, atesta que, de fato, em situações ordenadas por normas 

cooperativas, o contato intergrupal entre categorias sociais diferentes e conflitantes pode 

suscitar a diminuição dos níveis de intolerância. Porém, o contato simplesmente não 
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confere ao processo de relação intergrupal a harmonia (Brown, 1995; Pettigrew et al., 

2007), apenas em condições específicas essa harmonia pode ser confirmada. Alguns 

estudos mais recentes demonstram que o preconceito explícito sofre um claro efeito do 

contato, mas em relação ao preconceito implícito os dados não são tão claros (Henry & 

Hardin, 2006; Turner, Hewstone, Voci & Vonofakou, 2008). Henry e Hardin conduziram 

dois estudos junto a americanos brancos e negros (estudo 1) e libaneses mulçumanos e 

cristãos (estudo 2) para avaliar em que medida o preconceito implícito pode ser reduzido 

através do contato. Os achados dos autores sugerem que para alguns grupos esta mudança 

é possível, mas para outros esta mudança é mais dificultosa. Entre os participantes brancos 

e negros apenas se observou atenuação da intolerância dos negros em relação aos brancos 

(não o inverso) e entre os participantes mulçumanos e cristãos esta mudança foi percebida 

apenas no grupo de mulçumanos, uma possível variável mediadora desta relação é o 

estatuto social dos grupos. Este continua sendo um vasto campo de estudo do preconceito 

nos dias atuais. 

Continuando a análise histórica, Duckitt (1992) ressalta a importância dos 

movimentos em prol dos Direitos Civis para a intensificação dos problemas raciais. 

Mesmo após a promulgação dos direitos em 1964, o preconceito e a discriminação se 

mantiveram presentes nas sociedades. As normas sociais pareciam não responder aos 

questionamentos sobre a natureza do preconceito simplesmente, buscou-se então 

explicações a partir da identificação das condições em que eram gerados os conflitos 

sociais que culminavam em atitudes preconceituosas. Esta perspectiva caracteriza um 

segundo momento dos estudos sobre o preconceito em que o interesse estava voltado para 

os aspectos sócio-culturais. 

Nesta linha de pensamento, um conjunto de pesquisas levou a crer que a 

manutenção e força do preconceito poderiam ser derivadas apenas de interesses grupais ou 
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de fatores relativos à estrutura social, mas ocorre que fatores subjacentes a estes podem 

contribuir fundamentalmente para esse fenômeno. Uma das teorias que influenciaram 

fortemente este período foi a teoria do racismo simbólico (McConahay & Hough, 1976). 

Esta teoria tem como pressuposto central a crença de que as atitudes negativas contra 

determinados grupos são frutos da preocupação por parte do endogrupo da violação de 

seus princípios. Assim, o preconceito partiria de uma percepção negativa do exogrupo, 

entendendo este como uma ameaça em potencial da quebra de suas principais virtudes, o 

que estaria implicando em uma análise tanto no nível cultural como da cognição social. 

Os estudos de Tjafel (1970) sobre a hipótese do grupo mínimo também tiveram 

importância fundamental neste período, pois demonstraram que o processo de 

categorização social eram os principais responsáveis pelo favoritismo endogrupal e a 

discriminação exogrupal. As pesquisas neste aporte analisavam o quanto grupos que se 

unem sem nenhum critério de identificação prévio podem desenvolver o favoritismo 

endogrupal e o antagonismo exogrupal, ressaltando-se que para ocorrer esta oposição 

também foi constatado que não há a necessidade da existência de conflitos entre esses 

grupos. Estudos recentes testando o paradigma do grupo mínimo encontram resultados 

consistentes com os estudos iniciais (Castelli et al., 2008; Rubini et al., 2007), indicando, 

sobretudo, que o sentimento favorável que as pessoas desenvolvem no interior do próprio 

grupo, mesmo na ausência de sentimentos de pertença prévios, é um processo natural. 

Infere-se que o viés intergrupal e a discriminação são resultantes naturais de processos 

cognitivos universais. Castelli et al. (2008) inclusive, defendem que a percepção positiva 

que se constrói do endogrupo é a base do sentimento de pertença que as pessoas 

desenvolvem quando se sentem afiliadas a um grupo. Contudo, os achados de Castelli e 

colaboradores indicam que nem sempre o favoritismo endogrupal está relacionado à 
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rejeição do exogrupo, pessoas que valorizam normas igualitárias possuem a probabilidade 

de não desenvolverem sentimentos negativos frente os exogrupos. 

Neste período, diferentes perspectivas investigaram os processos de categorização 

social como preditores do preconceito. Estas perspectivas utilizavam geralmente pesquisas 

experimentais para analisar as estruturas cognitivas responsáveis pelo processo de 

categorização social e estereotipização, por exemplo, Hamilton (1981), Bar-Tal (1990). 

Algumas críticas foram dirigidas aos estudos sobre preconceito, discriminação e 

racismo que consideram estes temas em apenas um nível de análise. Por exemplo, Quillian 

(2006), refere que a melhor maneira de analisar estes construtos é a através de uma 

perspectiva multidimensional, tendo em vista que os fenômenos psicossociais envolvem 

amplos e distintos processos. Este paradigma pode ser considerado como o que comporta a 

maior parte dos estudos sobre preconceito na atualidade, sua principal característica 

consiste em avaliar este construto como uma variável multifocal. As análises nesta 

perspectiva utilizam multimetodologias para abranger o fenômeno do preconceito de forma 

global. 

Não obstante, reflexões anteriores já indicavam o problema da estruturação dos 

níveis de análise dos fenômenos psicossociais. Um dos pioneiros a refletir sobre uma 

possível gradação que confere aos fenômenos psicológicos e sociais ângulos distintos de 

observação foi Allport (1954). Posteriormente, na década de 1980, Doise (1982) elaborou 

um modelo de estruturação dos níveis de análise dos fenômenos psicossociais, tornando-se 

uma perspectiva bastante referida nos estudos sobre preconceito e racismo (ver Miranda, 

2006; Torres & Faria, 2008), sobretudo, em se tratando de análises em uma vertente 

psicossocial. 
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1.4 NÍVEIS DE ANÁLISE DO PRECONCEITO 

Allport (1954) defende que perspectivas ou “enfoques” distintos sobre o 

preconceito possuem um caráter mais complementar do que divergente, ponto que 

beneficia o estudo deste construto uma vez que em conjunto estas perspectivas podem 

suscitar uma análise mais abrangente e completa do preconceito. Assim, seis enfoques são 

apresentados por Allport no sentido de proporcionar uma melhor compreensão do 

preconceito: (1) enfoque histórico; (2) enfoque sócio-cultural; (3) enfoque situacional; (4) 

enfoque através da dinâmica e estrutura da personalidade; (5) enfoque fenomenológico e 

(6) enfoque através do objeto estimulador. 

O enfoque histórico salienta o poder dos conflitos existentes na larga história da 

humanidade no desenvolvimento do preconceito (Allport, 1962). Nesta perspectiva, apenas 

os antecedentes dos conflitos são capazes de fornecer informações sobre o problema, só 

conhecendo a natureza histórica de um conflito social para poder compreendê-lo 

totalmente. Acentuando os determinantes econômicos da nossa história teremos que a 

estruturação da economia é a principal responsável pelo desenvolvimento do preconceito, 

sendo a exploração de certos povos ou mesmo a divisão dos povos em raças/grupos a 

gênese da categorização superiores/inferiores (Cabecinahs, 2004; Ferriols, 2003). 

A representação hierárquica da natureza das raças por muito tempo foi 

considerada justa e cientificamente comprovada, com isto, pressupostos científicos eram 

utilizados para explicar a segregação intergrupal (Cunha, 2000; Wieviorka, 2001). O 

enfoque histórico possui um notável poder de explicação da origem do fenômeno do 

preconceito, entretanto, não pode ser utilizado isoladamente como sua única explicação.  

Assim, Allport (1962) enfatiza que “(...) apesar de que a história proporciona o 

amplo „contexto social‟, não pode nos dizer por quê dentro deste contexto uma 
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personalidade desenvolve preconceitos e outra não. (...) por que não existem preconceitos 

iguais contra todos os povos explorados” (Allport, 1962, p. 233-234). 

O enfoque sócio-cultural, segundo enfoque referido por Allport, ou sociológico, 

por sua vez, salienta os fatores sócio-culturais como causa da existência do preconceito. A 

mobilidade social e a dinâmica entre endogrupos e exogrupos, a densidade da população 

alvo de preconceito, os tipos de contato estabelecidos entre os grupos, são todos fatores 

situados no contexto social geral responsável pela desordem social e pelo preconceito. 

Segundo esta linha de pensamento, apesar de haver na raça humana uma tendência a 

desenvolver relações saudáveis e amistosas entre as pessoas, o processo de urbanização e 

globalização das sociedades acaba por produzir efeitos nocivos às relações interpessoais, 

desenvolvendo uma sensação de insegurança, de alta competitividade, de medo, dentre 

outros sentimentos da mesma ordem, nos atores sociais. Todo o fenômeno do preconceito 

estaria associado a estas relações inerentes à vida social. Esta noção segue princípios 

semelhantes aos da perspectiva histórica, pois apesar de articular dois diferentes fatores 

(social e cultural), ainda assim não contempla os fenômenos situados nas representações 

mentais e ideológicas dos indivíduos.  

Já o enfoque situacional, terceiro indicado por Allport, defende o poder das forças 

contextuais no fenômeno do preconceito. O preconceito seria um reflexo do que 

experienciamos em nosso meio. 

A criança do sul não possui evidentemente, o conhecimento dos acontecimentos históricos, da 

exploração, nem dos valores urbanos como tais. Sabe simplesmente que deve adaptar-se aos 

ensinamentos complexos e incongruentes que recebe. Seu preconceito é assim meramente uma 

imagem refletida do que vê ao seu redor” (Allport, 1962, p. 238). 

 

O enfoque situacional do preconceito utiliza fenômenos como a competição 

econômica, mobilidade social, tipos de contato entre os grupos ou até mesmo a densidade 

relativa dos grupos como base do preconceito. Deste modo, trata-se de uma abordagem 
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ampla do preconceito que enfatiza os fatores contextuais de modo geral. Poderíamos alocar 

a este enfoque os estudos acerca da comparação social de Festinger e seguidores, por 

exemplo, Festinger (1954 citado por Buunk & Gibbons, 2007). 

Esta abordagem é criticada por dar pouca atenção aos processos psíquicos e 

históricos, uma vez que não são considerados os meios pelos quais as representações e 

valores são construídos, seja a historicidade dos fenômenos sociais, seja o campo 

ideológico e representacional das pessoas. 

O enfoque psicodinâmico do preconceito, quarto proposto por Allport, por seu 

turno, parte de uma vertente psicológica que enfatiza o instinto, a personalidade, o caráter e 

a necessidade humana básica de busca de poder social. Em busca de satisfação, de sucesso 

e de status, surgem as disputas sociais e os conflitos. Através de sentimentos como perda, 

frustração, insegurança e competitividade, por exemplo, sentimentos como ódio e 

hostilidade seriam despertos e expressos. Como exemplos desta perspectiva podemos citar 

os estudos sobre projeção e preconceito (Ackerman & Jahoda, 1950; McClean, 1946) ou 

sobre frustração-agressão  (Dollard et al., 1939) (todos citados em Duckitt, 1992). 

Bastante semelhante ao enfoque situacional, o enfoque fenomenológico, quinto 

enfoque segundo Allport, refere que o comportamento de cada indivíduo é derivado do 

meio imediato que o cerca, ou seja, a visão de mundo das pessoas é desenvolvida a partir 

da adaptação destas ao seu meio. 

O enfoque que se interessa pelo objeto estimulador de preconceito, o alvo de 

preconceito, também chamado de enfoque da reputação bem merecida (Allport, 1962), 

último enfoque, focaliza as diferenças reais entre os grupos como ponto de partida do 

preconceito. De fato, em termos de diferenças culturais e étnicas podemos perceber que 

existem determinadas particularidades entre os grupos que provocam sentimentos de 

antipatia e hostilidade, entretanto, parece um tanto quanto apressado concluir que por conta 
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destas diferenças determinados grupos sejam entendidos como inferiores. Alguns autores 

da cognição social (Haslam, Rothschild & Ernest, 2004; Leyens et al., 2003) argumentam 

que este seria um viés comum inerente aos processo de interação social que teria função de 

resguardar a imagem do próprio grupo. 

Podemos supor que as diferenças entre os grupos possuam um caráter ameaçador 

da estabilidade social, que diante de certas características pertinentes a um grupo, um outro 

grupo se sinta ameaçado em seu estatuto social, ou na manutenção de seus valores, desta 

forma, teríamos dentro deste viés uma possível explicação para os sentimentos de aversão 

realista (ver McConahay & Hough, 1976; Pettigrew & Meertens, 1995). Ainda neste 

enfoque, uma outra forma possível de explicar o preconceito é através da teoria da 

interação. Essa teoria supõe que a interação entre os grupos (reais e não reais) são as fontes 

do problema. Através deste pensamento, temos que tanto ator como vítima do preconceito 

são importantes para compreender o fenômeno por completo. A esta perspectiva Allport 

não faz nenhuma objeção desde que se considere amplamente os fenômenos inerentes e 

interligados ao preconceito. “Tomemos em conta a ação simultânea de todas as causas de 

atitudes hostis que foram estabelecidas cientificamente, sem esquecermos de incluir 

aquelas características do objeto estimulador mesmo que os consideremos” (Allport, 1962, 

p. 242). 

Todos os enfoques guardam em comum o fato de não terem o poder de 

isoladamente responderem ao fenômeno do preconceito por completo. O mais corriqueiro 

na literatura é encontrar um misto entre os diferentes paradigmas, na tentativa de assim 

abordar de forma mais ampla e realista os objetos de investigação (Sidanius & Pratto, 

1999). 

Uma outra aproximação a estruturação dos níveis de análise dos fenômenos 

psicossociais é apresentada por Doise (1982). Em linhas geais, este autor defende que 
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existem quatro níveis de análise através dos quais a psicologia social aborda seus objetos 

de estudo: (1) nível intraindividual, (2) nível interpessoal, (3) nível posicional e (4) nível 

ideológico. 

O primeiro, o nível intraindividual, refere-se à análise dos processos psíquicos 

internos responsáveis pela estruturação da visão de mundo dos indivíduos. Segundo Doise 

(2002), os modelos utilizados neste nível se interessam pela maneira como as pessoas 

organizam suas experiências com o meio ambiente, por exemplo, as pesquisas sobre o 

equilíbrio cognitivo (ver Briñol, Horcajo, Bacerra, Falces &Sierra, 2003). 

O segundo, o nível interpessoal ou interindividual, analisa o poder da situação 

imediata de interação social nos processos psicológicos. Os indivíduos são considerados 

como intercambiáveis e seus sistemas de interação são responsáveis por fornecer as 

explicações das dinâmicas desse nível. As pesquisas sobre redes de comunicação e as 

experiências com jogos de motivação podem ser citadas como modelos pertinentes a este 

nível de análise (ver Freeman, 1978; Terborg & Miller, 1978). 

O terceiro nível, o nível posicional ou intergrupal, considera as diferentes 

posições que os indivíduos ocupam no tecido das relações sociais, características de uma 

dada sociedade, e analisa de que forma suas posições modulam os processos do primeiro e 

segundo níveis de análise. As pesquisas que relacionam grupos de estatutos sociais 

distintos, dominantes e dominados, majoritários e minoritários, podem ser exemplos deste 

nível de análise (Ellemers, Kortekaas & Ouwerkerk, 1999). 

O quarto nível de análise, nível ideológico ou societal, interessa-se pela análise do 

efeito dos processos e sistemas sociais de crenças nos processos psicológicos. Desta forma, 

considera os sistemas de crenças, representações, avaliações e normas sociais. De acordo 

com Doise (2002), as produções culturais e ideológicas que são características de uma 

sociedade ou de determinados grupos sociais, não apenas têm a função de dar significado 
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ao comportamento dos indivíduos, mas desenvolvem ou suportam as diferenciações sociais 

em função dos princípios gerais. “Por exemplo, em nome de uma ideia ingênua de justiça, 

consideramos que as pessoas têm o destino que merecem” (Doise, 2002, p. 28). Os estudos 

com base na teoria da identidade social podem ser citados como exemplos de investigações 

nesta perspectiva (Doise, 2002; Lacerda et al., 2002). 

Para Doise (2002), essa distinção em quatro níveis de análise não tem a função 

apenas de mera estratificação ou classificação, mas deve ser utilizada, principalmente, para 

facilitar a articulação dos diferentes níveis de análise a fim de análises mais completas. 

“Análises articulando vários níveis teóricos são mais completas; elas conduzem a uma 

melhor descrição de um processo conceitualizado em um dos níveis, precisando, 

prioritariamente, as condições de sua atualização, a partir dos outros níveis de análise” 

(Doise, 2002, p. 28). 

Deste modo, ao pensar no preconceito como objeto de estudo a partir da 

formulação dos quatro níveis de análise da psicologia social proposta por Doise, podemos 

de modo análogo, considerar que o preconceito pode ser analisado por meio dos mesmos 

quatro níveis: no nível do processamento interno de informação (estruturas cognitivas); no 

nível das relações interpessoais (processos psicossociais); a partir da posição social do 

indivíduo dentro da sociedade (pertença grupal); e a partir das normas e representações 

sociais (nível ideológico). 

Estas diferentes perspectivas de estudo da psicologia social refletem o contexto 

em que foram formuladas e, com efeito, determinam as estratégias de medida que foram 

utilizadas em cada época para avaliar os construtos pertinentes a esta disciplina. 
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1.5 ESTRATÉGIAS DE MEDIDA DO PRECONCEITO 

Em uma análise teórica e metodológica do preconceito e racismo, Lima (2003) 

apresenta que a maior parte das análises sobre o preconceito na psicologia social organiza 

as estratégias de investigação do preconceito em três gerações.  A geração que utiliza 

medidas abertas, por exemplo, escala de distância social de Bogardus na década de 1920 

ou a escala de estereótipos de Katz & Brally na década de 1930, caracterizadas por avaliar 

os níveis explícitos de preconceito. Uma segunda geração que teve início entre as décadas 

de 1960 e 1970. Nesta perspectiva, a pressão social a favor das normas igualitárias tornou 

as medidas explícitas inconsistentes, uma vez que as pessoas passaram a camuflar suas 

atitudes raciais. Surgiram então as medidas indiretas, sendo as escalas utilizadas neste 

período caracterizadas por medir formas mais sutis de preconceito, posto que apresentavam 

questões menos reativas e incisivas. Exemplos destas medidas são as escalas de 

preconceito moderno de McConahay (1986), de preconceito sutil de Pettigrew e Meertens 

(1995), que analisam os indicadores do preconceito indireto através de determinantes de 

ordem cultural ou da ameaça percebida de despadronização dos valores do grupo 

dominante (questiona-se o preconceito sutil através do indicador de expressão de 

sentimentos positivos em relação a exogrupos: “com que frequência você já experimentou 

sentimentos de simpatia por pessoas negras”; ou em relação à semelhança que se observa 

entre o endogrupo e o exogrupo: “o quanto parecido ou diferente você acha que os 

americanos brancos são dos americanos negros?”). Podem também ser inseridas neste 

domínio as medidas de essencialismo e infra-humanização
2
 que utilizam a atribuição 

diferenciada de traços e de emoções ao exogrupo, colocando-o em posição de desvantagem 

(por exemplo, Haslam, 2000; Leyens et al., 2001). 

                                                 
2
 Ver capítulo 2 para aprofundamento. 
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Na última geração de medidas do preconceito e racismo, os procedimentos 

utilizados se referem a análises das atitudes raciais inconscientes ou automáticas (Devine, 

1989). A proposta deste nível de medida é analisar o preconceito de modo que o indivíduo 

não tenha controle consciente sobre sua resposta. Oslon e Fazio (2006) definem que este 

tipo de medida proporciona uma estimativa acerca da avaliação que as pessoas fazem em 

relação a um alvo, por exemplo, negros e brancos, podendo-se utilizar quaisquer grupos 

através da facilidade com que associam certos atributos a ele. A ativação automática de 

estereótipos e preconceito vem sendo investigada na psicologia em um amplo número de 

estudos que se concentram em dois paradigmas dominantes, a latência de resposta e o 

priming (Lima, Machado, Ávila, Lima & Vala, 2006). O Quadro 3 apresenta um conjunto 

esquemático das estratégias de medida utilizadas a partir do modelo teórico-metodológico 

corrente. 

Tipo de medida e tipo 

de resposta 

Geração Nível de análise do 

preconceito 

Exemplos de 

instrumentos de medida 

 

 

 

Medidas diretas - 

Respostas verbais, 

conscientes e controladas 

 

Geração de medidas 

abertas do 

preconceito 

 

________________ 

 

Analisa os níveis 

explícitos de 

preconceito 

 

________________ 

 

 

Escala de distância social 

Escala de estereótipos 

 

________________ 

 

Geração de medidas 

do preconceito 

camuflado 

 

 

________________ 

 

Analisa os níveis 

indiretos de 

preconceito 

 

 

________________ 

 

Escala de preconceito 

moderno 

Escala de preconceito sutil 

Medidas de essencialismo 

e infra-humanização 

________________ 

 

Medidas indiretas - Não 

requerem expressões 

verbais, são automáticas 

e incontroladas 

 

 

Geração de medidas 

automáticas do 

preconceito 

 

Analisa o preconceito 

inconsciente 

 

Priming subliminar 

Reflexo galvânico 

Comportamentos não-

verbais 

Quadro 3: Conjunto esquemático sobre as estratégias de medida do preconceito 

 

Em linhas gerais, Olson (2009) estrutura dois conjuntos que podem referir as três 

gerações de medidas do preconceito em função do tipo de resposta que cada uma avalia: 

medidas diretas e medidas indiretas. As medidas diretas são definidas como aquelas que 
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solicitam dos participantes respostas verbais acerca de suas atitudes, logo, respostas 

conscientes e controladas (por exemplo, escalas de atitudes raciais); e as medidas indiretas 

são definidas como aquelas que não requerem expressões verbais, são automáticas e, 

portanto, incontroladas (por exemplo, medida de priming). Este autor enfatiza que o último 

conjunto de medidas está em abundante uso atualmente, mas refere que muito se tem a 

esclarecer sobre os mecanismos subjacentes e sobre a natureza dos construtos que as 

medidas indiretas avaliam. 

 

1.6 MEDIDAS DIRETAS DE PRECONCEITO NA PERSPECTIVA DAS NOVAS FORMAS DE 

EXPRESSÃO 

As teorias das novas formas de racismo ou preconceito se configuram como uma 

nova tendência no estudo do preconceito, que se diferencia das formas mais tradicionais na 

medida em que, teoricamente, aplicam ao conceito deste fenômeno tanto um novo olhar, 

como, metodologicamente, utilizam uma maneira distinta de abordá-lo. O conceito de 

preconceito passa a ser vinculado estreitamente às normas sociais e com isso passa a ser 

analisado em função destas, e por conta dessa relação, a expressão que em um modelo 

mais tradicional se dava de forma explícita, passa a ser mascarada, dado que exigiu dos 

teóricos a confecção de novas estratégias de medida, sendo menos diretas e reativas (ver 

Brown, 1995), conforme já discutido. 

Com efeito, antes da era dos Direitos Civis, o preconceito e a discriminação eram 

abertamente defendidos e legalmente aplicados. Segundo Quillian (2006), ambos os 

fenômenos estavam apoiados em princípios compartilhados entre os grupos sociais 

hegemônicos e por isso tinham sua expressão assegurada. Na era dos Direitos Civis, a 

maior parte das práticas discriminatórias teve fim, pois passaram a ser legalmente 

proibidas. Embora as expressões evidentes de preconceito tenham declinado, o progresso 
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na redução da desigualdade racial claramente não ocorreu. A desigualdade racial no que se 

refere à habitação, emprego, riqueza, saúde e justiça criminal, permaneceu presente. A 

partir desses dados muitos estudos foram desenvolvidos com o objetivo de questionar a 

origem e a profundidade das mudanças da era dos Direitos Civis. Tais estudos vêm desde 

então sugerindo que o preconceito e a discriminação assumiram novas formas 

caracterizadas por serem mais sutis e mascaradas. Apresentaremos a seguir as teorias das 

novas formas de preconceito e racismo formuladas a partir dos achados dessas 

investigações. 

 

1.6.1 RACISMO SIMBÓLICO 

A concepção de uma nova forma de expressão do preconceito e racismo fez surgir 

na década de 1970 a teoria do racismo simbólico (Sears & Kinder, 1971; Sears & 

McConahay, 1973). De acordo com esta teoria, o racismo simbólico refere uma forma de 

resistência ou negação das mudanças nas relações raciais nos EUA desencadeadas após a 

Declaração dos Direitos Civis. Tal resistência se verifica a partir da percepção dos afro-

americanos como possíveis ameaçadores dos valores mais tradicionais americanos (Sears, 

1988). 

Segundo Kinder e Sears (1981) “racismo simbólico representa uma forma de 

resistência à mudança no status quo racial baseada em sentimentos morais de que os negros 

violam os valores tradicionais americanos como individualismo e auto-confiança, a ética 

do trabalho, obediência e disciplina” (p. 416). 

Os autores acreditam que um dos pontos explicativos da crença na ameaça dos 

negros aos valores morais da sociedade americana está no fato de que os americanos 

brancos discordam fortemente da assistência governamental oferecida aos afro-americanos 

(por exemplo, cotas raciais e políticas afirmativas em geral), posto que as recompensas 
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destinadas a este grupo deveriam estar pautadas no mérito e no trabalho. Esta crença se 

traduz em uma forma de antipatia velada. Deste modo, o preconceito estaria não baseado 

na percepção de ameaça real ou competição direta entre americanos brancos e negros, mas 

sim em uma ameaça simbólica, tendo em vista, sobretudo, que são os valores morais os 

alvos do conflito (Kinder & Sears, 1981). 

De acordo com Sears e Henry (2007), 

Racismo simbólico é usualmente descrito como um coerente sistema de crenças que pode ser 

expresso em uma diversidade de crenças (...) A designação “simbólico”  salienta suas raízes nos 

valores morais abstratos mais do que no auto-interesse ou experiência pessoal, e está direcionado aos 

negros mais como grupo do que a um negro individualmente. A designação “racismo” reflete sua 

origem em parte no antagonismo racial (p. 963). 

 

Podemos notar que dois pontos de destaque fazem parte dos pressupostos desta 

teoria, primeiro, trata-se de uma teoria que não está baseada em fatos, o grupo dominante 

não percebe os afro-americanos como uma ameaça concreta à economia ou política, mas 

uma ameaça ideológica. Segundo, o racismo se estabelece não apenas por conta do 

antagonismo dirigido aos negros, mas outros determinantes o constituem, por exemplo, os 

sentimentos de ameaça simbólica e de ressentimento dirigidos aos negros. 

Em um conjunto de estudos Sears e Henry (2003) testaram a hipótese de que a 

teoria do racismo simbólico está pautada, sobretudo, na antipatia generalizada contra 

negros somada a importância atribuída aos valores do conservadorismo americano. Os 

autores demonstraram que a antipatia contra negros e a forte valorização do individualismo 

explicam o racismo simbólico, além de que foi encontrado que o preconceito racial e o 

conservadorismo são significativamente associados. Esses resultados sugerem que o 

racismo simbólico está psicologicamente fundamentado no nível do individualismo 

racializado (uma forma de alta valorização dos princípios individualistas associado ao 

antagonismo racial), pois implica na percepção de que os negros não pautam suas vidas 
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nos princípios individualistas convencionais. Foi encontrado também que o individualismo 

racializado parece ser uma predisposição psicológica geral que apresenta pouco efeito nas 

manifestações políticas ou qualquer ligação direta com as preferências políticas. O racismo 

simbólico, por sua vez, é explicitamente um sistema de crenças políticas que representa as 

crenças sobre a posição dos negros na estrutura social americana e na política americana, 

logo, trata-se de um construto mais poderoso. 

Não obstante, o modelo do racismo simbólico foi muito criticado em termos das 

interpretações das associações do racismo com as preferências políticas e, particularmente, 

em relação à conceituação e mensuração deste construto (Tarman & Sears, 2005). Quatro 

críticas principais são elencadas: (1) o racismo simbólico tem sido conceituado e medido 

de forma inconsistente (ver Bobo, 1988; Schuman et al., 1997); (2) pode não representar 

um único, coerente e internamente consistente sistema de crenças (ver Sniderman & 

Tetlock 1986); (3) pode gerar associações artificiais com as preferências políticas raciais 

por conta do índice de sobreposição entre as variáveis independentes e dependentes (ver 

Chong, 2000; Schuman, 2000); e (4) não representa um sistema de crenças distintivas, mas 

reflete outros vários construtos relacionados (Tetlock, 1994). Outra crítica que este modelo 

recebeu se refere ao seu conceito, que enfatiza crenças pertinentes a uma ameaça 

simbólica. Para Bobo e Smith (1998), esta seria uma ameaça concreta, retratada ao longo 

da história. Neste sentido, as demais críticas seriam secundárias, tendo em vista que ao 

falhar teórica e metodologicamente na formulação de um modelo, demais problemas 

efetivamente estariam relacionados. 

Tarman e Sears (2005) respondem as críticas com base nos diversos estudos já 

realizados utilizando o modelo do racismo simbólico e defendem os pressupostos teóricos 

e metodológicos deste modelo como sendo consistentes e confirmados ao longo dessas 

investigações. Do mesmo modo Sears e Henry (2005), em uma análise dos 30 anos de 
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elaboração e estudos deste modelo, defendem sua consistência e através das explanações 

empíricas enfatizam o caráter atual deste modelo. 

 

1.6.2 RACISMO MODERNO 

Do mesmo modo que a teoria do racismo simbólico, a teoria do racismo moderno 

analisa o preconceito racial baseado nas normas sociais, em outras palavras, o preconceito 

atenuado pelas normas sociais igualitárias (McConahay et al., 1981; McConahay, 1983; 

1986). Segundo Lima (2003), a teoria do racismo moderno foi desenvolvida para preencher 

a necessidade de ordem empírica de medir as atitudes raciais públicas, quando as normas 

sociais inibem a expressão do racismo. 

McConahay (1986), um dos fundadores desta teoria, apresenta os principais 

pressupostos do racismo moderno: (1) a discriminação faz parte do passado, pois os negros 

atualmente possuem liberdade de competir no mercado de trabalho e de poder desfrutar do 

que desejam; (2) os negros têm despendido grande esforço para se inserir em lugares onde 

não são desejados e estão subindo economicamente de modo rápido; (3) estas táticas e 

demandas são percebidas como injustas pelos americanos brancos; (4) por essa razão, têm 

recebido mais atenção e prestígio de instituições da sociedade do que realmente merecem. 

Para o autor, o endosso à ideologia do racismo moderno não é capaz por si só de designar 

um sujeito como racista, não pressupondo diretamente crenças e atitudes preconceituosas, 

pois aderir às crenças de que o racismo existe e de que os negros gozam de direitos 

indevidos são crenças baseadas nas lutas ideológicas pelo poder social ou na sensação de 

ameaça e que se originam da necessidade de proteção da auto-imagem do sujeito como 

não-preconceituoso. 

As evidências desta nova forma de expressar o racismo foram resultado de um 

estudo realizado por McConahay et al. (1981), em que manipulando o efeito das normas 
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sociais no racismo, através da etnia da condutora da pesquisa, puderam verificar que na 

presença de uma entrevistadora negra, as respostas discriminatórias diminuem, sugerindo-

se que a norma anti-racista saliente no contexto inibe respostas discriminatórias. 

O modelo de racismo moderno também foi utilizado para estudar outros grupos 

minoritários. Dwyer, Stevens, Sullivan & Allen (2009) conduziram um estudo com o 

intuito de analisar o preconceito moderno dirigido a dois grupos minoritários, negros e 

mulheres. Para tanto investigaram em que medida o preconceito contra esses grupos 

poderia interferir nas atitudes pró e contra os candidatos das eleições dos EUA de 2008, 

Barack Obama e Sarah Palin. Os seus resultados indicaram que o racismo se apresenta 

mais fortemente associado à avaliação dos candidatos, enquanto que o sexismo não. Os 

autores encontraram que os participantes que apresentaram altos índices de atitudes 

racistas apresentaram atitudes negativas contra o candidato negro e positivas em relação à 

candidata do sexo feminino. Na interação considerando a identificação partidária, o 

racismo continuou apresentando um forte efeito, enquanto que o sexismo permaneceu não 

apresentando efeito significativo. Dwyer e seus colaboradores (2009) sugerem que isso se 

deu por conta do papel desempenhado por cada um dos candidatos analisados (Obama era 

candidato a presidência enquanto que Palin era candidata a vice-presidência de seu 

oponente), além do que o próprio comportamento dos candidatos pode ter interferido 

nestes resultados, uma vez que Palin não era percebida como uma candidata competente. 

Esses dados apontam que os efeitos do racismo moderno e do modelo testado de sexismo 

moderno, só apresentam efeito sendo mediados por outros fatores, como neste estudo, pela 

posição social dos alvos. 

Alguns autores questionam a clareza metodológica referente à escala de racismo 

moderno, não fica claro se o instrumento mede as atitudes negativas em relação às 

minorias ou ideologias conservadoras (por exemplo, Sears et al., 1997; Sniderman & 
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Tetlock, 1986). Blatz e Ross (2009) conduziram um experimento objetivando responder a 

esta crítica. Os resultados dos autores demonstraram que, de fato, a escala de racismo 

moderno é mais uma medida de racismo do que uma medida de ideologias conservadoras. 

Por outro lado, Branscombe, Schmitt & Schiffhauer (2007), em um conjunto de 

experimentos utilizando a teoria do racismo moderno como uma das varáveis em relação à 

identidade social e posição grupal, demonstraram que a noção de racismo moderno é 

contextualmente uma forma dependente de legitimação que pode ser mobilizada para 

proteger a identidade social de grupos privilegiados, deste modo, as evidências desta 

investigação sugerem que o racismo moderno é uma tentativa ideológica de proteção dos 

interesses do grupo, ficando em segundo plano a ideia de que este modelo trata 

simplesmente de respostas frente o antagonismo racial. 

Em termos gerais, o racismo moderno permanece sendo utilizado em uma 

diversidade de estudos como uma potente variável nas análises em relação aos negros e às 

atitudes raciais, e vem sendo frequentemente corroborada a noção de implicação das 

normas sociais nos escores deste construto. 

Percebemos que ambos os modelos de racismo, o simbólico e o moderno, 

sustentam representações concernentes à percepção negativa dos negros em relação aos 

brancos e que esta representação está bastante associada à violação por parte dos negros 

dos valores estimados pela sociedade americana, mas é importante salientar que articulada 

a esta atitude de antipatia e ameaça frente os negros, a teoria do racismo simbólico enfatiza 

o papel da ameaça simbólica, enquanto que a teoria do racismo moderno enfatiza o poder 

do contexto onde as atitudes públicas de rejeição aos negros são evitadas. Exemplos de 

itens de ambas as escalas podem esclarecer melhor esta constatação. A escala de racismo 

simbólico utiliza itens relativos ao ressentimento dos brancos em relação aos negros, assim 

como à antipatia e ao sentimento de ameaça, por exemplo, “Os negros estão se tornando 
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muito exigentes em sua luta pela igualdade de direitos”; “É fácil compreender a raiva dos 

negros na América” (McConahay & Hough, 1976). No que se refere à escala de racismo 

moderno, é apresentado um misto de atitudes em relação à ameaça aos princípios de 

igualdade e justiça e da negação do preconceito e discriminação, por exemplo, “Eles têm 

conseguido mais do que merecem”, “Eles não necessitam de ajuda, apenas devem se 

esforçar” (ver Santos et al., 2006 para uma validação em português). 

Não obstante, a tentativa de distinção entre as duas teorias apresentadas nestes 

dois últimos tópicos, alguns autores defendem que as formas de racismo simbólico e 

moderno apresentam muitos elementos em comum e por este motivo muitas vezes são 

discutidas simultaneamente como se tratassem do mesmo conjunto de pressupostos (Blatz 

& Ross, 2009; Lima, 2003; Liu & Mills, 2006; Walker, 2001), além de serem também 

integradas em alguns estudos apresentando um modelo designado como racismo 

simbólico-moderno. De acordo com Nail, Harton e Decker (2003), este modelo integrativo 

pressupõe que em muitas situações os indivíduos caracterizados como racistas simbólico-

modernos tendem a não expressar diretamente suas atitudes racistas objetivando não se 

apresentarem como tal, ao mesmo tempo em que, são contrários a quaisquer tipos de 

políticas de ação afirmativa ou políticas sociais que visem o aniquilamento da 

discriminação. O que implica em uma ambiguidade de sentimentos em relação às minorias 

que será melhor definida pelas teorias dos novos racismos subsequentes. 

 

1.6.3 RACISMO AVERSIVO 

Diferentemente das teorias do racismo simbólico e do racismo moderno que põe 

em foco indivíduos conservadores como preconceituosos, a teoria do racismo aversivo 

representa uma sutil forma de preconceito tipicamente expressada por indivíduos bem 

intencionados, liberais e bem educados (Hodson et al., 2004). 
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Na perspectiva do racismo aversivo, práticas de culturalização e tendências cognitivas normais 

formam a base dos sentimentos negativos existentes “sob a superfície” da consciência e conflito com 

o mais deliberativo e consciencioso suporte nas crenças que respeitam os valores positivos de 

igualdade e justiça entre os grupos raciais. O resultado final pode ser uma forma de racismo bastante 

velada, mas insidiosa: o racista aversivo discrimina principalmente quando o caráter da situação 

permite a ele ou ela manter uma positiva (quer dizer, não preconceituosa) visão de si mesmo (Hodson 

et al., 2004, p. 120). 

 

De acordo com este modelo, muitas pessoas que explicitamente aderem a 

princípios igualitários e alimentam crenças sobre sua auto-imagem como pessoas 

igualitárias, inconscientemente nutrem sentimentos e crenças negativas sobre os negros e 

outros grupos em desvantagem, o que gera um sentimento de ambivalência entre suas 

crenças na igualdade e seus sentimentos negativos em relação às minorias (Dovidio & 

Gaertner, 2000). Os autores sustentam que em contraste com outros modelos tradicionais 

de preconceito, a perspectiva do racismo aversivo sugere que a origem do racismo está nos 

processos cognitivos, motivacionais e socioculturais naturais e seriam consequência de 

dois mecanismos: (1) do contexto racista que envolve os grupos sociais e (2) dos 

mecanismos de categorização e favoritismo endogrupal, que contribuem para a 

disseminação dos estereótipos e preconceitos. 

Deste modo, a teoria do racismo aversivo propõe que as atitudes raciais de muitos 

americanos brancos são caracterizadas por endossar valores igualitários, o que os designa 

como sujeitos não preconceituosos, mas estes mesmos sujeitos discriminam as minorias de 

forma velada, racionalizando suas atitudes (ver Gaertner & Dovidio, 1986). De acordo com 

este modelo, existem dois tipos de racistas, os racistas dominantes, aqueles cujas atitudes 

negativas em relação aos negros são expressas abertamente, e os racistas aversivos, que 

sãos aqueles indivíduos que adotam valores igualitários e procuram se auto-apresentar 

como pessoas não preconceituosas aparentando ser aversivas a qualquer tipo de racismo. 
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Estes últimos caracterizam a maior parte das pessoas nos dias atuais (ver Dovidio & 

Gaertner, 2004). 

Deste modo, os racistas aversivos experimentam um sentimento de ambivalência 

em relação aos negros. Esse sentimento não estaria relacionado à antipatia ou hostilidade 

contra negros simplesmente, mas estaria associado a um mal-estar, ansiedade ou 

nervosismo, podendo até ser caracterizado como medo das pessoas negras. Para Gaertner e 

Dovidio (1986) esse sentimento motiva mais o distanciamento e rejeição do contato do que 

necessariamente comportamentos violentos. 

Gaertner e Dovidio (1986) defendem que ao serem confrontadas com contextos de 

contato inter-racial, onde a resposta adequada é óbvia, por exemplo, em situações em que 

discriminar consiste em conduta não normativa, os racistas aversivos não expressam suas 

atitudes racistas. No entanto, quando a situação é ambígua ou existe algum meio para 

justificar a discriminação, com exceção do racismo, os racistas aversivos discriminam 

ostensivamente os negros. Na década de 70, os autores conduziram um estudo examinando 

o comportamento de ajuda em situações de contato inter-racial. Os participantes brancos 

foram levados a pensar que em uma sala ao lado havia alguém necessitando de assistência 

com urgência. Os pesquisadores manipularam a variável cor da pele do sujeito que 

necessitava de ajuda (branca ou negra), além de controlar a ambiguidade da situação em 

dois formatos, em um deles o participante pensava ser o único presente e por isso o único 

capaz de prestar socorro, e em outra situação, mais duas pessoas estavam presentes. 

Consistentes com os pressupostos do racismo aversivo, os resultados demonstraram que no 

contexto em que havia clareza no que se refere ao comportamento correto e incorreto 

(situação em que o participante seria o único presente), 83% dos participantes prestaram 

socorro quando a vítima era uma pessoa branca, e 95% dos participantes prestaram socorro 

quando a vítima era uma pessoa negra. Na situação de ambiguidade da norma (situação 
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com mais de uma pessoa como possível fonte de socorro), a quantidade de ajuda caiu para 

38% quando a vítima era uma pessoa negra e para 75% quando a vítima era uma pessoa 

branca (ver Hodson, Dovidio & Gaertner, 2004). Hodson e colaboradores (2004) 

acrescentam que esse tipo de conduta em larga escala interfere de modo fundamental e 

incisivo no bem-estar das pessoas negras. 

Após aproximadamente 20 anos de discussão acerca dos novos racismos, um 

modelo integrativo entre racismo simbólico-moderno e o modelo do racismo aversivo foi 

proposto por Dovidio e Gaertner (1986; 1998). Os autores propuseram por um lado, uma 

articulação entre (1) o conservadorismo político e o racismo simbólico-moderno e, por 

outro lado, (2) o liberalismo político e o racismo aversivo. Essa integração se justifica por 

conta das mudanças observadas nas formas de preconceito. Embora fossem efetuadas 

mudanças nos padrões da sociedade americana em termos de igualdade e justiça social, 

pouca mudança ocorreu nas atitudes mais privadas de grande parte dos conservadores, os 

autores sugerem que esses conservadores não foram afetados pelas normas sociais 

igualitárias em suas crenças mais íntimas, mas aprenderam que não caberia mais expressar 

suas atitudes preconceituosas em público. Os liberais, por seu turno, genuinamente têm 

internalizado valores não preconceituosos, têm desejado uma sociedade mais justa e 

inclusiva que possa oferecer oportunidades iguais para os diferentes grupos étnicos. Ao 

mesmo tempo, os liberais adotam, mesmo que de forma latente, sentimentos negativos 

contra as minorias. 

Em diferentes circunstâncias, este modelo integrado apresenta predições similares 

para conservadores e liberais. O modelo prediz que para os dois grupos as tendências 

contra as minorias são semelhantes quando medidas indiretamente. Contudo, em medidas 

em que há a saliência da norma anti-racista, os comportamentos dos conservadores e 

liberais costumam ser bem diferentes. Enquanto os conservadores exibem abertamente 
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antipatia contra os negros, os liberais apresentam comportamentos mais complexos, 

condizentes com os resultados já encontrados anteriormente: quando na presença de uma 

norma anti-racista clara, a discriminação não ocorre, porém, em contextos em que existe a 

possibilidade de justificar a discriminação por outras causas, há uma tendência a expressão 

de comportamentos discriminatórios, posto que deste modo é possível discriminar, mas 

ainda assim, manter uma auto-imagem de pessoa não-preconceituosa (ver Nail et al., 

2003). 

Citando Bienat e colaboradores (1996), Lima (2003) critica justamente esse foco 

centralizado na proteção da auto-imagem que o modelo do racismo aversivo defende. 

Segundo Bienat et al. (1996), não há nenhuma comprovação empírica que possa dar 

sustentação a noção de que é a ameaça à auto-imagem do indivíduo que define o padrão de 

ambivalência de suas atitudes. O autor sustenta que esse conflito estaria associado a 

questões políticas e econômicas, como o próprio caráter conflitivo das democracias 

modernas, que ao mesmo tempo enfatiza o valor da igualdade e o valor da competição. 

Pearson, Dovidio e Gaertner (2009), em uma análise contemporânea sobre a 

natureza e persistência do preconceito racial, argumentam que por conta das raízes 

históricas a categorização social das raças ocorre de forma automática. Na simples 

presença (real ou imaginária) de uma pessoa negra automaticamente ocorre a ativação das 

categorias raciais sem consciência ou controle do percebedor. E, com efeito, neste 

processo, espontaneamente são ativados mais sentimentos positivos em relação ao 

endogrupo e mais negativos em relação ao exogrupo. As pessoas brancas automaticamente 

ativam estereótipos positivos de brancos, tais como, inteligentes, bem-sucedidos, educados, 

e negros como agressivos, impulsivos e preguiçosos. Em conclusão os autores 

demonstraram que o racista aversivo, em sua essência, representa uma discrepância 

fundamental entre os processos mentais e o comportamento. Em termos de pensamento, o 
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racista aversivo crê verdadeiramente que não se trata de um indivíduo racista, mas nas suas 

ações, de forma indireta, ele discrimina. Isto ocorre porque de modo geral as pessoas 

aderem a valores igualitários e de justiça social em um nível mais ideológico, mas ao passo 

que qualquer justificativa possa ser tomada para explicar a rejeição a um membro de um 

grupo desfavorecido, a ação discriminatória ocorre (ver Pearson et al., 2009). 

Apesar das críticas, esse modelo vem recebendo constante suporte através de 

diversas investigações ao longo dessas décadas, sendo testado a partir de uma diversidade 

de experimentos, o que inclui comportamento de ajuda em situações emergenciais ou não, 

seleção de candidatos a emprego e admissão em escolas, julgamento interpessoal e 

decisões políticas e legais, dentre outras (ver Dovidio & Gaertner, 2000; Dovidio & 

Gaertner, 2004; Gaertner & Dovidio, 1986). 

 

1.6.4 RACISMO AMBIVALENTE 

Embora as teorias apresentadas anteriormente já abordassem a ambiguidade de 

sentimentos e atitudes em relação aos negros pertinentes às novas formas de racismo, o 

modelo do racismo ambivalente se destacou por abordar as maneiras pelas quais os 

truísmos a favor e contra os negros podem ser configurados simultaneamente a partir dos 

valores do individualismo e igualitarismo (ver Lima & Vala, 2004b). Segundo Katz, 

Wackenhut e Hass (1986), a ambivalência é a característica mais representativa das 

relações raciais dos americanos brancos. 

(...) esta noção na teoria é utilizada para predizer o comportamento extremado dos brancos, 

simultaneamente favorável e desfavorável, em relação aos indivíduos negros, em certos tipos de 

interação. Supostamente, se existem insinuações presentes que ativem as atitudes conflituosas, os 

indivíduos brancos experimentarão tensão psicológica e desconforto. Na tentativa de reduzir a tensão, 

podem polarizar reações dirigidas aos membros do grupo alvo (Katz & Hass, 1988, p. 893). 
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Os autores sugerem que a polarização das atitudes raciais é efeito do desconforto 

existente em situações capazes de ativar as atitudes raciais e a ambivalência atua como 

mediadora deste fenômeno. Melhor dizendo, em contextos de ativação dos estereótipos 

raciais, os americanos brancos tendem a radicalizar suas atitudes, que surgem em função 

dos sentimentos de ambivalência, a fim de reduzir a tensão ocasionada pela dualidade de 

sentimentos dirigidos aos negros (os negros são desviantes em relação às normas culturais 

americanas, e por isso são alvos fáceis de atitudes negativas, mas em contrapartida, sofrem 

grande desvantagem social e econômica, o que gera o sentimento de simpatia e piedade). 

Parte da explicação para este fenômeno, defendem Katz e Hass (1988), reside na história 

de exclusão vivenciada pelos negros que são frequentemente percebidos pela maioria das 

pessoas como sendo anti-normativos, como desqualificados física e mentalmente, e 

simultaneamente são percebidos como um grupo em desvantagem, quer seja pela própria 

desqualificação de seus atributos, ou pela discriminação social e econômica que disto 

implica. Esta percepção dualista acaba por gerar no observador sentimentos ambivalentes 

de aversão e simpatia, que os autores denominaram de atitudes pró e anti black. 

Katz e colaboradores (1986) consideram que os valores estão na base das atitudes 

e condutas das pessoas e, diante desta perspectiva, sugerem a existência de um conflito 

entre as duas principais configurações valorativas. Este ponto explicaria as atitudes pró e 

anti Black. Se por um lado, há uma importância grande atribuída aos valores igualitários, 

por outro, os valores individualistas também são percebidos como muito importantes. 

Assim sendo, a valorização dos princípios democráticos e humanistas unida a valorização 

do êxito pessoal, auto-confiança e realização, sustentam os sentimentos favoráveis à causa 

dos negros, tendo em vista a situação social e econômica desvantajosa destes, mas 

sustentam também a percepção dos negros como avessos à norma individualista. 
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Katz e Hass (1988) realizaram um estudo para testar os pressupostos da teoria do 

racismo ambivalente. O objetivo do estudo consistiu em analisar em que medida dois dos 

valores importantes para a cultura norte-americana, (1) os valores do igualitarismo e 

humanismo e (2) os valores da ética protestante, podem determinar as atitudes 

ambivalentes em relação aos negros. Os resultados demonstraram que os valores da ética 

protestante estão associados às atitudes anti black e que os valores do igualitarismo e 

humanismo estão associados às atitudes pró black. Esses resultados confirmaram as 

hipóteses iniciais e deram suporte aos pressupostos da teoria do racismo ambivalente na 

medida em que os valores prescreveram as atitudes de ambivalência e, logo, descreveram a 

origem dos sentimentos de favorabilidade e desfavorabilidade dirigidos aos negros, 

sentimentos esses que estão na base da maior parte das teorias dos novos racismos. 

O conflito das atitudes integrupais foi analisado também em função de sua 

direção, quando dirigidas ao endogrupo ou ao exogurpo. Mucchi-Faina e colaboradores 

(2002) conduziram um estudo em que pretendiam dar sustentação a hipótese de que em 

contextos intergrupais as atitudes ambivalentes satisfazem duas motivações concorrentes, a 

de criação de distintividade positiva para o endogrupo e de conformidade com a norma da 

igualdade. Os autores confirmaram suas hipóteses. Adicionalmente encontraram que as 

avaliações direcionadas ao endogrupo são mais positivas do que as avaliações do 

exogrupo. Esses dados indicam que o favoritismo endogrupal interfere nas atitudes 

intergrupais ambivalentes: as atitudes ambivalentes são mais incisivas e tendem à direção 

negativa quando dirigidas a membros do exogrupo. 

Outros modelos de normas foram alvo de estudos em relação às atitudes raciais. 

Em um conjunto de pesquisas realizadas no Brasil e em Portugal, Lima (2003) analisou os 

efeitos de um priming supraliminar normativo (individualismo meritocrático e 

igualitarismo) na infra-humanização das pessoas negras, medida através de uma tarefa de 
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formação de impressão e das escalas pró e anti black. Os resultados indicaram que o 

priming de fato ocasiona respostas diferenciadas. Quando influenciados pelo priming do 

individualismo meritocrático, os participantes tendem a despersonalizar o alvo negro assim 

como pontuam mais na escala anti black. Em relação ao priming igualitário, Lima 

encontrou que não ocorre um efeito significativo deste nas atitudes raciais implícitas e 

explícitas (tarefa de formação de impressão e escalas pró e anti black, respectivamente), 

pois em comparação com os resultados de um priming neutro, o priming igualitário não 

apresentou diferença. Em outras palavras, Lima encontrou que os sentimentos de antipatia 

são potencializados pelas normas do individualismo meritocrátio, mas os sentimentos de 

simpatia não sofrem efeito das manipulações. Os resultados destas investigações, em linhas 

gerais, sugerem que as atitudes raciais, medidas neste estudo através da despersonalização 

dos negros, sofrem efeito significativo das normas sociais, o que corrobora com os 

resultados já apresentados por outros estudos (Katz & Hass, 1988). 

O conflito de atitudes pode ainda se agravar caso informações sobre o alvo sejam 

passadas para o observador. Se a informação é favorável, a pessoa pensará que este alvo 

não merece ser discriminado, logo serão ativados os valores de igualdade e justiça social e 

o comportamento ocorrerá de forma favorável. Mas se as informações são desfavoráveis, o 

observador pensará que se trata de uma pessoa desqualificada e por isso um alvo direto de 

preconceito, assim, a resposta desfavorável emergirá em forma de discriminação. Deste 

modo, em qualquer que seja o caso, as interações com um membro de um exogrupo nunca 

levarão a comportamentos similares aos que se mantém com um membro do endogrupo, 

mas ocasionarão uma amplificação da resposta comportamental. Quando se tem em mãos 

informações favoráveis, a resposta favorável tende a ser ampliada, mas quando se tem 

saliente informações negativas, a resposta baseada em crenças e atitudes negativas é 
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ampliada bem mais do que quando associada a um membro do endogrupo (Berger, 

Sorensen & Rasmussen, 2010). 

Alguns autores sugerem que as atitudes raciais ambivalentes são reforçadas por 

informações pró-atitudinais, enquanto que informações contra-atitudinais geram o efeito 

inverso. Pessoas que apresentam baixo nível de ambivalência tendem a processar mais 

informações desfavoráveis, enquanto que as que apresentam alto nível de ambivalência 

tendem a processar as informações mais favoráveis (Clarck, Wegener & Fabrigar, 2008). 

Os autores defendem que atitudes fracas podem gerar um grande efeito no pensamento e 

julgamento das pessoas, diferente do que a maior parte dos estudos havia encontrado até 

então. 

Desta forma, o modelo do racismo ambivalente se insere como uma das mais 

importantes formulações dos novos racismos (Riketta, 2000). Este modelo, sobretudo, traz 

à tona que tanto aspectos cognitivos como contextuais agem em conjunto subscrevendo um 

duplo padrão de repertório dirigido às minorias, ou seja, atitudes positivas frente 

exogrupos, que visam proteger a auto-imagem como indivíduo igualitário, e atitudes 

negativas, originadas em parte pelo contexto normativo e em parte pelo contexto de 

segregação a que as minorias estão expostas. 

 

1.6.5 PRECONCEITO SUTIL 

A teoria do preconceito sutil foi desenvolvida para explicar outra forma de 

expressão do preconceito também inserida no hall dos novos racismos, o preconceito 

contra grupos exógenos. Enquanto as teorias do racismo simbólico, moderno, aversivo ou 

ambivalente refletem aspectos particulares da realidade inter-racial norte-americana, 

caracterizando-se pela discriminação de pessoas nativas do país onde as pesquisas são 

realizadas (ver Pettigrew & Meertens, 1998), a teoria do preconceito sutil aborda grupos 
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estrangeiros. O preconceito sutil foi estudado inicialmente na Europa tendo como grupo 

alvo minorias advindas de ex-colônias de países europeus (ver Lima, 2003). 

De acordo com Meertens e Pettigrew (1997), a forma mais sutil de preconceito 

contra exogrupos tem emergido em anos recentes, sendo caracterizada por apresentar o 

preconceito de modo camuflado, diretamente oposta às formas mais tradicionais e 

flagrantes de preconceito. Segundo os autores, dois componentes conceituais podem 

definir o preconceito flagrante. O primeiro envolve a percepção de ameaça e de rejeição 

em relação ao exogrupo, o que inclui crenças relacionadas à inferioridade genética do 

exogrupo. Para o preconceituoso flagrante, tais crenças explicam as desvantagens sócio-

econômicas dos exogrupos e justificam a existência da discriminação. O segundo 

componente do preconceito flagrante se refere à aversão ao contato íntimo com membros 

do exogrupo, este contato está relacionado, sobretudo, ao contato sexual ou casamento com 

membros do exogrupo, além de haver uma rejeição ao contato proveniente das relações de 

trabalho em que o sujeito seja chefiado por um membro do exogrupo. O preconceito sutil, 

por seu turno, envolve três componentes de ordem mais velada, sendo estes derivados das 

normas sociais adotadas nas sociedades ocidentais. O primeiro é a proteção dos valores 

tradicionais. Os preconceituosos sutis percebem os exogrupos como desviantes em relação 

aos valores importantes para o endogrupo. O segundo componente envolve a percepção 

exagerada das diferenças culturais. Ao invés de utilizar as diferenças genéticas como base, 

como fazem os preconceituosos flagrantes, os preconceituosos sutis atribuem desvantagem 

aos membros do exogrupo em função das diferenças culturais que mantém entre o seu e o 

outro grupo. O terceiro componente se refere à negação de respostas emocionais positivas 

em relação ao exogrupo. Neste caso, não necessariamente os preconceituosos sutis 

apresentam emoções negativas frente o exogrupo, mas negam possuir emoções positivas. 
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Pettigrew (1998) coloca que os afro-americanos vivenciaram dois séculos de 

escravidão e mais um de segregação legal e permanecem enfrentando uma diversidade de 

barreiras, não obstante, até mesmo os racistas os consideram cidadãos americanos, posto 

que compartilham o mesmo idioma, religião e cultura nacional. Mas esta situação é 

completamente diferente da situação enfrentada por outras “novas minorias” na Europa. 

O acesso às atitudes frente essas novas minorias foi proveniente de um poderoso 

banco de dados, os dados do Eurobarômetro. Em 1988 o Eurobarômetro de Survey 30 

analisou em sete amostras probabilísticas uma série de medidas sobre o preconceito contra 

várias minorias. No oeste da Alemanha, os turcos, na França, os norte-africanos e asiáticos, 

na Holanda, os surinameses e turcos e na Grã-Bretanha, os paquistaneses e indianos. Deste 

modo, Pettigrew e Meertens (1995) puderam testar seu modelo teórico utilizando como 

variáveis dependentes questões sobre a forma pela qual os nativos percebiam os direitos 

dos imigrantes, as políticas de imigração, a tolerância frente essas minorias e como 

analisavam o multiculturalismo derivado da imigração. As hipóteses desta investigação 

foram: (1) duas formas de preconceito – flagrante e sutil – podem ser diferenciadas e 

medidas, (2) o preconceito flagrante e sutil, como duas formas generalizadas de 

preconceito intergrupal, podem se apresentar moderadamente interconectadas, (3) como 

variáveis dependentes, o preconceito flagrante e sutil, podem compartilhar semelhanças 

entre si, (4) como variáveis independentes, o preconceito flagrante e sutil podem predizer 

diferentes respostas em relação às minorias e às políticas de imigração. Os resultados 

demonstraram que, de fato, o preconceito flagrante e sutil apresentam formas distintas de 

preconceito, considerando, sobretudo, suas formas de expressão e as atitudes frente às 

minorias, mas que se apresentam fortemente relacionados. Os autores verificaram que os 

respondentes apresentaram padrões distintos de respostas em relação às políticas de 

imigração e como julgam os direitos dos imigrantes. Os preconceituosos flagrantes são 



73 

 

 

 

avessos aos direitos dos imigrantes e sugerem a volta dos imigrantes para seus países de 

origem. Os preconceituosos sutis indicaram que não pretendem modificar os direitos dos 

imigrantes, tendem a defender a manutenção do status quo das relações intergrupais e os 

igualitários se apresentaram favoráveis à ampliação dos direitos dos imigrantes. 

Pettigrew e Meertens (1995) puderam concluir que os países da Europa Ocidental 

desenvolveram um padrão normativo anti-preconceito. Consistente com seus dados essa 

norma tem se mostrado potente e profundamente incorporada em algumas nações. Em 

linhas gerias, os igualitários internalizam esta norma, enquanto os preconceituosos a 

rejeitam ou ignoram. Já os preconceituosos sutis aparentam concordar com essa norma e 

expressam sua visão negativa das minorias apenas em formatos que não firam a norma da 

igualdade no intuito de parecerem não preconceituosos. Desta forma, os três componentes 

do preconceito sutil são assimilados pelos sujeitos que aderem ao último modelo, quais 

sejam, uma ostensiva defesa dos valores tradicionais, o exagero das diferenças culturais 

intergrupais e a negação de emoções positivas frente às minorias, decorrendo disto uma 

maneira camuflada de exibir a antipatia e aversão dirigida aos exogrupos. 

Apesar do modelo do preconceito sutil ter sido testado e confirmado em diferentes 

países (ver Lima, 2003), um conjunto de evidências apresentadas por Coenders, Scheepers, 

Sniderman e Verberk (2001) demonstraram que as diferenças entre preconceito flagrante e 

sutil não são tão claras, e as qualidades da medida de preconceito sutil podem ser 

questionáveis. Coenders e colaboradores replicaram o estudo de Pettigrew e Meertens 

(1995) e encontraram dois indicadores de preconceito distintos dos classicamente 

apontados pela teoria do preconceito sutil. O primeiro apresentou um amplo fator 

denominado preconceito generalizado e o segundo, um pequeno fator denominado de 

percepção das diferenças culturais. Enquanto o primeiro fator foi explicado por um número 

de características sociais (por exemplo, religiosidade, posição social, idade, interesse 
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político, dentre outras), o segundo fator apresentou baixo grau de explicação por essas 

características, além de apresentar um baixo poder discriminante. Coenders e seus 

colaboradores encontraram também que o fator de preconceito generalizado apresenta um 

forte efeito em relação a variáveis consequentes, tais como, oposição aos imigrantes, 

políticas de promoção à melhoria das relações entre grupos minoritários e majoritários ou 

de assistência às minorias, por exemplo, enquanto o fator percepção das diferenças 

culturais apresenta quase nenhum efeito nas variáveis desta ordem. Segundo Coenders et 

al. (2001), a distinção entre preconceito flagrante e sutil deve ser revista e 

consequentemente as conclusões que derivam desta distinção. 

Não obstante, estudos realizados em larga escala, com amostras da Bélgica, Itália, 

Noruega, Alemanha, Portugal, Espanha e Estados Unidos apresentam mais convergências 

do que divergências, o que vem demonstrar a alta consistência desta teoria e de seus 

pressupostos (ver Pettigrew & Meertens, 2001). O que é coerente com dados mais recentes 

(ver Castro, 2010; Yang et al., 2010). 

 

1.6.6 ESTUDOS SOBRE AS NOVAS FORMAS DE EXPRESSÃO DO PRECONCEITO NO CONTEXTO 

BRASILEIRO 

Com base no argumento de que as relações raciais em países onde a segregação 

não ocorre tanto pelo viés das diferenças culturais, como é o caso do Brasil, foi 

desenvolvido o termo racismo cordial para referir uma modalidade peculiar de racismo. 

Este tipo de racismo foi detectado em um estudo encomendado pelo Datafolha na década 

de 1990 cujo objetivo consistiu em analisar as relações raciais brasileiras (Turra & Venturi, 

1995). Junto a uma amostra representativa do Brasil (mais de 5000 entrevistados), os 

autores aplicaram uma série de questionários com perguntas diretas e indiretas sobre o 

racismo. Os dados demonstraram que apenas 10% dos brasileiros investigados se 
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consideram racistas, mas curiosamente um número superior a 50% de respondentes 

concordam com frases do tipo “Negro bom é negro de alma branca” ou “Negro quando não 

faz besteira na entrada, faz na saída”, ou ainda, “Se Deus fez raças diferentes, é para que 

elas não se misturem”. Turra e Venturi (1995) denominaram então o tipo de racismo 

brasileiro de “racismo cordial” em virtude da cordialidade com que se nega ser racista 

neste país onde, na própria opinião dos participantes, o racismo é notório. Segundo 

Rodrigues (1995 citado em Turra & Venturi 1995), “a imensa maioria dos brasileiros 

demonstrou ter ou estar inclinada a ter atitudes preconceituosas em relação a pessoas 

negras, mas quis minimizá-las. Uma demonstração de cordialidade, talvez, para não 

ofender ainda mais aquele que se discrimina” (p. 12). 

Estudos posteriores buscam dar suporte a este modelo de racismo que ainda não 

se apresenta concluído (Camino et al., 2001; 2004; Lima, 2003), apresentando definições 

que remetem o racismo cordial ao nível das relações interpessoais, pautado, sobretudo, em 

formas indiretas de expressar a antipatia contra negros. 

O racismo cordial é definido como uma forma de discriminação contra os cidadãos não 

Brancos (Negros e Mulatos), que se caracteriza por uma polidez superficial que reveste atitudes e 

comportamentos discriminatórios, que se expressam ao nível das relações interpessoais através de 

piadas, ditos populares e brincadeiras de cunho „racial‟ (Lima, 2003, p 55). 

 

Camino et al. (2001) demonstraram que o racismo é mais facilmente expresso 

quando faz parte do repertório dos outros, ou seja, quando o outro é apontado como 

preconceituoso. Em uma pesquisa realizada com estudantes universitários, os autores 

verificaram que apenas 16% concordam com a frase que indica que existe preconceito no 

Brasil e os participantes se consideram preconceituosos, enquanto que 82% dos 

participantes concordam com a existência do preconceito no Brasil, mas não se consideram 

preconceituosos. Camino e colaboradores (2001) também investigaram de que forma os 

estudantes constroem suas representações sobre os negros e brancos, questionando sobre as 
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atividades próprias de cada raça e sobre os adjetivos que melhor descrevem os grupos 

estudados. As evidências demonstraram que, apesar de não se considerarem 

preconceituosos, 69% dos participantes indicaram que as pessoas negras se engajam 

melhor em atividades que exigem habilidades naturais, como força, dança e esportes, não 

se relacionam a qualificação especial nem diretamente com o poder. E 69,5% indicaram 

para pessoas brancas atividades que requerem qualificação profissional ou estão 

relacionadas ao poder. Apenas 16% dos participantes não indicaram atividade alguma, 

justificando que a atividade não está associada à cor da pele das pessoas. Quanto à 

atribuição de adjetivos, quando questionados sobre sua opinião pessoal, os estudantes 

atribuíram mais adjetivos positivos que negativos aos negros e mais negativos que 

positivos aos brancos. Quando questionados sobre a opinião dos outros brasileiros, 

resultados inversos foram apresentados. Os dados desta pesquisa sugerem que nos 

brasileiros existe um duplo padrão de resposta, os brasileiros concordam que vivem em um 

país onde a discriminação racial é notória, mas responsabilizam os outros por essa 

discriminação. Isto retrata a base dos pressupostos pertinentes ao racismo cordial (Camino 

et al., 2001). 

Com efeito, no Brasil, o universo de cores catalogadas supera uma centena e o 

contato inter-racial foi um dos fenômenos seminais da identidade e cultura brasileiras. 

Esses elementos associados a demais questões culturais e históricas (como o mito da 

democracia racial e a ideologia do branqueamento), fazem emergir neste país essa forma 

específica de expressão do racismo (Lima & Vala, 2004b), que se distancia das demais 

formas dos novos racismos e preconceitos na medida em que um dos seus principais 

fatores consiste justo no compartilhamento cultural e não na ameaça dos valores 

tradicionais ou da mudança cultural do grupo majoritário. 
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Camino et al. (2001) enfatizam que a história das relações raciais no Brasil 

assumem certas peculiaridades ligadas a área geográfica onde ocorreram desde seus 

primórdios. No Brasil, o alto índice de miscigenação é a mais importante delas. A 

miscigenação, vista por alguns teóricos de forma negativa (ver Nina Rodrigues & Oliveira 

Viana) e por outros de forma positiva (por exemplo, Gilberto Freyre), posto que para este 

pensamento o processo de mestiçagem é tido como um enriquecimento cultural, acarretou 

para a sociedade brasileira o desenvolvimento do “mito da democracia racial”. Para Freyre 

(citado por Camino et al., 2001), no início dos anos de 1930, as relações entre os 

portugueses e os escravos aconteciam de forma amistosa, dado este que propiciou a 

mestiçagem do povo. Por outro lado, durante o período da República, este mesmo autor 

acrescenta que não existia oportunidade para os negros neste contexto, mas não 

especificamente por conta de sua cor, mas por conta de sua classe social. Pires e Alonso 

(2008) enfatizam que outros dados confirmam a tese de que a democracia racial não 

passava de um mito tendo em vista a grande desigualdade racial observada mais tarde. 

Guimarães (1999) destaca que qualquer estudo sobre o racismo no Brasil, deve 

começar por enfatizar que neste país o racismo é tido como um tabu. “De fato, os 

brasileiros se imaginam numa democracia racial, essa é uma fonte de orgulho nacional, e 

serve no nosso confronto e comparação com outras nações, como prova inconteste de 

nosso status de povo civilizado” (Guimarães, 1999, p. 37). 

A construção da nação brasileira está estruturada no que se refere à questão das 

raças, tendo como base a crença de que não existem conflitos raciais abertos como em 

outros países, Estados Unidos, por exemplo, e esta crença parte do pressuposto central de 

que nunca existiram no Brasil leis que impedissem a ascensão social dos negros 

(Bernardino, 2002). 
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Embora este pensamento estivesse centrado na noção de normas racistas explícitas 

versus implícitas, e que de fato, no Brasil não fosse possível detectar essas formas abertas e 

legítimas de preconceito racial ou racismo, a segregação estava presente. Andrews (citado 

por Camino et al., 2001) demonstrou em um estudo que examina cem anos de relações 

laborais em duas empresas de São Paulo, que os funcionários negros recebiam salários 

mais baixos e eram mais severamente punidos quando comparados com os funcionários 

brancos imigrantes ou brasileiros de semelhante nível educacional e sócio-econômico. 

Dados posteriores acerca da discriminação no mercado de trabalho indicam que a 

situação da discriminação racial não mudou. Em um estudo sobre as configurações acerca 

da desigualdade dos rendimentos no mercado de trabalho em duas regiões (nordeste e 

sudeste) em função da raça, foi demonstrado que para todos os setores de atividades os 

negros são discriminados em termos de salário, sendo no sudeste os maiores índices 

(Cambota & Marinho, 2007). Do mesmo modo, em uma análise das causas que levam a 

discrepância salarial entre brancos e negros no Brasil e do papel da discriminação racial e 

dos atributos produtivos na desigualdade salarial, foi demonstrado que os trabalhadores 

negros têm seu salário reduzido em 17% em relação aos trabalhadores brancos e que 

considerando a educação como mediadora dos valores salariais, para os trabalhadores 

brancos o nível educacional traz maior efeito do que para os trabalhadores negros, ou seja, 

embora o aumento do nível educacional seja um fator que determine o amento salarial para 

brancos e negros, trabalhadores brancos parecem ser mais valorizados no mercado de 

trabalho (ver Guimarães, 2006b). 

Considerando o acesso de brancos e negros ao sistema de justiça brasileiro, um 

estudo realizado na década de 1990 demonstrou uma alarmante discrepância em relação à 

igualdade jurídica e juízo em função da cor. Os dados apresentaram maior incidência de 

prisão em flagrante para réus negros, maior proporção de réus brancos respondendo em 
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liberdade a processos, maior proporção de réus negros dependentes do sistema de 

defensoria pública do que os réus brancos e ainda, maior proporção de réus negros 

condenados (Adorno, 1996). 

Em um nível ideológico, um estudo com 253 paraibanos demonstrou que o 

preconceito racial é mais facilmente expresso quando faz parte dos repertórios dos outros 

(brasileiros), ao passo que quando o preconceito é referido a si, os participantes tendem a 

negar sua existência (Camino et al., 2004). Os dados desta pesquisa sugerem que as 

pessoas utilizam um duplo padrão de avaliação do preconceito racial, um padrão que é 

dimensionado ao discurso ideológico dos brasileiros em geral e um padrão dimensionado 

ao próprio discurso, como se os discursos pessoais não possuíssem relação com o discurso 

ideológico da nação da qual fazem parte. Contudo, os autores da pesquisa destacam que 

esta duplicidade não deve ser entendida como resultante de um conflito psicológico, pois 

claramente ela reflete o discurso ambíguo já detectado no Brasil quanto às questões raciais, 

além do que o discurso das auto-percepções de preconceito racial e da percepção da 

sociedade brasileira apresentam dados bastante semelhantes, que diferem especialmente 

quanto à magnitude de discurso preconceituoso apresentado, mas que nos padrões 

semânticos são bastante próximos. Para descreverem os negros, os participantes utilizaram 

adjetivos mais de pessoas do terceiro mundo do que de pessoas do primeiro mundo em 

ambas as situações (opinião pessoal e opinião dos brasileiros em geral), da mesma forma 

que para descreverem pessoas brancas utilizaram mais adjetivos de pessoas do primeiro 

mundo do que do terceiro mundo, divergindo em todos os casos na magnitude destas 

respostas. 

Esses dados indicam que tanto no nível ideológico quanto no nível operacional o 

preconceito racial existe e de maneira complexa em uma sociedade miscigenada, cujos 

atores sociais compartilham, dentre outras características, a mesma cultura. 
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Nogueira (2007) defende que na sociedade brasileira tem-se um preconceito de 

marca, sugerindo uma comparação com os Estados Unidos, onde o autor indica haver um 

preconceito de origem. O preconceito de marca estaria associado à cor da pele das pessoas, 

para existir e se manifestar tem como base os traços físicos, os gestos, o sotaque das 

pessoas; e o preconceito de origem tem base na suposição de que o indivíduo descende de 

um grupo étnico desfavorecido, portanto mesmo sem apresentar traços aparentes, o 

preconceito e sua expressão aconteceriam da mesma forma. 

Em uma análise sobre o racismo e as normas sociais, através da utilização de 

medidas mais indiretas (Lima, 2003), foi encontrado que as normas do individualismo 

meritocrático suscitam respostas mais racistas. Os negros que atingem sucesso (os que 

melhor representam a norma do individualismo meritocrático) são compreendidos como 

menos negros que os que não atingem o sucesso e, logo, avaliados de modo mais positivo. 

Os resultados dessa pesquisa sugerem que no Brasil, o racismo opera de forma diferente 

quando comparado com outros países, pois neste país negros e brancos compartilham a 

mesma cultura, todos são brasileiros, e este fato determinaria uma maneira especial de 

representar o racismo, não considerando exclusivamente nem o critério da raça, nem o da 

cultura, mas quem sabe um composto entre o critério da cor da pele e do estatuto social e 

econômico, como consideram Camino et al. (2001) e Lima (2003). 

É nesta linha de pensamento que surgem as reflexões sobre a chamada tese do 

“class-over-race”
3
. Ribeiro (2006) destaca que o debate entre classe e raça no Brasil ainda 

está em estágio rudimentar, posto que a maior parte das pesquisas avalia as relações entre 

                                                 
3
 A tese do class-over-race é discutida desde os primeiros estudos sobre relações raciais (ver Bayton et al., 

1956). No Brasil, os estudos sobre a questão entre classe social e raça como determinantes da segregação, 

também realizados desde as análises pós abolição da escravatura já referidas no texto, estão centrados 

atualmente, sobretudo, na condição peculiar da sociedade brasileira referente a uma não distinção cultural 

como diferenciação entre raças, mas em uma distinção racial baseada especificamente na cor da pele e 

estatuto sócio-econômico. 
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rendimentos e cor da pele, não incluindo nos dados a questão que para o autor é 

fundamental, as oportunidades de mobilidade social ascendente. 

Em linhas gerais, Ribeiro demonstrou que as chances desiguais de mobilidade 

social estão presentes apenas nos segmentos de classe social mais alta, indivíduos negros, 

brancos e pardos de classe social mais alta apresentam os maiores índices de desigualdade 

de mobilidade social ascendente, enquanto que para as classes mais baixas, todos 

apresentam oportunidades semelhantes de ascendência social, em outras palavras, a 

dificuldade de ascender de classe para indivíduos de classes baixas são as mesmas. Para 

Ribeiro, esses dados sugerem que a discriminação racial ocorre principalmente quando 

posições sociais de prestígio estão em jogo. 

Cambota e Marinho (2007) referem que nas classes mais elevadas, de fato, existe 

uma maior discriminação contra negros e esta questão torna mais difícil que negros 

venham a ocupar cargos mais elevados ou posições de chefia dentro das empresas, o que 

por seu turno, estaria fadando os negros a se situarem em estratos sociais de subordinação. 

Classe social e cor então apresentariam uma forte relação no sentido em que aos negros 

estariam direcionados os menores rendimentos e os cargos inferiores. 

Análises nacionais vêm demonstrando que é quase um consenso atribuir aos 

negros um estatuto social e econômico inferior e aos brancos o inverso (Guimarães, 1999; 

Lima & Vala, 2004a), o que resulta em uma maior probabilidade de atribuir o sucesso aos 

brancos e o fracasso aos negros, quase que uma equação da qual derivaria o preconceito 

racial como apontam Lima e Vala (2004a), “pelo branqueamento dos indivíduos que fazem 

sucesso e o enegrecimento ou empobrecimento dos que fracassam” (p.13). Segundo 

Carone (2002), um dos elementos mais intrigantes da realidade racial brasileira consiste na 

ideologia do branqueamento. 

O branqueamento poderia ser entendido, num primeiro nível, como o resultado da intensa 

miscigenação ocorrida entre negros e brancos desde o período colonial, responsável pelo aumento 
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numérico proporcionalmente superior dos mestiços em relação ao crescimento dos grupos negros e 

brancos na composição racial da população brasileira. O branqueamento, todavia, não poderia deixar 

de ser entendido também como uma pressão cultural exercida pela hegemonia branca, sobretudo após 

a Abolição da Escravatura, para que o negros negasse a si mesmo, no seu corpo e na sua mente, como 

uma espécie de condição para se „integrar‟ (ser aceito e ter mobilidade social) na nova ordem social 

(Carone, 2002; p. 13-14). 

 

Com efeito, o branqueamento no Brasil é frequentemente considerado como um 

problema do negro que descontente com sua cor, procura identificar-se como branco, 

miscigenar-se para diluir suas características raciais. Pode-se perceber que se trata de um 

processo inventado e mantido pela elite branca brasileira, embora seja apontado como um 

problema do negro. Tendo como padrão de toda a humanidade a cor branca, ao mesmo 

tempo em que este grupo reforça sua elevada auto-estima e auto-conceito, diminui ambos 

os sentimentos e conceitos nos grupos não-brancos e este fato finaliza com a legitimização 

da supremacia econômica, política e social dos grupos brancos (Bento, 2002). Justo por 

ameaçar essa supremacia, quanto mais ascende mais o negro incomoda. “Branqueamento e 

ascensão social aparecem como sinônimos quando relacionados ao negro” (Bento, 2002, p. 

52). 

Outro indicador do branqueamento relacionado à associação entre cor da pele e o 

sucesso ou fracasso aparece de forma contundente no estudo de Adorno (citado por Lima 

& Vala, 2004a). Analisando boletins de ocorrência de crimes violentos em São Paulo, 

Adorno identificou que a depender do curso do processo o réu pode mudar de cor, caso as 

evidências estejam apontando para sua inocência, a cor do réu vai se tornando mais clara, 

caso aconteça o inverso, sua cor vai sendo descrita como mais escura, sendo percebido 

como moreno escuro ou negro. 

Lima e Vala (2004a) realizaram uma pesquisa junto a universitários em uma 

capital do nordeste sobre as relações estabelecidas entre sucesso social, branqueamento e 

infra-humanização. Os seus achados identificaram que os negros que obtêm sucesso social 
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são percebidos como menos negros do que os negros que fracassam, além de que, quanto 

mais percebidos como brancos os negros que obtêm sucesso, são percebidos como mais 

humanos que os outros, ao passo que os negros que fracassam são infra-humanizados, ou 

seja, a infra-humanização é determinada pela cor da pele, mas, sobretudo, na condição de 

fracasso. Lima e Vala (2005) confirmaram seus achados em pesquisa semelhante realizada 

em três capitais brasileiras, São Paulo, Goiânia e Aracaju. Os autores encontraram, para 

além dos resultados da pesquisa anterior, que a região geográfica do respondente não 

suscita resultados divergentes. De forma bastante semelhante, os brancos que fracassam 

são percebidos como mulatos e caracterizados de forma mais negativa.  Os brancos com 

sucesso são percebidos como brancos e caracterizados por traços positivos. Os negros que 

fracassam são percebidos como negros e recebem mais traços negativos; os negros com 

sucesso recebem mais características positivas e são percebidos como menos negros que os 

negros que fracassam. Em linhas gerais, os grupos que fracassam, são percebidos de forma 

mais negativa e possuem a tendência à infra-humanização e, em contra partida, os grupos 

com sucesso são mais branqueados e percebidos mais positivamente. Os autores sugerem 

que os brasileiros tendem a assumir para si a imagem de pessoa igualitária e que quem sabe 

esses dados tenham base no que Lima (2003) chama de “racismo camaleônico”. 

Parece que estamos diante de racismo camaleônico, que utiliza o notável caleidoscópio de 

cores que compõem a sociedade brasileira, para construir um tipo de representação social que associa 

o fracasso à cor negra e o sucesso à cor branca. Essa forma brasileira de racismo pode fazer mudar 

subjetivamente a cor de um indivíduo, a fim de manter intactas as crenças coletivas e as atitudes 

negativas associadas à categoria de pertença desse indivíduo. Nesse quadro interpretativo, os Negros 

não são positivos ou negativos porque são Negros, mas são percebidos positivamente apenas quando 

são branqueados e, negativamente, quando enegrecidos (Lima & Vala, 2005, p. 160). 

 

Embora seja um tema central para os estudos sobre relações raciais e racismo no 

Brasil, há pouca reflexão teórica e empírica sobre o branqueamento. Esse assunto vem 

sendo tratado de diversas maneiras, como a interiorização dos modelos culturais dos 
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brancos pelos negros (aculturação dos negros), como vias ao clareamento da raça 

brasileira, dentre outras, inclusive como uma modalidade de racismo à brasileira 

(Domingues, 2002). De fato, todas as formas apresentadas de branqueamento interessam às 

análises sobre as relações raciais, posto que configuram importantes evidências que atuam 

como causas e simultaneamente como consequências do preconceito racial, como causas 

porque favorecem as ideologias da superioridade dos brancos em detrimento dos negros e 

como consequências porque atuam enquanto substrato da identidade dos negros a 

inferiorizando (ver Goffman, 1988). 

 

1.6.7 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE AS TEORIAS DOS NOVOS RACISMOS E PRECONCEITOS 

Percebemos que o preconceito racial, étnico ou religioso permanece bastante forte 

na sociedade, sendo-lhe atribuído em função de suas novas formas, diferentes 

nomenclaturas, um “novo racismo sob-a-pele” (a new under-the-skin racism) na França 

(Freriks, 1990), na Alemanha “preconceito latente” (latent prejudice) (Bergmann & Erb, 

1986), na Inglaterra “novo racismo” (new racism) (Barker, 1984), na Holanda, “racismo 

cotidiano” (everyday racism) (Essed, 1984), e nos Estados Unidos, “racismo simbólico” 

(symbolic racism) (Sears, 1988), “racismo moderno” (modern racism) (McConahay, 1983; 

Pettigrew, 1989), “racismo aversivo” (aversive racism) (Kovel, 1970) (citados em 

Pettigrew & Meertens, 1995) e “racismo ambivalente” (ambivalent racism) (Katz et al., 

1986). 

No entanto, alguns aspectos comuns aparecem em todas as teorias aqui 

apresentadas sobre os novos racismos e preconceitos. Todos os modelos sustentam teórica 

e empiricamente que a expressão do preconceito de modo explícito está em declínio, 

fazendo emergir uma nova maneira, diferenciada por ser camuflada e indireta em função 

das normas igualitárias comumente defendidas nos dias atuais. Lima (2003) acrescenta que 
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outro ponto comum entre esses modelos é a capacidade de mutação ou transformações 

dessas atitudes mais sutis em expressões violentas a depender do contexto de resposta. 

Como se o preconceito fosse um vírus latente, que destrói os tecidos sociais com violência 

discreta quando a norma da igualdade está presente e saliente, porém, em contextos em que 

uma norma qualquer possa ser utilizada para justificar a expressão, as formas mais 

violentas ocorrem. Fleury e Torres (2007) fazem essa mesma analogia enfatizando que a 

finalidade da mutação do fenômeno do preconceito é permanecer existindo, mesmo em um 

ambiente inadequado à sua existência. 

 

Essas transformações assemelham-se às mutações que um vírus pode sofrer para coexistir num 

ambiente inadequado à sua sobrevivência, promovendo, assim, por meio dessa mutação, sua 

adaptação ao ambiente hostil, mas não necessariamente sua eliminação. Apesar de um tanto agressiva, 

essa analogia resume as conclusões tiradas de grande parte dos estudos sobre a expressão de um 

fenômeno não menos violento, porém muitas vezes mais discreto: o preconceito nas sociedades 

modernas (Fleury & Torres, 2007, p. 476). 

 

Mesmo compartilhando aspectos comuns, algumas distinções devem ser 

consideradas entre os modelos das novas formas de expressão do preconceito e racismo. 

Enquanto a teoria do racismo simbólico (Kinder & Sears, 1981) aponta como origem do 

racismo o sentimento de ameaça aos valores americanos mais tradicionais por parte da 

cultura dos negros, a teoria do racismo moderno (McConahay & Hough, 1976) acrescenta 

que não apenas este sentimento de ameaça é a causa principal do racismo, mas também a 

necessidade de proteção da auto-imagem como sujeito não-preconceituoso, gerando então 

um tipo de resposta associada tanto aos valores tradicionais quanto aos valores igualitários. 

Do mesmo modo se assemelham as ênfases destes modelos, para o racista simbólico o 

principal foco de análise está na quebra dos valores tradicionais americanos, enquanto que 

além deste sentimento, os teóricos do racismo moderno enfatizaram que o racista necessita 

de um contexto que justifique suas crenças racistas através de outros meios para assim 
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poder as expressar sem ferir a norma da igualdade. As escalas de racismo simbólico e 

moderno, deste modo, são bastante próximas. 

A teoria do racismo aversivo (Gaertner & Dovidio, 1986) já apresenta maior 

semelhança com a teoria do racismo ambivalente, pois ambas se caracterizam por enfatizar 

os sentimentos de ambivalência frente os negros já abordados de modo superficial pela 

teoria do racismo moderno. Para a primeira, a origem do racismo tem base em práticas de 

culturalização e tendências cognitivas normais, sendo estas originadas pelo contexto racista 

e pelo favoritismo endogrupal. A segunda, a teoria do racismo ambivalente (Katz et al., 

1986) procura enfatizar a polarização dos sentimentos de ambivalência frente os negros em 

contextos de saliência do fator raça, assim, o indivíduo experimenta um misto de rejeição 

aos negros e à sua cultura e sentimentos de simpatia em relação à causa dos negros ou de 

compaixão pelas desvantagens que enfrentam. Os fatores que esses modelos medem 

também se assemelham, considerando que tratam das atitudes ambivalentes em relação aos 

negros. 

A teoria do preconceito sutil (Pettigrew & Meertens, 1995) segue em um alto 

nível de semelhança com os modelos anteriores, exceto que foi destinada a analisar o 

preconceito contra grupos exógenos, por isso sua ênfase está nas diferenças culturais e não 

biológicas necessariamente. Trata também dos sentimentos de ameaça da cultura dos 

grupos dominantes, assim como, da aversão e compaixão em relação aos grupos inferiores. 

Por fim, o modelo do racismo cordial (Turra & Venturi, 1995; Camino et al., 

2001), modelo em desenvolvimento no Brasil, enfatiza a cor da pele e a classe social como 

ponto de origem do racismo, tendo em vista que a marca da cultura brasileira, enquanto 

identidade do povo, é justamente a miscigenação, de modo que o povo brasileiro 

compartilha a mesma cultura e os mesmos valores. Este modelo analisa as atitudes 

cotidianas em relação às diferenças entre brancos e não-brancos em um nível ideológico, 
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em que aspectos relacionados à cultura ou à origem não são colocados como base dos 

conflitos, o que difere globalmente este modelo dos demais. Interessante mencionar que os 

estudos sobre o preconceito contra negros no contexto do Brasil, apesar de seguirem alguns 

dos pressupostos das teorias das novas formas de expressão do preconceito, por exemplo, a 

camuflagem das expressões, ou a ambivalência de sentimentos em relação aos negros, 

buscam descrever os aspectos centrais que caracterizam esse modelo peculiar de 

preconceito racial, uma vez que os estudos sob essa perspectiva ainda são escassos no 

contexto brasileiro. 

Tendo discutido os modelos mais proeminentes de análise do preconceito e 

racismo na perspectiva das novas formas de expressão, situados na segunda geração de 

estratégias de medida do preconceito ou em um nível direto de análise (ver Lima, 2003; 

Olson, 2009), passaremos a discutir a terceira geração de medidas do preconceito ou as 

medidas alocadas a um nível indireto de resposta. Neste sentido, as estratégias de medida 

não requerem respostas conscientes e controladas, mas são caracterizadas por analisar as 

formas incontroladas, automáticas ou inconscientes de preconceito. Por essa razão, 

discutiremos as definições de automaticidade, sua relação com o estudo dos estereótipos e 

as medidas do preconceito automático. 

 

 

1.7 AUTOMATICIDADE, ESTEREÓTIPOS E MEDIDAS DO PRECONCEITO AUTOMÁTICO 

Em linhas gerais, os teóricos que estudam o preconceito e os estereótipos podem 

ser divididos em duas vertentes (Devine e Sharp, 2009). Uma das vertentes tem como base 

a ideia de que estereotipar é fácil, ou pelo menos, é mais fácil do que responder com a 

ausência de viés, uma vez que segundo esta linha de pensamento os estereótipos têm a 

utilidade de simplificar a percepção, o julgamento e a ação das pessoas (ver Macrae, Milne 
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& Bodenhausen, 1994). Neste tipo de análise, a ativação dos estereótipos resultaria em 

respostas enviesadas e preconceituosas que não seriam facilmente evitadas, sendo, 

portanto, respostas consideradas naturais, espontâneas e adaptativas do processo de 

categorização. De acordo com Pereira (2008), este processo ocorre porque o pensamento 

categórico (base do processo de estereotipização) ativa as estruturas de conhecimento 

armazenadas na memória e estas estruturas guiam o processamento da informação sobre os 

diferentes alvos de julgamento social, consequentemente, este conhecimento ativado 

interfere de forma decisiva nas tarefas de elaboração de inferências, elaboração e formação 

de impressões sobre os elementos julgados. 

Por outro lado, uma segunda perspectiva não admite o fatalismo com que vem 

sendo abordado o processo de formação dos estereótipos e do preconceito. Assumir a 

inevitabilidade dos estereótipos e do preconceito significaria assumir que ambos os 

fenômenos são indestrutíveis. Existem estudos contínuos que demonstram que em algumas 

circunstâncias os estereótipos ou as respostas preconceituosas são inaceitáveis, implicando 

em explicações acerca de processos subjacentes que, ligados às normas sociais interferem 

na sua expressão ou negação (Devine & Sharp, 2009). Por exemplo, motivação social ou 

pessoal, estratégias específicas, o foco de atenção do percebedor, dentre outros aspectos, 

podem influenciar respostas estereotípicas e preconceituosas, mesmo em um nível 

automático (Blair, 2002). 

Deste modo, para determinar a natureza do preconceito e dos estereótipos como 

sendo fatalista ou dependente de outros fatores, os modelos em psicologia cognitiva 

desenvolveram um panorama teórico-metodológico que distinguem os componentes do 

pensamento e comportamento humanos como intencionais (conscientes) ou não-

intencionais (inconscientes). Devine (1989) propõe que esses componentes se apresentam 

associados no processamento do comportamento, ou seja, os componentes cognitivos 
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controlados e conscientes em conjunto com os componentes automáticos e incontrolados 

seriam os responsáveis pelo comportamento. Não obstante, embora esses processos sejam 

co-ocorrentes na base da emissão das ações, defende-se que eles constituem processos 

independentes, podendo ser operados e analisados de modo dissociado. 

Os termos automático e controlado são retirados dos pressupostos da psicologia 

cognitiva e fazem menção a duas modalidades de processamento da informação. Segundo 

Lemus (2007), as primeiras referências aos processos cognitivos, nestes termos, 

consideravam que apenas dois processos subjaziam as ações, os processos automáticos e os 

processos conscientes. Os processos conscientes, de acordo com essa perspectiva, eram 

caracterizados por serem sequenciais, terem a capacidade limitada das informações que 

podem manejar a cada vez, estarem associados aos conteúdos da consciência e serem 

dirigidos pela intencionalidade do sujeito e por seus objetivos. Qualquer processamento 

que não cumprisse com alguma dessas características seria considerado automático, do 

mesmo modo que todo aquele processamento que não pudesse ser considerado automático 

seria controlado e consciente. 

Desta forma, os processos automáticos se diferenciam dos processos controlados 

porque ocorrem sem a intenção do indivíduo, sem esforço e consciência e, sobretudo, sem 

a interferência de outros processos cognitivos concorrentes, sendo, portanto, involuntários 

e inevitáveis. Por sua vez, os processos controlados ocorrem com a intenção do indivíduo, 

são respostas controladas e que sugerem que o sujeito se esforça para emiti-las, assim, 

esses processos apresentam uma capacidade limitada, podendo ou não ocorrer em virtude 

de fatores concorrentes, sendo considerados então, processos mais flexíveis do que os 

processos automáticos (Devine & Sharp, 2009; Schneider & Chein, 2003). 

Este modelo dicotômico dos processos cognitivos tem encontrado diversos 

obstáculos práticos no que se referem às distinções que apresentam em relação ao que de 
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fato refere um processo automático e um processo controlado. Neste sentido, em uma 

perspectiva mais atual, pode-se admitir que em lugar de uma dicotomização desses 

processos, seja mais adequado se pensar em termos de um continuum em função do grau 

de compromisso da atenção do percebedor (Lemus, 2007). Neste continuum formado por 

dois extremos (controle versus não-controle), ou se tem o foco do processo no sujeito que 

percebe e intencionalmente emite sua resposta, ou o foco se centra no estímulo em si, 

sendo então a ação eliciada pela interferência automática do estímulo sem sofrer grande 

interferência da consciência do sujeito. É importante perceber que, em se tratando de um 

continuum, os processos ocorrem em conjunto, mesmo que um ou outro processo ocorra de 

forma minimizada. Deste modo, o comportamento final emitido pelo sujeito se daria a 

partir da associação entre o controle do próprio sujeito e os estímulos percebidos. 

Diante da necessidade de relativizar a dicotomia entre processos intencionais e 

incontrolados, alguns autores sugerem a existência de sub-dimensões que buscam definir 

de que modo, mais especificamente, os processos atuam. Um exemplo pode ser dado pela 

sub-divisão dos processos não controlados apresentada por Bargh e Chartrand (2000), que 

defendem a existência de dois tipos de processos automáticos, os processos dirigidos a uma 

meta e os processos pré-conscientes. Os processos dirigidos a uma meta referem-se a 

habilidades aprendidas, por exemplo, andar de bicicleta, escrever ou nadar, nestes casos, a 

habilidade exigiu do indivíduo muita prática e esforço. Note-se que essas habilidades 

apesar de automáticas são intencionais uma vez que é necessária a vontade do indivíduo 

para colocá-las em ação. Os processos pré-conscientes, por sua vez, referem-se a todo 

processamento informativo que ocorre no momento de percepção de um dado estímulo 

sem a intenção ou vontade do indivíduo, por exemplo, a ativação dos estereótipos frente a 

mera presença de um membro de um dado grupo estereotipado. 
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De modo geral, os processos mais automáticos são caracterizados por sua ativação 

resultante à presença de uma dada categoria, porém, sem a participação do controle 

cognitivo do sujeito. Já os processos mais controlados estão ligados aos recursos 

cognitivos, motivacionais e de tempo que a pessoa dispõe no momento de percepção, de 

modo que, em certas situações, é possível suprimir essa ativação automática inicial 

moldando a resposta, objetivando então adequar o comportamento do percebedor ao seu 

interesse e motivações (Bargh & Morsella, 2008; Devine & Sharp, 2009; Lemus, 2007). 

Um dos primeiros modelos a utilizar os processos controlados e automáticos para 

estudar os estereótipos e o preconceito foi o modelo dissociativo de Devine (1989). 

Segundo este modelo os estereótipos constituem o componente automático do preconceito 

e as crenças pessoais constituem o componente controlado das atitudes. Devine defende 

que os estereótipos são culturalmente aprendidos e existem independentes dos indivíduos, 

ou seja, a simples percepção de uma pessoa alvo de estereótipos pode ativar alguns destes 

estereótipos na memória do percebedor e, para que seja possível não expor a resposta 

direta desta percepção, em outras palavras, essa resposta dita automática, é necessário que 

o percebedor tenha disponível tempo e capacidade cognitiva para a inibir (Lemus, Moya, 

Bukowski & Cupyáñez, 2008). Devine (1989) defende ainda que a ativação automática e a 

controlada ocorre de forma semelhante nas pessoas mesmo que essas apresentem níveis 

distintos de preconceito, o que nos permite destacar que o processamento automático 

consiste em um fenômeno cognitivo universal, mas que a depender da cultura e normas 

sociais, ou das crenças pessoais, pode ser abertamente expresso ou suprimido. 

Deste modo, de acordo com o modelo de Devine, é bastante possível que um 

preconceito seja suprimido, para tanto, o indivíduo deve possuir ou desenvolver três tipos 

de habilidades para efetivar com sucesso o controle de comportamentos preconceituosos 

ou baseados em estereótipos, (a) motivação para responder com a ausência de viés, (b) 
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consciência de que o estereótipo está sendo ativado e (c) recursos cognitivos para inibir a 

influência dos estereótipos e substituir as respostas propensas a viés racial por respostas 

intencionais não preconceituosas. Caso algum desses critérios não seja cumprido, mesmo 

as pessoas que rejeitam o preconceito podem emitir respostas preconceituosas. Neste 

sentido, o preconceito pode persistir mesmo nos indivíduos que o rejeitam, uma vez que a 

ativação e utilização dos estereótipos parecem ocorrer de forma espontânea e não-

intencional. A respeito disto Lemus (2007) enfatiza que o que ocorre nas pessoas que 

apresentam baixos níveis de preconceito está ligado ao fato de que nessas pessoas existe a 

tendência a entender os estereótipos como bases inadequadas para definir o 

comportamento, portanto, experimentam um conflito entre a ativação automática dos 

estereótipos e suas crenças pessoais, o que, por sua vez, acarretaria na não expressão do 

preconceito. 

Nesta linha de pensamento, diversos estudos têm investigado os meios pelos quais 

determinadas variáveis coíbem não apenas expressões abertas de preconceito, mas também 

a ativação automática de estereótipos (Biernat, 2009). Lemus et al. (2008), por exemplo, 

analisaram a ativação das dimensões estereotípicas de gênero com a utilização de um 

paradigma de priming como medida indireta da estereotipia de gênero. Foram utilizadas 

como dimensões estereotípicas em relação ao gênero a sociabilidade ou expressividade 

(traços próprios das mulheres) e a competência ou instrumentalidade (traços próprios dos 

homens), além de fotografias e uma tarefa de atribuição e valência de traços. Os resultados 

apresentaram efeitos de facilitação para a formação estereotípica a partir dos primes, que 

maximinizaram a automaticidade do processamento da informação, apoiando os 

pressupostos acerca da ativação automática das dimensões estereotípicas e demonstrando a 

relevância da avaliação das pessoas em função de sua pertença grupal, sobretudo, quando 

ativada. 
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Glaser e Knowles (2008) manipularam uma motivação implícita para controlar o 

preconceito por meio de uma atitude implícita negativa contra o preconceito e uma crença 

implícita de que se é preconceituoso. Neste experimento, os dados mais relevantes 

demonstraram que um estereótipo implícito associado a negros com armas pode determinar 

uma maior tendência de perceber um homem negro disparando uma arma mais 

rapidamente do que um homem branco em uma simulação computacional. No entanto, na 

condição de alto escore em atitudes negativas frente o preconceito não foi encontrado viés 

na percepção entre a raça e os estereótipos em relação ao atirador. Os autores defendem 

que a motivação implícita para controlar o preconceito representa uma influência não 

consciente, mas que de fato ocorre e pode indicar que é possível suprimir os estereótipos 

do julgamento social. Foi possível evidenciar também que estímulos preconceituosos 

podem gerar visões estereotipadas. 

Os efeitos do treinamento de julgamentos não-estereotípicos na ativação do 

preconceito automático podem ser orientados principalmente pela afirmação da oposição 

aos estereótipos mais do que pela negação dos estereótipos em si. Gawronski, Deutsch, 

Mbirkou, Seibt e Strack (2008) conduziram um experimento em que os participantes 

receberam um extensivo treinamento em (a) negação de informações congruentes com os 

estereótipos ou (b) afirmação de informações incongruentes com os estereótipos. Apenas 

na condição b foi encontrada uma redução na ativação dos estereótipos e nas avaliações 

negativas, demonstrando que negar os estereótipos não é capaz de reduzir crenças 

estereotipadas. 

Segundo Lima et al. (2006), as associações preconceituosas automáticas são 

resultantes das experiências passadas que se organizam fora da consciência dos indivíduos, 

mas uma indagação surge desta premissa: que experiências passadas a maior parte das 

pessoas teve com membros dos grupos estereotipados, por exemplo, negros, homossexuais, 
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mulheres,  que justifiquem associações negativas automáticas contra essas categorias? Para 

Lima et al. (2006), não são as reais interações que as pessoas estabelecem com os membros 

dos grupos estereotipados que geram os preconceitos, mas as interações com os membros 

do próprio grupo, ou seja, são as normas sociais e a ideologia compartilhada dentro dos 

grupos que definem a direção e o conteúdo das atitudes numa sociedade. Não obstante, na 

década de 1970 as normas sociais têm seu papel secundarizado no estudo dos estereótipos 

e preconceito em função da ênfase atribuída aos processos cognitivos e motivacionais 

(Lima et al., 2006). Atualmente, a literatura apresenta a análise tanto das normas sociais 

como de processos cognitivos no estudo do preconceito, e a utilização de procedimentos 

priming é crescente como campo de investigação desta problemática. 

 

1.7.1 PARADIGMAS DO PRIMING: ESTRATÉGIAS DE MEDIDA DO PRECONCEITO IMPLÍCITO 

O termo priming foi utilizado pela primeira vez na década de 1950 por Lashley 

para designar uma ativação interna temporal de determinadas tendências de resposta, quer 

dizer, um tipo de preparação mental de nossas representações em função da resposta que se 

deseja emitir. Posteriormente Storms, na mesma década, realizou um experimento que 

resultou na descoberta da forma passiva de priming. Na Psicologia Social, o primeiro 

estudo foi realizado por Higgings, Rholes e Jones (1977). Neste estudo, foi apresentado aos 

sujeitos um conjunto de atributos relativos à personalidade, no entanto, enquanto alguns 

participantes deveriam memorizar características positivas, outros participantes deveriam 

memorizar características negativas. Em seguida, era apresentada uma tarefa de formação 

de impressões sobre uma pessoa que apresentava uma conduta ambígua, sem que os 

participantes pudessem perceber que esta segunda tarefa estava relacionada à primeira. O 

interesse nesta investigação consistiu em averiguar se os participantes, inconscientemente, 

eram influenciados pelos traços de personalidade apresentados no início do estudo quando 
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construíam uma impressão sobre a pessoa alvo do estudo. Os resultados mostraram que 

sim. Os participantes que liam as características positivas tendiam a formar impressões 

mais positivas que negativas da pessoa alvo. 

Para Mcnamara e Holbrook (2003), o estudo do fenômeno priming constata que a 

memória funciona por meio de processos múltiplos, pois demonstra que a apresentação 

prévia de um estímulo pode tornar mais acessível ou inibir um segundo estímulo. Neste 

sentido, o priming tem sido caracterizado como um tipo de memória implícita que não 

requer a recordação consciente e intencional e que depende de mecanismos diferentes 

daqueles envolvidos com a memória explícita, posto que seu efeito ocorre mesmo em 

pessoas com amnésia provocada por lesões do lobo temporal medial (ver Oliveira et al., 

2010). 

Em linhas gerais, o priming é utilizado para referir uma quantidade de informação 

dividida pelo tempo de exposição, ou seja, quando um indivíduo é preparado com uma 

breve exposição preliminar de um estímulo antes de ser avaliado em uma tarefa. Este tipo 

de pré-ativação ou priming pode ocorrer de duas formas no que se refere ao limiar 

perceptivo, subliminar ou supraliminar. A forma subliminar é definida pelo aumento na 

velocidade ou precisão de uma decisão que ocorre posterior a uma exposição de estímulo 

insuficiente para a consciência (apresentar imagens ou palavras por milésimos de segundos 

que são codificadas pelo sujeito de forma não perceptível). Já a forma supraliminar ocorre 

quando a estimulação é suficientemente perceptível, ou seja, atua no nível da consciência 

(Borine, 2011). 

Segundo Lima (2003), um dos estudos mais completos sobre a liminaridade do 

priming foi realizado por Wittenbrink, Judd e Park (1997). Neste estudo os autores 

analisaram de que forma primes raciais ativados podem determinar estereótipos em relação 

a americanos negros e brancos. Preliminarmente, os autores avaliaram a subliminaridade 
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dos primings em intervalos de 15 milésimos de segundos. Os resultados demonstraram que 

aos 15 milésimos de segundos o estímulo priming é imperceptível, aos 30 milésimos de 

segundos é possível perceber o priming, mas não é possível identificar de que se trata, 

apenas aos 45 milésimos de segundos é possível perceber e interpretar o priming. 

De acordo com McGovern e Baars (2007), os efeitos de primings supraliminares 

tendem a ser mais robustos que os efeitos de primings subliminares, posto que o tempo de 

exposição a um estímulo que atua no nível da consciência é superior quando comparado ao 

tempo de exposição subliminar, além de que um priming supraliminar tem a possibilidade 

de gerar a interpretação de seu conteúdo. Não obstante, em um estudo sobre as diferenças 

entre os dois tipos de priming no que se refere ao efeito produzido, Strahan, Spencer e 

Zanna (2002) demonstraram que um priming subliminar não apresenta diferenças 

significativas em relação a um priming supraliminar. Esse resultado encontrado por 

Strahan et al. segue a mesma linha do preconizado por Bargh (1992) e Wilson e Brekke 

(1994). Estes autores sugerem que o que é crítico em um priming não é se é subliminar ou 

supraliminar, mas sim se os indivíduos percebem a influência eliciada pelo priming e se 

possuem habilidade para responder sem essa influência. Para Strahan e seus colaboradores, 

não é sempre que os primings subliminares e supraliminares apresentam resultados 

semelhantes. É possível que o indivíduo tenha seu comportamento potencializado pelo 

priming independente de ser subliminar ou supraliminar, caso não tenha tempo de refletir 

sobre a interpretação do estímulo emitido, assim como, por conta da necessidade de emitir 

uma resposta rápida. Por outro lado, os autores apontam que pode ocorrer um efeito de 

reatância em relação à estimulação caso o indivíduo perceba a influência de um priming 

supraliminar e tenha habilidade para resistir à persuasão, neste caso o efeito do priming 

estaria eliminado.  Porém, esse fenômeno não ocorreria com a utilização de um priming 

subliminar. Por conta desta característica, muitos estudos vêm utilizando priming 
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subliminar para analisar atitudes implícitas ou automáticas que sofrem interferência da 

desejabilidade social, como é caso das atitudes raciais. 

O priming pode ainda ser classificado quanto ao tipo de efeito que provoca. 

Existem cinco tipos básicos de priming: (1) efeito de exposição – exposição de uma 

imagem consciente que predispõe a preferir uma imagem dentre outras; (2) efeito poetzl – 

palavras e imagens percebidas na consciência com alteração na resposta da imagem 

apresentada posteriormente após a submissão de conteúdo onírico; (3) pré-ativação afetiva 

– exposição de imagens de conteúdo afetivo ou emocional para a consciência supraliminar 

ou subliminar, causando uma resposta emocional de conhecimento; (4) pré-ativação 

semântica – exposição de palavras de conotação emocional causando uma resposta de 

conhecimento; (5) ativação psicodinâmica – exposição de imagens fantasiosas ou sugeridas 

por associação que podem interferir no estado de adaptação e persistência, como nos 

comportamentos de esperar ou de se apressar (ver Borine, 2006). 

Outra distinção entre os tipos de priming merece destaque. Trata-se da distinção 

entre priming semântico e priming afetivo (Garcia-Marques, 2005). Garcia-Marques tomou 

o conceito de primação afetiva e discutiu sua interpretação como sendo a de um fenômeno 

afetivo versus um fenômeno cognitivo. Este autor defende que o que vimos e vemos é 

capaz de ativar informações específicas em nossa mente, que por sua vez, dispara o 

processo de ativação de diferentes conceitos e acontecimentos que de alguma forma estão 

associados entre si. Neste sentido, o processo de ativação a que chamamos de primação 

pode ser classificado em priming semântico e priming afetivo. O priming semântico recebe 

esta nomenclatura porque designa o fenômeno de facilitar o acesso a palavras 

semanticamente associadas ao conceito apresentado pela mera exposição de informações 

relacionadas a este conceito. O priming afetivo, por sua vez, define-se pelo impacto da 

valência afetiva de um estímulo, se positiva ou negativa, boa ou má, no comportamento 
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que sucede. Para Garcia-Marques, a representação mental de um conceito tende a ativar o 

afeto que lhe é associado, por isto a importância do componente afetivo nos estudos sobre 

priming. 

Em resumo, podemos sintetizar as principais técnicas de investigação dentro dos 

modelos de priming (ver Bargh & Chartrand, 2000). (1) Priming conceitual, refere-se à 

ativação temporal de representações mentais em um contexto determinado, de modo que 

exerçam uma influência passiva e sem que o sujeito perceba esta influência no contexto 

seguinte; (2) Mindset priming, para este tipo, não são as representações mentais que 

interessam ou os conceitos, mas os esquemas de processamento ou determinadas formas de 

pensar diante de uma dada situação. 

De acordo com Lemus (2007), para os estudos interessados em investigar as redes 

de representações permanentes na memória a partir de estudos experimentais e na 

perspectiva dos processos automáticos, emprega-se o paradigma do priming sequencial.  

Este modelo pretende analisar a estrutura associativa da mente através da automaticidade, 

ou seja, analisar as conexões permanentes entre duas representações da memória, entre as 

quais a ativação se expande automaticamente. 

Com efeito, a utilização de primings nos estudos em Psicologia Social é vasta e 

raramente tem seus resultados contestados. A maior parte das pesquisas sugere que um 

priming tem o poder de modificar as atitudes mais automáticas dos indivíduos, pelo menos 

momentaneamente, e os achados teóricos permitem essas considerações. 

De acordo com Bernardes (2003), são inúmeras as razões que levam as pessoas a 

tentar ativamente inibir pensamentos e julgamentos estereotipados antes que eles 

influenciem suas avaliações e seus comportamentos, mas pesquisas recentes têm 

demonstrado que quando as pessoas tentam suprimir pensamentos indesejados, esses 

pensamentos podem, subsequentemente, reaparecer à consciência ainda com maior 
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insistência do que se não tivessem sido suprimidos. Tais efeitos são denominados de 

efeitos irônicos pelos pesquisadores interessados no controle mental, posto que as 

consequências dos procedimentos priming, em alguns casos, ocorrem inversamente ao 

esperado (Bernardes, 2003). Conforme destaca Leite (2008), um desses efeitos é o 

chamado efeito ricochete. Este efeito ocorre quando, influenciado por um estímulo que 

elicie um novo posicionamento de supressão ou dissociação de pensamentos 

estereotipados, o perccebedor, no momento dessa interação, encontre-se sem recursos 

cognitivos, sob pressão de tempo, distraído ou sem motivação psicológica para suprimir o 

estereótipo em questão (ver Wegner, 1994; 1997; Wenzlaff & Wegner, 2000). Neste 

sentido, a operacionalização do estímulo para responder sem viés não apenas falha, mas 

ocorre o efeito inverso, o chamado efeito ricochete. Em outras palavras, o que ocorre é 

que, em algumas situações, a proposta dos estímulos utilizados para suprimir associações 

preconceituosas acaba por surtir efeitos indesejáveis, ao invés de suprimir os pensamentos 

estereotipados podem torná-los mais acessíveis (Leite, 2008). Para Leite, esse efeito pode 

ser causado pelo tempo de exposição do sujeito à mensagem e pela justificativa 

contundente desta ao sujeito para não se opor em aceitar a redução de suas crenças 

estereotipadas. 

Galinsky e Moskowitz (2000) indicam que uma alternativa viável para evitar o 

efeito ricochete é utilizar o paradigma da tomada-perspectiva (perspective-taking) para 

inibir de forma automática e controlada o preconceito. A tomada-perspectiva se refere à 

habilidade para acolher a perspectiva do outro, sendo fortemente associada à competência 

social e à auto-estima. Esses autores realizaram uma investigação que apontou que quando 

os indivíduos são envolvidos por fatores que tiram de foco a categorização grupal do alvo e 

refletem sobre a perspectiva do alvo, os estereótipos podem ser efetivamente evitados. 

Dado que não ocorre com a deliberada efetivação de primings que busquem suprimir 
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estereótipos, como é o caso de primings conrta-sestereotípicos ou da negação de 

estereótipos. Quando expostos a uma diversidade de alternativas, incluindo o pensar no 

lugar dos outros, os indivíduos tendem a aumentar a expressão de atitudes positivas acerca 

do alvo, reduzem a expressão do conteúdo estereotípico e a hiperacessibilidade do 

estereótipo, uma vez que ocorre a sobreposição das crenças pessoais sobre o self e crenças 

exogrupais (Bernardes, 2003; Leite & Batista, 2009; Sassenberg & Moskowitz, 2005). É 

neste sentido que Devine, como já discutido no tópico anterior, conclui que os 

pensamentos controlados e automáticos (e as demais variáveis que permeiam essa relação, 

por exemplo, a identidade social) atuam em conjunto na exposição do preconceito. Daí a 

importância de estudar os processos mentais para se entender melhor como ocorre a 

ativação e a redução de conteúdos relativos à formação de impressão sob o viés dos 

estereótipos nas relações sociais. 

 

1.7.2 PROCEDIMENTOS DE PRIMING NOS ESTUDOS SOBRE PRECONCEITO RACIAL E 

ESTEREÓTIPOS 

Três tipos de utilização de priming possuem lugar de destaque nos estudos sobre 

preconceito racial e estereótipos. Estudos que utilizam como priming os estereótipos da 

categoria social, estudos que utilizam como priming um exemplar da categoria racializada 

e estudos que utilizam como priming rótulos categoriais (ver Lima & Vala, 2004c). 

Considerando a utilização do priming através de estereótipos da categoria social, 

Devine (1989) analisou a dissociação dos processos automáticos e controlados envolvidos 

no preconceito. Como participantes, este estudo contou com estudantes de psicologia 

brancos. Três estudos foram realizados para responder ao objetivo desta investigação. No 

primeiro estudo, os participantes eram solicitados a listar traços culturalmente associados a 

negros e em seguida respondiam a uma medida de racismo moderno. Os resultados 
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demonstraram pouco efeito do preconceito nas respostas diretas de conteúdos 

estereotípicos. Devine argumenta que na realização das tarefas nesta fase do estudo, apenas 

processos controlados foram acessados. No segundo estudo, cujo objetivo era analisar os 

efeitos da ativação automática de estereótipos na avaliação de comportamentos ambíguos 

de uma pessoa de raça não especificada, os participantes eram solicitados a ler uma lista 

composta por palavras neutras e estereótipos associados a negros. Os participantes foram 

divididos em dois grupos em função dos estímulos distintos que recebiam no que se refere 

à exposição aos estereótipos (para um grupo foi apresentado 80% de estereótipos e 20% de 

palavras neutras, enquanto para outro grupo 20% de estereótipos e 80% de palavras 

neutras). Em seguida os participantes deveriam avaliar uma pessoa que se comportava de 

forma imprecisa, podendo ser interpretada como mais ou menos hostil. Os resultados 

demonstraram que na condição de alta exposição aos estereótipos os participantes julgaram 

a pessoa mais negativamente que na condição de baixa exposição, isto ocorreu 

independente dos níveis de preconceito dos participantes. Sobre esses resultados Devine 

argumenta que o que difere pessoas de baixo nível de preconceito de pessoas de alto nível 

de preconceito é a magnitude do esforço dispendido para suprimir a ativação dos 

estereótipos. No terceiro estudo, participantes de baixo e alto escores de preconceito 

deveriam preencher uma lista sobre seus pensamentos em relação a negros em condição 

anônima e posteriormente ler esses pensamentos, sendo encorajados pelo experimentador a 

agir com honestidade, pois quaisquer que fossem os pensamentos, seriam aceitos. 

Posteriormente os participantes deveriam preencher uma medida de racismo moderno. Os 

resultados demonstraram que participantes com baixos e altos escores de preconceito 

apresentaram vários pensamentos pejorativos em relação aos negros. Não obstante, apenas 

os não-preconceituosos inibiram os pensamentos automáticos congruentes com 

estereótipos, substituindo-os por pensamentos que refletiam igualdade e negação dos 



102 

 

 

 

estereótipos. Os três estudos puderam fornecer evidências de que (1) pessoas com baixos e 

altos escores de preconceito possuem um repertório de crenças estereotipadas em relação 

aos negros, (2) a ativação automática de estereótipos é igualmente forte e inevitável em 

pessoas preconceituosas e não-preconceituosas e (3) processos controlados podem inibir os 

efeitos dos processos automáticos quando as implicações desta influência competem com 

os objetivos de estabelecer ou manter uma identidade não-preconceituosa. 

Um conjunto de estudos vem discutindo o efeito da utilização de primings 

estereotípicos das categorias sociais no preconceito. Por exemplo, White (2007) 

demonstrou que de fato um priming racial apresenta efeito sobre as atitudes das pessoas, 

no entanto, efeitos importantes como a cor da pele ou identidade racial do percebedor 

podem proporcionar efeitos divergentes nessas atitudes, enquanto participantes americanos 

brancos ativados por primings estereotípicos evocam atitudes raciais de ressentimento em 

relação a um exogrupo, participantes americanos negros evocam atitudes de identificação 

com o endogrupo. Park, Glaser e Knowles (2008) demonstraram que outro fator que pode 

interferir na efetivação de primings raciais é o esgotamento mental. Após realizar uma 

tarefa que requer grande esforço cognitivo, primings que ativam conteúdos não-

estereotípicos tendem a surtir menos efeito. 

Rachlinski, Johnson, Wistrich e Guthrie (2009) demonstraram que um priming 

relativo ao gênero também pode interferir no julgamento social. Os autores conduziram um 

experimento em que a raça e o gênero eram apresentados de modo implícito ou explícito 

aos participantes e analisaram em que medida esses atributos poderiam interferir no 

julgamento social. Os resultados do estudo demonstraram que apenas na situação em que a 

raça e o gênero eram apresentados de forma implícita o julgamento sofria efeito dos 

primings. Resultado semelhante foi encontrado em um estudo sobre a formação de opinião 

acerca de questões raciais (Huber & Lapinski, 2006).  
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No que se refere a utilizar como priming um exemplar da categoria racializada, 

Fazio, Jackson, Dunton e Williams (1995) foram os pioneiros. Esses autores realizaram 

uma investigação cujos primings eram fotografias de pessoas brancas, negras, hispânicas e 

asiáticas. Os participantes eram expostos às fotografias na tela do computador e na 

sequência eram requeridos a realizar uma tarefa de julgamento de palavras. A lista de 

palavras consistia em 12 adjetivos positivos em conotação (atraente, simpático, 

maravilhoso, dentre outros) e 12 negativos (chato, nojento, ofensivo, dentre outros). O 

tempo de latência de resposta foi a medida utilizada para analisar as atitudes dos 

participantes. Fazio et al. encontraram associações entre as faces de negros e uma maior 

facilitação para a percepção de palavras negativas e a as faces de brancos e uma maior 

facilitação para a percepção de palavras positivas. Dados de pesquisas mais recentes vêm 

indicando que a utilização de fotografias de grupos estigmatizados eliciam associação a 

atributos negativos (Amodio & Devine, 2006; Bessenoff & Sherman, 2000; Lemus, 2007). 

Seguindo uma lógica similar, mas dentro do paradigma da utilização de primings 

via rótulos subliminares das categorias sociais, Wittenbrink et al. (1997) realizaram um 

estudo junto a um grupo de americanos brancos para analisar os efeitos da ativação de  

primings raciais nos estereótipos em relação a americanos negros e brancos. Nesta 

investigação, os participantes tomavam parte em três tarefas experimentais aparentemente 

não relacionadas. Na primeira tarefa, os participantes completavam uma tarefa em que 

deveriam identificar a pertença grupal em relação à etnia de pessoas com base nos 

primeiros nomes. Em seguida, com a utilização de um computador, os participantes 

realizavam uma tarefa de decisão lexical. Cada decisão era precedida por um priming 

subliminar referente a um dos grupos, brancos ou negros. Os estímulos incluíam atributos 

que variavam a valência e os estereótipos sobre afro-americanos e americanos brancos, 

assim como não-palavras. O tempo de latência da resposta era o alvo desta avaliação. Os 
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resultados demonstraram efeitos significativos em relação aos primings. Primings sobre 

afro-americanos facilitaram a formação de mais atributos estereotípicos negativos do que 

positivos, enquanto que primings sobre americanos brancos favoreceram a formação 

atributos estereotípicos positivos mais do que negativos. Essas atribuições se apresentaram 

positivamente correlacionadas aos níveis de preconceito explícito medido nos 

participantes. Esse conjunto de resultados confirma os achados sobre os efeitos de 

primings raciais nos estereótipos encontrados por Devine, mas diferem no que se refere à 

associação entre atitudes automáticas e controladas. Enquanto Devine e Elliot (1995) 

demonstraram que pessoas preconceituosas e não-preconceituosas são influenciadas por 

primings subliminares da mesma forma e isso difere da forma mais controlada de 

preconceito, Wittenbrink et al. demonstraram que as crenças raciais implícitas e as 

explicitas possuem associação, ou seja, as crenças mais implícitas e automáticas são 

congruentes com suas formas mais controladas. Outras investigações apresentaram 

resultados semelhantes aos de Wittenbrink e colaboradores (ver Chiao, Heck, Nakayama e 

Ambady, 2006; Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 1995). 

Outras estratégias vêm sendo empregadas no que concerne aos primings. Johnson, 

Rowatt e LaBouff (2010), por exemplo, utilizaram um priming não racial para analisar o 

preconceito automático e não-automático em relação a afro-americanos. Eram apresentadas 

de forma subliminar palavras relacionadas à religião cristã e palavras neutras, em seguida 

os participantes respondiam medidas indiretas de preconceito e um questionário geral 

sobre atitudes negativas frente os afro-americanos. Os resultados demonstraram que nas 

duas medidas de preconceito, a indireta e a direta, os participantes pontuaram mais quando 

ativados pelo priming religioso do que pelo priming neutro. 

Alguns estudos utilizam o paradigma do mindset priming para analisar a ativação 

do preconceito e dos estereótipos. Neste modelo, os estímulos consistem em tarefas que 
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desencadeiem estados mentais específicos, como estados de competição e cooperação 

(Bukowski, Moya, Lemus & Szmajke, 2008; Caprariello, Cuddy & Fiske, 2009), e 

saliência da identidade social (Hong, Chiu, Hansen, Tong, Chan, Wong, Lee & Fu, 2003). 

Os principais achados demonstram que estados mentais de competição e de saliência da 

identidade social ativam estereótipos e preconceito, enquanto que estados mentais de 

cooperação moderam esta ativação. Porém, este campo de investigação ainda é escasso na 

literatura interessada no fenômeno do preconceito. Voltaremos a esta discussão no quarto 

capítulo deste trabalho. 

 

1.8 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

Neste capítulo buscamos discutir a conceituação do preconceito quando a ciência 

psicológica se apropria de seu conceito e dos distintos níveis de análise ou focos através 

dos quais pode ser definido. Globalmente, percebemos que embora abordado em diferentes 

perspectivas, a maior parte das definições trata o preconceito em termos de um processo 

atitudinal que, como tal, está relacionado a aspectos cognitivos e comportamentais, além 

de que é recorrentemente analisado em função das normas sociais. 

Como apresentado, percebemos que as diferentes gerações no estudo do 

preconceito demarcaram aportes teóricos e metodológicos distintos caracterizados pela 

utilização de tipos de medida diversos e, logo, níveis diferentes de explicação do 

preconceito. E, em termos mais gerais, pudemos analisar que existem dois caminhos que 

guiam as estratégias de mensuração deste fenômeno: as análises por meio do auto-relato ou 

as análises que utilizam o comportamento como medida, sendo essas estratégias mais ou 

menos diretas ou reativas. 

No que diz respeito ao cenário atual, contamos com estratégias de medida do 

preconceito caracterizadas pelo baixo grau de obstrutividade que, além de considerar 
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diferentes níveis de análise deste fenômeno, levam em conta também o poder das normas 

sociais e o consequente viés delas decorrente. A respeito desses modelos, discutimos as 

formas pelas quais o preconceito vem se expressando da década de 1950 até os dias atuais, 

as chamadas novas formas de expressão do preconceito. Foi demonstrado que por conta 

das normas sociais e da legislação que coíbe a demonstração de preconceito e racismo, 

expressar abertamente atitudes discriminatórias deixou de ser lugar comum no meio social 

e, em seu lugar, emergiu um modelo mascarado de preconceito. Desta forma, no sentido de 

discutir a ligação do preconceito às normas sociais foi apresentado um panorama dos 

modelos mais proeminentes das novas formas de expressão do preconceito e racismo e o 

modelo de relações raciais estabelecido no contexto brasileiro. Pudemos verificar que a 

base desta configuração do preconceito está nos sentimentos de ameaça ou de rejeição que 

perpassam as relações entre grupos de raça ou etnia diferentes, sendo os valores ou a 

cultura desses grupos que marcam essa diferença. Por outro lado, vimos que a 

configuração referente ao preconceito racial encontrada no Brasil, apesar de análoga às 

novas formas, pois é da mesma maneira mascarada, apresenta algumas particularidades 

que, como vimos, derivam uma forma sui generis de racismo, um tanto embasada na cor da 

pele e um tanto embasada na classe social desfavorecida dos negros. 

Esta revisão demonstrou que o preconceito racial é um fenômeno bastante 

complexo, sendo essa complexidade dada em função da flexibilidade com que se adequa 

ao contexto em que se insere e, simultaneamente, em função da rigidez com que se 

mantém mesmo em face de normas e leis que o coíbem. Ademais, pudemos ver que em 

uma perspectiva atual o fenômeno do preconceito assume uma condição de multiplicidade 

tal que se configura como um elemento implicado a diferentes outros construtos. Por esse 

motivo enfatizamos a necessidade da articulação de diferentes níveis de análise para uma 

compreensão mais abrangente do preconceito. 
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Dando sequência a discussão teórica que se subscreve sobre o tema central deste 

trabalho, analisaremos em que medida outros conceitos vinculam-se ao conceito de 

preconceito. Discutiremos, então, o conceito de identidade social e de percepção da 

variabilidade grupal. 
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2 IDENTIDADE SOCIAL E PERCEPÇÃO DOS GRUPOS: 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ESTUDO DO PRECONCEITO E RACISMO 

 

Conforme observamos no capítulo anterior, o preconceito consiste em um 

fenômeno complexo e de múltiplos vértices, por essa razão, tanto em um nível teórico, 

como em um nível metodológico, diversas são as maneiras de definir e estudar o 

preconceito. Neste sentido, salientamos a necessidade de articulação de diferentes níveis de 

análise para uma compreensão abrangente deste fenômeno. 

No presente capítulo, com a finalidade de avançar no debate sobre o preconceito, 

apresentaremos os pressupostos teóricos e metodológicos da teoria da identidade social, 

teoria que está situada em um nível mais societal (Doise, 2002) e discutiremos sobre 

alguns modelos acerca da percepção grupal, modelos que se situam no nível da cognição 

social. 

Serão abordados os principais achados pertinentes à teoria da identidade social e 

alguns dos estudos que a antecederam. Será abordado também a ligação da identidade 

social com as relações intergrupais e com os processos de exclusão social. Desta forma, 

discutiremos o favoritismo endogrupal, o paradigma do grupo mínimo e a categorização 

social. Posteriormente, apresentamos algumas perspectivas no estudo da percepção grupal 

e enfatizamos dois modelos principais que direcionam os estudos desenvolvidos nesta tese: 

a atribuição diferenciada de traços aos grupos e a atribuição diferenciada de emoções aos 

grupos, ambos os modelos embasados nos pressupostos do essencialismo psicológico. 

 

2.1 RELAÇÕES INTERGRUPAIS, IDENTIDADE SOCIAL E PROCESSOS DE EXCLUSÃO SOCIAL 

Um dos primeiros trabalhos a analisar as relações intergrupais e sua ligação com 

processos de discriminação social foi desenvolvido por Kurt Lewin (1948/1997), tendo 
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contribuído substancialmente para a formulação posterior da teoria da identidade social. 

Este autor discute questões teóricas sobre discriminação social por meio da observação e 

análise dos acontecimentos sociais e movimentos sociais da década de 30, na Europa e nos 

EUA, especificamente, sobre questões referentes ao anti-semitismo, luta das mulheres e 

dos negros pelo direito ao voto. O interesse de Lewin estava nas práticas de socialização e 

nas dinâmicas inter e intragrupais utilizadas pelos membros de grupos desprivilegiados 

face o cenário de discriminação do qual eram alvo. Suas contribuições foram utilizadas por 

Tajfel posteriormente permitindo o desenvolvimento de teorizações mais sistemáticas 

sobre as relações intergrupais. De modo geral, Lewin dá ênfase ao caráter social do anti-

semitismo, situando-o em forças externas ao grupo discriminado e independente do 

comportamento ou características de seus membros. Acrescenta ainda que os pensamentos 

negativos relativos ao grupo de pertença dão origem a estratégias de adaptação ao grupo 

dominante e também ao grupo dominado. No entanto, esse processo de adaptação, segundo 

essa perspectiva, não se traduz em uma mudança efetiva no sistema social, visto que o 

grupo dominado, normalmente, assimila os valores do grupo dominante, como é o caso das 

análises em relação ao anti-semitismo (ver Cabecinhas, 2002a). 

Segundo esta perspectiva, o grupo dominado seria uma entidade subjetivamente construída, 

que reúne os seus membros sob um destino comum, no quadro de uma definição categorial que retira 

aos seus membros a distintividade individual. Esta assimetria entre os grupos no domínio dos recursos 

simbólicos repercute-se numa assimetria na capacidade de decisão e de ação. A mudança social 

depende do desenvolvimento de uma consciência colectiva da natureza da relação de dominação por 

parte dos membros do grupo dominado (Cabecinhas, 2002a, p. 130). 

 

Allport (1962) apresenta em sua análise sobre o preconceito a noção de 

generalização das características do grupo alvo como sendo uma das bases da 

categorização. Neste aspecto, essa ausência de distintividade individual percebida no grupo 

dominado gera no grupo dominante uma autonomia que não é capaz de ser experienciada 

pelo grupo dominado, resultando na manutenção das relações assimétricas de poder entre 
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os grupos. É neste sentido que Allport insere o processo de estereotipização e rotulação na 

discussão sobre as relações intergrupais. 

(...) a categoria, a organização cognitiva, o rótulo linguístico, e o estereótipo são todos aspectos 

de um processo mental complexo. (...) um estereótipo não é idêntico a uma categoria; mas é a ideia 

fixa que acompanha a categoria. (...) atua, por sua vez, como um recurso justificatório para a aceitação 

ou rejeição categórica de um grupo e como recurso seletivo ou “teia” que assegure a manutenção da 

simplicidade na percepção e no julgamento (Allport, 1962, p. 216). 

 

Em termos de uma reflexão sobre as contribuições seminais de Lewin e de 

Allport, podemos indicar que, se por um lado o primeiro autor enfatizava o caráter social 

das relações intergrupais entre grupos dominados e grupos dominantes, por outro lado, 

Allport focalizava sua análise do preconceito com base, principalmente em aspectos 

cognitivos (por exemplo, falha cognitiva, processo de categorização), embora tenha 

salientado a natureza multifocal deste fenômeno. 

Os estudos de Sherif, realizados entre as décadas de 1950 e 1960 foram 

promissores em introduzir na psicologia social os primeiros passos para o entendimento 

dos conflitos intergrupais (Gaertner & Dovidio, 2000). Em um estudo denominado 

“Robbers Cave”, Sherif analisou as interações naturais de dois grupos de meninos em um 

acampamento de verão. O estudo foi programado para acontecer em três semanas. Na 

primeira semana os grupos conviviam separadamente, sem o conhecimento um do outro, 

no sentido de fortalecimento das normas intragrupais. Na segunda semana os grupos eram 

colocados em situação de competição por meio de jogos e atividades esportivas. Na 

terceira semana os grupos mantinham contato em situação neutra. Os resultados de Sherif 

demonstraram dados interessantes sobre a formação de normas e a emergência de uma 

hierarquia dentro dos grupos. Na situação de competição, pode-se perceber o surgimento 

de estereótipos e de hostilidade entre os grupos. Na situação neutra, embora não 

competindo entre si, a hostilidade entre os grupos não foi reduzida. Apenas após a 
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intervenção dos pesquisadores no sentido de alterar a funcionalidade das relações entre os 

grupos introduzindo metas que não poderiam ser atingidas sem a cooperação de ambos os 

grupos, as relações intergrupais vieram a se tornar mais harmoniosas (Gaertner & Dovidio, 

2000). 

O modelo de Sherif estipulava que os comportamentos hostis entre os grupos, 

bem como, as representações que favorecem o endogrupo em relação ao exogrupo, 

resultam da situação de conflito e não das características ou estruturas internas do grupo e 

seus membros, mas são resultantes da identificação dos membros com seu grupo, o que 

coloca a identidade social no centro das relações intergrupais (Neto & Amâncio, 1997). 

Campbell (1965 citado por Tajfel & Turner, 1979) definiu essas considerações 

advindas dos estudos de Sherif como um conflito realista (propondo posteriormente o 

modelo do conflito realista), tendo em vista que os conflitos intergrupo foram gerados por 

condições de conflito reais, o que o autor chamou de conflito de interesses grupais. 

Para Tajfel e Turner (1979), os dados obtidos nas investigações de Sherif, apesar 

de levantarem importantes constatações sobre o comportamento intergrupal, deixam a 

desejar no sentido em que negligenciam a identificação dos participantes com seu grupo de 

pertença como determinante central na análise do comportamento intergrupal. A 

identificação com o próprio grupo foi tomada neste modelo como um fenômeno derivado 

apenas dos conflitos gerados no grupo. Para Sherif, a competição entre os grupos pode 

aumentar a coesão dos membros e a cooperação dentro do grupo, isto é, os conflitos 

intergrupais não apenas geram sentimentos antagônicos em relação ao exogrupo, mas 

podem proporcionalmente desenvolver dentro do próprio grupo sentimentos favoráveis que 

ampliam a satisfação com a pertença grupal, no entanto, a identidade social, não é aludida 

como um fenômeno autônomo, mas secundário, ponto que para Tajfel e Turner é crucial no 

entendimento das relações intergrupais. 
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O desenvolvimento das identificações endogrupais é entendido na teoria do conflito realista 

quase como um epifenômeno do conflito intergrupal. Para a teoria do conflito realista, essas 

identificações estão associadas a certos padrões das relações intergrupais, mas a teoria não enfatiza 

nem sobre o processo subjacente ao desenvolvimento e manutenção da identidade grupal nem sobre o 

possível efeito autônomo sobre os aspectos subjetivos do comportamento endogrupal e intergrupal dos 

membros do grupo (Tajfel & Turner, 1979, p. 34). 

 

Desta forma, os autores defendem uma orientação teórica que possa ampliar esses 

achados, colocando a identidade social no centro do processo inerente às relações 

intergrupais e conflitos intergrupais. Inicia-se, então, uma longa jornada de investigações 

que se tornaram um marco no estudo do preconceito e discriminação através dos 

pressupostos da teoria da identidade social. 

 A identidade social emerge como tema de estudo na década de 50 com a 

publicação de um trabalho sobre percepção categorial realizado por Henjy Tajfel. As 

origens da teoria da identidade social podem ser buscadas em uma concepção gestaltista da 

percepção que, a princípio permitiu a Tajfel propor um modelo de acentuação relativa dos 

contrastes. Com a ampliação de seu modelo abordando os efeitos da categorização na 

percepção e nos estudos dos estereótipos sociais, Tajfel inicia seus estudos sobre a 

discriminação e se torna um marco no estudo das relações intergrupais (Doise, 2002). 

Scandroglio et al. (2008) enfatizam que a teoria desenvolvida por Tajfel e 

ampliada por seus colaboradores (por exemplo, Turner, um dos mais proeminentes) tem 

grande influência na psicologia social por proporcionar notáveis contribuições à dimensão 

social do comportamento, em relação ao comportamento grupal em geral, e às relações 

intergrupais, em particular. 

Para Tajfel (1981), a identidade social pode ser definida como o conjunto formado 

pelo autoconceito do indivíduo, sua pertença grupal e a valoração atribuída a esta pertença. 

A identidade social será entendida, para os fins desta discussão, como aquela parcela do 

autoconceito dum indivíduo que deriva do seu conhecimento da sua pertença a um grupo (ou grupos) 
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social, juntamente com o significado emocional e de valor associado àquela pertença (Tajfel, 1981, p. 

290). 

 

O pressuposto central de Tajfel defende que, por mais que seja complexa a visão 

de si próprio em relação ao mundo físico e social, certos aspectos dessa visão constituem 

uma importante contribuição de sua pertença a determinados grupos ou categorias sociais. 

Dentre essas pertenças, umas aparecem mais salientes que outras, sendo fundamental a 

estima subjetiva dessas pertenças sobre os aspectos do comportamento do indivíduo 

pertinentes às relações intergrupais. Nesta perspectiva intergrupal da identidade social, a 

categorização social é inserida como fator central modulador da identidade (ver Amâncio, 

1993; Cabecinhas, 2002b; Tajfel, 1981). A categorização social pode ser entendida como 

“um sistema de orientação que ajuda a criar e a definir o lugar do indivíduo na sociedade” 

(Tajfel, 1981, p 291), ou seja, uma representação cognitiva da estrutura social colocada a 

partir de grupos ou categorias (Vala, 1997), portanto, um elemento que desempenha o 

papel de definir em termos mais gerais o auto-reconhecimento do indivíduo. 

Cabecinhas e Lázaro (1997) enfatizam esse caráter funcional do processo de 

categorização social quando concebem este fenômeno como um processo capaz de 

segmentar, classificar e ordenar o ambiente social, servindo como um balizador do lugar 

do indivíduo no mundo e na sociedade. Neste sentido, a identidade social é relacional e 

comparativa na medida em que é a comparação do lugar do indivíduo no mundo por meio 

desta classificação em termos de categorias, em outras palavras, a pertença deste indivíduo 

ao grupo ou grupos em relação aos demais grupos sociais, que lhe confere sua identidade. 

Segundo Tajfel (1981), várias consequências no nível da pertença grupal podem 

ser pontuadas a partir do reconhecimento da identidade em termos socialmente definidos. 

(1) pode-se supor que uma pessoa tenderá a se manter como membro de um grupo ou a 

procurar pertencer a novos grupos se esses contribuírem para os aspectos positivos da sua 
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identidade social; (2) se o grupo não preenche esse requisito, a pessoa tenderá a abandoná-

lo, a não ser que não seja possível abandonar esse grupo ou o abandono represente um 

conflito de valores importantes para a auto-imagem da pessoa; (3) se o abandono do grupo 

possui essas dificuldades, então, duas soluções podem ser tomadas: mudar a interpretação 

pessoal dos atributos do grupo, de modo que seus defeitos se tornem aceitáveis ou aceitar a 

situação e se empenhar em ações que posam melhorar o status do grupo; (4) nenhum grupo 

vive isolado, a comparação entre os grupos é o que leva a esta análise dos atributos do 

grupo. É justo esta comparação social que estabelece a ligação entre a categorização social 

e a identidade social para Tajfel. 

Iñiguez (2001) discute essa perspectiva relacional da identidade social 

considerando que o que de fato se apresenta como relevante nesse domínio se refere à 

dimensão experiencial da identidade inserida no contexto social de nossas relações e 

interações com os demais. Dessas relações resultam tanto uma identificação com quem nos 

cerca, como uma diferenciação restrita entre o “nós” e o “eles”. A identificação assegura 

saber quem somos e a diferenciação evita que nos confundamos com os demais. Para 

Iñiguez, os conflitos intergrupais surgem em parte por conta deste paradoxo. 

A identidade é, acima de tudo, um dilema. Um dilema entre a singularidade de um/a mesmo/a e 

a similitude com nossos congêneres, entre a especificidade da própria pessoa e a semelhança com os 

outros/as, entre as peculiaridades de nossa forma de ser ou sentir e a homogeneidade do 

comportamento, entre o um e o múltiplo. Mas a identidade é também um construto relativo ao 

contexto sócio-histórico em que se produz, um construto problemático em sua conceitualização e de 

muito difícil apreensão desde nossas diferentes formas de teorizar a realidade social (Íñiguez, 2001, 

p.1). 

 

Em linhas gerais, a teoria da identidade social consiste em uma perspectiva das 

relações intergrupais que integra o comportamento individual ou interpessoal com os 

processos sociais e contextuais visando o entendimento dos conflitos intergrupais (Tajfel & 

Turner, 1979). Neste aspecto, três conceitos são interligados, o conceito de categorização 
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social, o conceito de identidade social e o conceito de comparação social. Tendo em vista 

que a identidade social está associada ao conceito de pertença grupal, evocado pela 

categorização social, o significado emocional e avaliativo resultante dessa pertença deriva 

no favoritismo do endogrupo em detrimento do exogrupo. Tal centralidade possui este 

aspecto que Tajfel demonstrou que esse sentimento e o consequente favoritismo 

endogrupal seguiram como alvos de estudo e deram lugar a um importante achado para as 

relações intergrupais, trata-se do paradigma do grupo mínimo, processo discutido no tópico 

seguinte. 

 

2.2 IDENTIDADE SOCIAL E PARADIGMA DO GRUPO MÍNIMO 

Inicialmente é importante destacar que o processo de categorização social, base da 

construção da identidade social, fundamenta-se nas semelhanças intracategorias e nas 

diferenças entre as categorias. O que implica referir que desde a origem dos estudos sobre 

a identidade social, já era possível de se verificar que dentro dos grupos existem forças 

invisíveis extremamente potentes no sentido de enviesar a percepção e o julgamento dos 

membros (Tajfel, 1981). Um dos fenômenos que está associado a este processo é o efeito 

de acentuação, que consiste em acentuar as semelhanças ou diferenças de objetos ou 

pessoas em função de sua pertença categorial, podendo ocorrer o efeito de assimilação 

(análise dos objetos ou pessoas de uma mesma categoria) ou o efeito de contraste (análise 

dos objetos ou pessoas pertencentes a categorias distintas). 

Um estímulo de comparação exterior a uma série de estímulos pode dar lugar a um efeito de 

contraste ou de assimilação na avaliação dos estímulos da série. No caso do contraste, os juízos dos 

estímulos desviam-se do valor do estímulo padrão; no caso da assimilação, o desvio é no sentido desse 

valor. (...) É natural supor que o processo de avaliação, subjacente aos efeitos de contraste e 

assimilação, se reduz à extensão em que a semelhança e diferença entre os estímulos de comparação e 

os estímulos da série é percepcionada (Tajfel, 1981, p. 104). 
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Para chegar a essas conclusões, Tajfel e Wilkes (1963 citado por Corneille, Klein, 

Lambert & Judd, 2002) realizaram um estudo cujo objetivo consistiu em analisar se de fato 

os itens de uma mesma categoria são percebidos por meio do aumento das semelhanças 

entre si e se os itens de categorias diferentes passam pelo processo contrário, ou seja, são 

avaliados por meio do aumento das diferenças. Neste estudo, linhas verticais são 

apresentadas aos participantes em uma sequência, uma a uma e por repetidas vezes. As 

linhas possuem tamanhos diferentes e cabe aos participantes avaliar o comprimento das 

linhas. Três condições experimentais são manipuladas neste estudo. Em uma das 

condições, as quatro linhas maiores são denominadas de A e as menores de B. Na outra 

condição, as linhas não possuem rótulos. Na última condição, os rótulos não possuem 

relação com os tamanhos das linhas. Pode-se verificar que na primeira condição, os 

participantes consideraram as linhas rotuladas de A e B como significativamente mais 

diferentes do que os participantes das outras condições. Com isto, Tajfel e Wikes puderam 

evidenciar que as classes distintas foram avaliadas tendo como pressuposto a saliência das 

diferenças entre elas. 

Corneille et al. (2002) replicaram o estudo clássico de Tajfel e Wilkes e suas 

evidências permitiram uma confirmação dos pressupostos já estimados. A acentuação 

categorial é maior em contextos onde as linhas são sistematicamente categorizadas do que 

em contextos onde a categorização prévia não existe. Adicionalmente, os autores puderam 

encontrar que em situações ambíguas, no caso deste estudo, em situações em que os 

participantes utilizavam medidas desconhecidas (por exemplo, belgas usavam polegadas e 

americanos centímetros), o efeito da acentuação foi mais forte. 

Este efeito encontrado no nível perceptivo de objetos físicos estabelece um certo 

padrão quando se avalia a percepção de estímulos de outra ordem, como a percepção 

referente às relações intergrupais. Tajfel e colaboradores puseram então à prova os dados 
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obtidos sobre a categorização de objetos físicos, investigando como se dá esse processo 

direcionado à percepção de pessoas. 

Tajfel et al., (1964 citado por Miranda, 1998) testaram suas novas hipóteses em 

participantes canadenses que deveriam emitir julgamentos sobre dois grupos distintos 

compostos por pessoas de mesma nacionalidade, um composto por dois jovens canadenses 

e outro composto por dois jovens indianos. Neste estudo, os participantes questionavam 

durante algum tempo os sujeitos dos grupos e analisavam suas opiniões sobre filmes e 

livros. Era solicitado a eles que descrevessem, por meio de um diferencial semântico ou de 

uma lista de adjetivos, os membros das duas nacionalidades. Os resultados demonstraram 

que os participantes julgaram os dois grupos de formas diferentes. Em relação ao grupo de 

indianos, os jovens superestimaram os atributos estereotípicos mais comuns das pessoas 

indianas, enquanto que para julgar o grupo de canadenses os traços mais típicos que 

remetem aos estereótipos deste grupo-alvo não foram superestimados. Ademais, os 

mesmos padrões do julgamento de objetos físicos foram encontrados no julgamento social: 

os membros da mesma nacionalidade são percebidos como mais semelhantes do que os 

membros das nacionalidades diferentes. 

Se extrapolarmos essa conclusão para o plano social e considerarmos que a classificação é feita 

em termos de critérios étnicos, raciais, (...) e que a dimensão contínua se refere a atributos pessoais 

(que são, com o tempo, subjetivamente associados a um dado grupo), as conclusões são idênticas. No 

entanto, enquanto que no domínio físico, a categorização é neutra, no social pode ou não sê-lo, 

consoante as categorias apresentem ou não determinadas conotações de valor para os indivíduos 

(Miranda, 1998, p. 607). 

 

Para Miranda (1998), a questão da categorização social está em Tajfel, 

intrinsecamente associada à discriminação social. A discriminação como sendo um 

tratamento desfavorável em relação a indivíduos pertencentes a determinados grupos 

sociais é, segundo os pressupostos de Tajfel, um comportamento universal, tanto quanto o 

favoritismo dirigido ao próprio grupo de pertença. 
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Tajfel, Flament, Billig e Bundy (1971) publicam um estudo inserindo a questão do 

favoritismo endogrupal como fenômeno pertinente às relações intergrupais. Tajfel et al. 

(1971) objetivaram avaliar os efeitos da categorização social no comportamento 

intergrupal quando, na situação intergrupal, não estavam presentes nem interesses 

individuais, nem atitudes de hostilidade previamente determinadas. Na parte inicial do 

experimento, adolescentes do sexo masculino realizavam uma tarefa de julgamento 

estético. Em seguida, os adolescentes foram separados em dois grupos em função dos 

resultados obtidos na primeira tarefa, e eram requeridos a tomar decisões sobre a 

remuneração merecida para os membros do próprio grupo ou do outro grupo pela 

participação no experimento com o auxílio de matrizes de pagamento. Os resultados 

demonstraram que a mera separação ou categorização dos participantes em grupos 

diferentes é capaz de gerar a discriminação frente o exogrupo. O tipo de estratégia para a 

remuneração que influenciou os resultados foi “diferença máxima em favor do 

endogrupo”, seguida pela estratégia “lucro máximo para os membros do endogrupo”. A 

estratégia “máximo lucro comum”, que repartia os lucros igualmente para o endogrupo e 

exogrupo, não se apresentou significativa e a estratégia “justiça” moderou o favoritismo ao 

endogrupo. Esses dados indicam que mais do que utilizar estratégias que permitam um 

ganho econômico para o endogrupo, os participantes entram em estado de competição com 

o exogrupo, melhor dizendo, esse estudo e demais realizados sob o comando de Tajfel, 

constatam que de modo bastante consistente a categorização é suficiente e atua de forma 

isolada como meio de determinar o favoritismo endogrupal e a rejeição frente exogrupos. 

Esses estudos de Tajfel foram designados como modelo ou paradigma do grupo 

mínimo por consistirem em uma situação intergrupal experimental de onde são retiradas 

todas as variáveis que geralmente condizem à discriminação e ao favoritismo endogrupal, 

tais como, interação face a face, conflito de interesse, hostilidade prévia entre os grupos ou 
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qualquer relação entre as respostas dos sujeitos e seus interesses pessoais (Chen & Li, 

2009; Grieve & Hogg, 1999; Charness, Rigotti & Rustichini, 2007). E, como pode ser 

avaliado, mesmo sem essas variáveis, é possível se gerar o conflito intergrupal. A 

diferenciação intergrupal não é um simples produto de um conflito de interesses, mas 

emerge da necessidade principal de atribuir significado ao status intergrupal, de forma a 

fortalecer a identidade social, aumentando as diferenças entre os grupos ou criando 

diferenças que, de fato, não existem (Álvaro & Garrido, 2003). 

Tajfel considera que o comportamento social pode ser entendido a partir de um 

continuum – de um lado estaria o nível puramente interpessoal, de outro lado, o nível 

puramente intergrupal. 

Quando falamos de puramente interpessoal queremos dizer qualquer encontro social entre 

duas ou mais pessoas em que toda a interação ocorrida é determinada pelas relações pessoais entre os 

indivíduos e pelas suas características pessoais respectivas. O extremo intergrupo é aquele em que 

todo o comportamento de dois ou mais indivíduos, uns em relação aos outros, é determinado pela 

pertença a grupos ou categorias sociais diferentes (Tajfel, 1982, p. 273). 

 

Desta forma, o nível interpessoal se relaciona à interação entre dois ou mais 

indivíduos derivada de suas características individuais ou relações pessoais, não sofrendo 

efeito da pertença grupal. Já, o nível intergrupal corresponde à interação entre indivíduos 

ou grupos inteiramente influenciada pela pertença grupal, não sendo afetada pelas 

características individuais ou relações pessoais. Apesar desta conceitualização dicotômica 

acerca do processo de relações intergrupais, é importante ressaltar que não é provável que 

esse processo ocorra a partir de um dos níveis isolados na vida real, sobretudo, o 

interpessoal (Tajfel, 1982). Cabecinhas (2002a) acrescenta que, em relação a este 

continuum, Tajfel preocupou-se com as condições que determinam a adoção de formas de 

comportamento social que estejam mais próximas de um extremo ou de outro. Por 

exemplo, as condições que circundam o conflito intergrupal. Quanto mais intenso é um 

conflito, maior será a probabilidade de que os membros dos grupos se comportem afetados 
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por suas pertenças grupais, mais do que afetados por suas características individuais ou 

relações interpessoais. Por outro lado, um conflito institucionalizado ou explicitamente de 

interesses intergrupais, não é suficiente para explicar as diversas situações em que o 

comportamento dos indivíduos de grupos distintos se aproxima do extremo intergrupal. 

Pelo menos um dos extremos – o interpessoal - é absurdo (...) É impossível imaginar um 

encontro social entre duas pessoas que não seja afetado, pelo menos minimamente, pelas inclusões 

mútuas de um e outro numa variedade de categorias sociais sobre as quais existem no pensamento dos 

interagentes certas expectativas gerais quanto às suas características e comportamentos. (...) O outro 

extremo – o comportamento puramente intergrupo – é empiricamente menos absurdo (...) Uma 

tripulação da força aérea que bombardeia um alvo de população inimiga é um exemplo (Tajfel, 1982, 

p. 273). 

 

Para Tajfel, a base dessas distinções entre comportamento interpessoal ou 

intergrupal, consiste em que no primeiro caso os indivíduos agem enquanto indivíduos e no 

segundo caso os indivíduos interagem segundo suas pertenças de grupo. Assim, a condição 

básica para o aparecimento de comportamentos extremos intergrupo é a crença de que as 

fronteiras sociais relevantes entre os grupos são imutáveis, sejam quais forem as razões é 

impossível que os indivíduos de um grupo movam-se para outro grupo. Do mesmo modo, a 

condição básica para o comportamento puramente interpessoal de indivíduos que se 

incluem em grupos distintos, é a crença de que as mesmas fronteiras intergrupais 

relevantes são flexíveis, mas que há grandes dificuldades que impedem a mobilidade social 

de indivíduos de um grupo para o outro. Por conseguinte, Tajfel enumera quatro atributos 

psicológicos sociais que determinarão possíveis formas de comportamento social. (1) o 

consenso entre os grupos envolvidos de que os critérios de estratificação são tão legítimos 

como estáveis (impossíveis de se alterar); (2) o consenso existe em um ou mais grupos de 

que os critérios não são legítimos nem impossíveis de se alterar; (3) quando um ou mais 

grupos acreditam que os critérios são ilegítimos, mas imutáveis por conta, por exemplo, de 

grandes diferenças de poder entre os grupos; (4) quando consideram que os critérios são 
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legítimos, mas instáveis (possíveis de se alterar). A combinação de ilegitimidade com 

instabilidade é capaz de incitar tentativas de mudança do status quo intergrupal, ou de 

resistência a tais mudanças por parte dos grupos que se sentem ameaçados por tais 

mudanças, ou seja, a transposição da linha divisória de um conflito latente para um conflito 

extremo e explícito pode ser o resultado desta combinação. De qualquer forma, a 

percepção de ilegitimidade ou de instabilidade de estratificações intergrupais por si, pode 

também gerar tentativas de mudar a situação intergrupal que podem culminar em 

resultados sistematicamente semelhantes aos resultados prováveis dos dois critérios em 

conjunto. É neste sentido que Tajfel apresenta um continuum entre mobilidade social e 

mudança social. 

A mobilidade social consiste, portanto, numa estruturação subjetiva dum sistema social (por 

pequeno ou grande que ele seja) cujo pressuposto básico é a flexibilidade e permeabilidade do sistema 

que permite um movimento inteiramente livre dum grupo para o outro das unidades individuais que o 

compõe. (...) a mudança social (...) refere-se à sua crença de que está cercado pelas paredes do grupo 

social de que é membro; de que não pode deslocar-se do seu próprio grupo para outro a fim de 

melhorar ou mudar sua posição (Tajfel, 1982, p. 280). 

 

Tajfel acrescentou que o estatuto dos grupos influencia as formas de 

comportamento intergrupal. Por estatuto grupal entende-se a avaliação percebida em 

termos de uma hierarquia resultante de uma comparação social (Tajfel, 1982). Codol 

(1984) enfatiza que no processo de julgamento e de interação social, os membros do grupo 

estão sujeitos a seguirem os conteúdos avaliativos e normativos comuns ao seu próprio 

grupo. O comportamento dos sujeitos em relação ao endogrupo e aos grupos que julga 

relevantes na sociedade é orientado pela referência a normas e valores que a categorização 

social dá significado, por essa razão, as normas contextuais estão implicadas no conceito 

que as pessoas fazem do próprio grupo e do grupo alheio. Em resumo, a pertença grupal 

associada às normas do grupo em função da comparação social são os elementos que em 

conjunto determinam o julgamento e o comportamento social das pessoas. 
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Muito embora Tajfel e Turner (1979) tenham enfatizado que o modelo da 

identidade social leve em conta a realidade social e os aspectos dela resultantes, posto que 

argumentam que as variáveis psicossociais são derivadas de processos econômicos, 

políticos e sociais, alguns autores criticaram esse modelo justo no que se refere ao aspecto 

ideológico (Cabecinhas, 2002b; Monteiro, Lima & Vala, 1991). Conforme as críticas 

assinalam, a ideologia parece não fazer parte dos achados pertinentes aos estudos dos 

grupos mínimos. A universalidade com que o processo de favoritismo endogrupal opera no 

interior dos grupos ou a busca pela distintividade positiva do endogrupo implica em 

negligenciar as representações ideológicas das relações intergrupais (Judd & Park, 2005; 

Scandroglio, Martínez & Sebastián, 2008). Alguns autores põem em dúvida também a 

validade externa do paradigma do grupo mínimo indicando que, dentre outras questões, a 

própria estrutura da tarefa que define uma única dimensão possível de distintividade entre 

os grupos, impede que os indivíduos selecionem uma estratégia alternativa de 

comportamento itergrupal, restando apenas o desenvolvimento de condutas 

discriminatórias. Existe um conjunto de trabalhos que defendem a influência de múltiplos 

fatores sobre as estratégias escolhidas pelos grupos, condicionando apenas a algumas 

situações específicas, o aparecimento da discriminação intergrupal (ver Scandroglio et al., 

2008). 

Modelos posteriores foram desenvolvidos no sentido de avançar nos aspectos 

apontados como limitantes da teoria da identidade social. Dentre eles, o modelo da auto-

categorização, que diferentemente do modelo da identidade social, enfatiza o papel do self 

nos processos das relações intergrupais (ver Turner & Onorato, 1999). Para esse modelo, a 

pertença a uma categoria específica se torna cognitivamente predominante na auto-

percepção, guiando a percepção como um todo e o comportamento das pessoas. Turner 

(1985 citado por Scangroglio et al., 2008) apontou que a saliência de uma determinada 
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categorização não pode ser descrita como efeito de uma proeminência perceptiva 

automática de certos estímulos, mas depende do equilíbrio entre  acessibilidade relativa 

(rapidez com que uma determinada categoria se faz presente cognitivamente em uma 

situação de interação social) e ajuste (grau em que a categorização consegue uma 

representação adequada da situação social). Para a teoria da auto-categorização, as pessoas 

representam os grupos sociais em termos de protótipos, entendendo estes como a 

representação subjetiva dos atributos definidores que são ativamente construídos e 

dependentes do contexto. O julgamento social partiria do ponto de referência do self do 

observador, mas estaria também vinculado à saliência dos atributos pertinentes ao alvo de 

julgamento, daí o incremento dos estereótipos na percepção e julgamento social. 

A teoria da auto-categorização consiste em uma teoria geral dos processos 

intergrupais e serve de base para a compreensão de outros fenômenos, tais como, a atração, 

a cooperação e a influência social, ademais, tem sido utilizada nos estudos sobre 

julgamento social e estereótipos (Turner & Onorato, 1999); Turner, Oakes, Haslam & 

McGarty, 1994). Não obstante à amplitude de investigações nesta perspectiva (ver 

Scandroglio et al., 2008), uma das limitações mais assinaladas na literatura a respeito deste 

modelo consiste no fato de seus pressupostos levarem em conta um “certo reducionismo 

psicológico” na explicação dos processos intergrupais (Cabecinhas, 2002b). Outras 

propostas têm buscado complementar os aspectos eminentemente cognitivos deste modelo, 

por exemplo, com elementos motivacionais, ou com elementos em um nível mais 

situacional e estrutural, como os modelos de distintividade ótima, diferenciação categorial, 

dentre outros (ver Sacandroglio et al., 2008). 

A teoria da identidade social e a teoria da auto-categorização, muito embora 

tenham recebido críticas, permanecem sendo perspectivas de grande relevância no estudo 

dos processos grupais. Particularmente a teoria da identidade social tem dominado o 
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campo de estudo das relações intergrupais nos últimos 30 anos (Huici, Gómez & Bustillos, 

2008), dada suas contribuições substanciais para a compreensão do comportamento social 

e dos fenômenos pertinentes às relações intergrupais. Como defendem Scandroglio e seus 

colaboradores, “esta perspectiva pode ser especialmente pertinente ao oferecer um marco 

que conceitualiza as categorias sociais não como elementos estáticos ou performados 

vinculados à mente dos sujeitos, mas sim como emergentes que se constroem no momento 

da interação (...).” (p. 87). 

Como podemos observar, os estudos seminais na perspectiva da teoria da 

identidade social puderam demonstrar que as relações intergrupais se estabelecem a partir 

da identidade social e que a relação entre a avaliação do próprio grupo e dos exogrupos 

constituem a origem do processo de categorização social que resulta muitas vezes no 

preconceito. Observamos também que a identidade social torna saliente o conjunto 

normativo que existe dentro do grupo e que este processo está associado ao julgamento 

social, o que, por sua vez, determina o poderoso papel que o contexto normativo assume 

nas relações intergrupais. Nesta linha de pensamento, conforme já havíamos explanado no 

capítulo anterior, enfatizamos a necessidade da articulação de diferentes níveis de análise 

para uma melhor compreensão dos fenômenos ligados às relações intergrupais, como é o 

caso do fenômeno do preconceito. É neste sentido que no capítulo seguinte 

desenvolveremos uma discussão sobre alguns aspectos da área da cognição social, isto é, 

sobre as formas como as pessoas processam a informação social no que diz respeito às 

relações intergrupais, particularmente sobre a percepção e julgamento grupal. 

 

2.3 PERCEPÇÃO DE VARIABILIDADE DOS GRUPOS, ENTITATIVIDADE E ESSENCIALISMO 

A inserção do debate das diferenças entre os grupos no paradigma da psicologia 

social se faz presente há algumas décadas. Alguns autores apontam que data da década de 
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1930 o estudo mais antigo que considerou empiricamente esta temática (Hamilton et al., 

2004; Haslam, Jetten, Postmes & Haslam, 2009), referindo-se às análises realizadas por 

Katz e Braly sobre a origem dos estereótipos em relação a grupos étnicos e nacionalidades. 

Allport (1962) também é apontado como o pioneiro na discussão sobre a diferenciação dos 

grupos sociais (Cabecinhas & Amâncio, 2004; Lima, 2003); ou mesmo Campbell (1958) 

citado por Brewer et al. (2004), nos estudos sobre a entitaividade dos grupos. 

De modo geral, a literatura em psicologia social dedicada especificamente ao 

processo de percepção dos grupos sociais pode ser concentrada em três perspectivas, 

entitatividade dos grupos sociais, percepção de variabilidade entre os grupos e 

essencialismo das diferenças (Yzerbyt et al., 2004). 

Uma das teorias desenvolvidas para explicar a percepção dos grupos é a teoria da 

entitatividade. De acordo com Brewer et al., (2004) o conceito de entitatividade foi 

introduzido na literatura das ciências sociais por Donald T. Campbell em um trabalho 

publicado em 1958, tendo como base os princípios da psicologia da gestalt. A teoria da 

entitatividade de Campbell defende que os grupos são diferenciados uns dos outros a partir 

do momento em que é possível se observar uma origem comum para alguns aspectos do 

comportamento de seus membros, em outras palavras, os grupos são caracterizados pela 

homogeneidade, similaridade e consistência dos aspectos referentes às causas e razões de 

seu comportamento e organização (Brewer et al., 2004). Para explicar o que significam os 

aspectos apontados por Campbell, Brewer e colaboradores destacam os conceitos de 

“atributos comuns”, “história comum”, “destino comum” e “metas comuns”. 

Os atributos comuns são características inatas, são disposições internas, como 

características genéticas ou traços de personalidade que são compartilhados por todos os 

membros do grupo e determinam as semelhanças dos comportamentos das pessoas 

pertencentes a um mesmo grupo. A história comum se refere a causas ou comportamentos 
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externos aos indivíduos, mas que são compartilhados da mesma forma por todos os 

membros do grupo, como a cultura, a socialização, que por seu turno, derivam elementos 

internos, disposicionais, como crenças, valores partilhados pelos membros deste grupo. O 

destino comum se refere aos acontecimentos comuns que circundam os membros do grupo 

em virtude de sua pertença ou de seu status similar, por exemplo, as categorias 

sociopolíticas ou culturais compartilhadas, como os grupos de pessoas acima de 65 anos de 

idade (compartilham uma idade semelhante), os sindicatos, as associações de moradores 

etc. Por fim, caracterizar os grupos através de suas metas comuns se refere a caracterizar os 

grupos em função de suas ações em termos de similaridade e consistência no 

comportamento dos membros que visam uma finalidade comum. Brewer et al. (2004) 

indicam que estas características utilizadas para definir um grupo enquanto entidade não 

são mutuamente excludentes. “Grupos étnicos, por exemplo, são definidos inicialmente por 

meio de sua história comum/ancestralidade, mas no contexto sócio-político podem ser 

caracterizados em termos de destino comum, a percepção dos atributos inatos comuns, e a 

presença de metas e ações comuns” (Brewer et al., 2004; p. 27). 

As quatro bases comuns apresentadas acima (atributos, história, destino e metas 

comuns) podem ser organizadas em duas dimensões gerais na percepção dos grupos: as 

dimensões de essência e agência. Chiu et al. (1997) apontam que as diferenças entre 

essência e agência estão ligadas a teorias implícitas sobre o julgamento social definidas 

pelas teoria da entidade e teoria incrementalista. Os adeptos da teoria da entidade 

defendem que as habilidades e a personalidade das pessoas são caracteres inatos e 

imutáveis; a teoria incrementalista postula que as bases subjacentes às habilidades e aos 

comportamentos dos indivíduos são flexíveis e se modificam em função do tempo e das 

circunstâncias, posto que os motivos, as organizações e o comportamento são variáveis em 

relação ao contexto. A diferenciação entre ambas as teorias poderia ser pensada em termos 
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da atribuição de caracteres estáticos versus caracteres dinâmicos na base da percepção dos 

grupos (Hong et al, 2003). 

As dimensões da essência e agência correspondem a versões no nível individual 

da teoria da entitatividade dos grupos (Brewer et al., 2004). Ambas as dimensões são 

apresentadas no Quadro 4, onde explicitamos o nível de análise, as similaridades 

intragrupal e intergrupal e a dimensão temporal de acordo com cada uma delas. 

 Teoria da essência Teoria da agência 

Nível de análise Traços de personalidade e estereótipos Processos psicológicos (metas, valores 

etc.) 

Similaridade intragrupal Consistência endogrupal, busca por 

similaridade entre os membros do grupo e 

consistência comportamental 

 

Heterogeneidade endogrupal, busca por 

heterogeneidade entre os membros do 

grupo 

Similaridade intergrupal Busca por enfatizar as diferenças 

intergrupais, definição do limite do 

objetivo do grupo 

 

Busca por relacionamento com exogrupos, 

busca por situar o objetivo do grupo em 

uma ampla estrutura social 

Dimensão temporal Busca por consistência temporal: por 

exemplo, enfatizar o panorama histórico 

do grupo, as tradições 

Busca por mudança, dinamicidade: foco 

no futuro e desenvolvimento 

Quadro 4: Diferenças entre a teoria da essência e teoria da agência (Brewer et al., 2004) 

 

Para os teóricos essencialistas, a percepção dos grupos tem como base a análise 

dos traços de personalidade e estereótipos dos membros em termos de inflexibilidade, 

imutabilidade e hereditariedade (por exemplo, negros são bons nos esportes em função de 

sua genética), enquanto que para os teóricos agencialistas, o foco de análise está nos 

processos psicológicos, que por sua vez estão relacionados à dinâmica social e são 

sensíveis às situações, por exemplo, motivos e metas que guiam o comportamento dos 

membros dos grupos. 

No que se refere à similaridade intragrupal, de acordo com a teoria da essência, os 

membros dos grupos são percebidos como extremamente coesos, há a busca de 

similaridade entre os comportamentos dos membros. Por outro lado, a teoria da agência 

presume que existe uma heterogeneidade dentro dos grupos e que os membros buscam essa 

variação como caminho para a solução de problemas e desenvolvimento do grupo. 
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Em termos intergrupais, a teoria da essência enfatiza a forte necessidade que 

existe dentro dos grupos de promover a diferenciação entre endogrupo e exogrupos, ou 

seja, há um movimento do grupo em direção a definição das diferenças entre ele mesmo e 

os demais grupos sociais. Em contraste, a teoria da agência defende que existe uma busca 

pelo desenvolvimento e manutenção de relacionamentos intergrupais, assim como, o grupo 

é considerado como um dos componentes de uma estrutura macrossocial e não como uma 

unidade separada dos demais. 

A dimensão temporal, para os essencialistas se refere à valorização da história e 

das tradições do grupo, por isso o caráter inflexível e imutável de suas habilidades e 

comportamentos. Já os agencialistas definem o inverso, existe no grupo uma busca por 

dinamicidade, pois se focaliza o futuro e o desenvolvimento do grupo. 

Essas duas maneiras de perceber a entitatividade dos grupos geram consequências 

distintas na formação do julgamento social. De modo geral, poder-se-ia concluir que a 

percepção grupal baseada em traços fixos, rígidos e imutáveis, dentro do paradigma das 

teorias da essência, derivaria uma maneira mais homogênea de ver o grupo e estaria ligada 

a base do processo de estereotipização (Brewer et al., 2004; Sherman & Hamilton, 2002). 

Por outro lado, perceber os grupos como atores-agentes dinâmicos, flexíveis e 

heterogêneos, pautados na solução de problemas e desenvolvimento do grupo, 

desencadearia um julgamento mais maleável, de forma que um grupo como um todo pode 

suscitar determinadas atribuições, sem que essas atribuições sejam consideradas 

características essenciais de seus membros. Por exemplo, a agressividade percebida como 

traço de um grupo não necessariamente é atribuída aos membros individuais (Brewer et al., 

2004). 

Uma investigação realizada por Spencer-Rodgers e colaboradores (2007) com 

universitários, através da análise da percepção de vinte e quatro grupos, distribuídos entre 
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categorias sociais (americanos, californianos, mulheres, afro-americanos, judeus etc.) e 

grupos de tarefa (médicos, times de esportes profissionais, cirurgiões, legislatura do 

estado, organização pelos interesses públicos etc.) suscitou resultados consistentes com os 

achados na literatura. Os resultados indicaram que os universitários possuem melhor 

disposição para atribuir características às categorias sociais do que aos grupos de tarefa, 

posto que a quantidade de atributos utilizados para representar as categorias sociais foi 

significativamente superior em relação aos grupos de tarefa. Da mesma forma que as 

categorias sociais, quando analisadas em termos da valência e tipo dos atributos (nomes, 

adjetivos, traços de personalidade etc.), apresentaram-se avaliadas menos positivamente 

que os grupos de tarefa. Esses achados permitiram que os autores definissem que para 

avaliar categorias sociais são utilizados atributos de ordem mais categórica, homogênea e 

de caráter estável, como características físicas, comportamentos típicos, papéis típicos 

assumidos pelos membros dos grupos, além de que, pode-se sugerir que as concepções de 

categorias sociais possuem um repertório mais rico e mais desenvolvido e/ou 

psicologicamente mais saliente e acessível na memória. Em contraste, os descritores 

usados como representações dos grupos de tarefa estão relacionados aos motivos e às 

metas dos membros dos grupos, aos resultados obtidos pelos grupos, indicando a noção de 

relatividade nos julgamentos, posto que motivos e metas estão relacionados ao contexto e 

por isso têm a possibilidade de mudança. 

Spencer-Rodgers et al. (2007) concluíram também que apesar da literatura 

demonstrar em diferentes investigações a existência de uma alta correlação entre a 

percepção de entitatividade, homogeneidade e essência dos grupos como processos básicos 

do julgamento e categorização, os dados obtidos nessa pesquisa apresentam correlações 

parciais. Entre a entitatividade e os demais construtos foi encontrada correlação, mas 

considerando a percepção essencialista e da homogeneidade e sua relação com a ideia de 
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agência não foi possível encontrar correlações significativas, especialmente quando 

considerados os diferentes tipos de grupos. Assim, os autores defendem que entitatividade, 

homogeneidade e essência são três construtos que podem ser associados quando 

considerados em relação a alguns grupos, mas não a outros. Esta ressalva lhes permitiu 

concluir que os três construtos devem ser entendidos como distintas formas de percepção 

dos grupos, mas que fundamentalmente constituem as bases do processo de 

estereotipização. Resta saber a que fatores psicossociais a utilização destas bases inerentes 

ao processo de percepção dos grupos está vinculada. 

Alguns estudos analisam a cultura como preditora das diferentes formas de avaliar 

o mundo (Chiu & Hong, 1999; Chiu, Morris, Hong & Menon, 2000; Pereira & Lima, 

2003). Seus achados têm demonstrado que de fato existem diferenças entre as culturas. 

Amostras da China e de Portugal aderem a uma visão de mundo pautada em atributos 

estáveis e imutáveis enquanto que amostras de americanos e brasileiros pautam suas visões 

em termos de mobilidade. De outro modo, os americanos tendem a perceber o mundo 

como estável, mas que se acomoda às necessidades individuais das pessoas (indivíduos e 

grupos como atores-agentes), enquanto que os chineses tendem a perceber o inverso, a 

acomodação acontece por parte dos indivíduos e não das estruturas sociais. 

De modo semelhante, Brewer et al. (2004) analisando o viés das diferenças 

culturais na percepção dos grupos enquanto entidades, concluíram que tanto o grupo pode 

ser percebido por meio de atributos essencialistas, como por meio de atributos 

agencialistas, sendo ambas formas distintas, porém não mutuamente excludentes de 

perceber os grupos como entidades, podendo inclusive ser acessadas simultaneamente. 

Outra possibilidade de analisar a percepção da entitatividade dos grupos é por 

meio da explicação do processo de percepção associado ao preconceito. Nesta linha de 

pensamento, Kosic e Phalet (2006) efetivaram um estudo sobre a categorização de 
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imigrantes por italianos e os efeitos do preconceito e estratégias de aculturação na 

categorização, pressupondo que o processo de categorização é a base comum do 

estereótipo e preconceito. Os resultados demonstraram que o preconceito interfere 

decisivamente na percepção dos grupos. As crenças do percebedor (compartilhadas pelo 

endogrupo) afetam a valência e nível do julgamento dirigido ao exogrupo. Neste caso, 

devido à crença difundida de que os valores e tradições dos imigrantes ameaçam a cultura 

dominante da sociedade, todos os imigrantes tendem a ser percebidos como desviantes. Em 

suma, os autores explicam a categorização a partir da visualização da percepção de alguns 

traços comuns referentes aos membros dos grupos, tais como a cor da pele, a religiosidade 

e os costumes. Assim, o preconceito desencadearia a percepção de homogeneidade dos 

grupos (qualquer imigrante tende a ser categorizado em uma mesma categoria), que por 

sua vez, estaria vinculada a atribuição de traços comuns compartilhados pelos membros do 

grupo em termos de homogeneidade, saliência das diferenças e essência. 

Os processos de auto-categorização igualmente são avaliados como preditores da 

percepção dos grupos. Hong e colaboradores (2003) realizaram um conjunto de 

investigações sobre as relações entre identidade e percepção dos grupos de acordo com a 

teoria da entidade e teoria incrementalista. A primeira conclusão a que chegaram foi que na 

medida em que a pertença ao endogrupo é salientada, segue-se a tendência da utilização da 

teoria implícita da entidade. Em outras palavras, a saliência da identidade influencia a 

prevalência da percepção do endogrupo como entidade real dotada de traços fixos e 

imutáveis. A segunda consideração refere-se à relação entre importância atribuída à 

identidade social e percepção do grupo como entidade. De forma inversa, a teoria 

incrementalista se relaciona a uma menor adesão à identidade social. Em conjunto os 

resultados obtidos por Hong e colaboradores demonstram que a teoria da entidade leva os 

indivíduos a perceberem o próprio grupo como uma entidade (um grupo entitativo) e a 
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partir disto, a identidade social serve de base para a construção do autoconceito dos 

membros e sua interação com os demais grupos sociais. Em contraste, a teoria 

incrementalista guia os indivíduos a perceberem seus grupos como dinâmicos e flexíveis, 

não sendo possível, então, prever a utilização da pertença grupal como ponto chave para a 

construção do autoconceito e dos modos de interação intergrupal. Isto implica em não 

utilizar o conceito de identidade social como unívoco nas investigações que buscam 

relações entre identidade social e demais variáveis, pois a identidade social possui 

significado e valor maleável para os indivíduos, além de que pode ser entendida como a 

origem do processo de percepção das diferenças intergrupais (Hong et al., 2003). 

Os achados apresentados nesta seção nos permitem elencar pelo menos três 

considerações: (1) as perspectivas da entitatividade dos grupos podem ser apreciadas em 

termos de um continuum, e não necessariamente compreendidas como pólos opostos, pois 

em algumas situações específicas, os percebedores podem utilizar ambas as teorias 

implícitas para avaliar os grupos, (2) os processos de auto-categorização e identidade 

social se apresentam fundamentais para determinar a maneira pela qual as pessoas avaliam 

os grupos e (3) não se estabelece com clareza a linha que dicotomiza as teorias implícitas 

e, em função disto, uma série de variáveis psicossociais aparecem como preditoras e/ou 

consequentes do processo de percepção dos grupos (por exemplo, o preconceito e a 

estereotipização aparecem como causa e consequência da percepção dos grupos). 

Nesta perspectiva, alguns estudiosos têm proposto o processo de essencialização 

das diferenças entre os grupos como ponto chave para entender a percepção e julgamento 

social e buscar esclarecimentos às considerações apresentadas cima. 

De acordo com Barrett (2001), o interesse sobre o tema essencialismo vem 

crescendo desde os trabalhos na área da filosofia na década de 1970 de Kripke, Putnam, 
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Quine e outros sobre a percepção das características naturais, os denominados traços 

naturais e seu significado semântico e conceitual, no processo de percepção dos grupos. 

Especificamente, o termo essencialismo aparece pela primeira vez em 1930, em 

uma publicação do filósofo Karl Popper, para referir qualquer posição intelectual que 

utilize conceitos precisos, rígidos e metodologicamente importantes para o 

desenvolvimento do conhecimento. Não obstante, o termo essência já fazia parte dos 

discursos filosóficos desde a época de Aristóteles, sendo utilizado para caracterizar as 

propriedades necessárias e suficientes que definem o que uma determinada coisa é e os 

atributos que a diferencia das demais (Haslam et al., 2004). Este posicionamento define 

que cada conceito possui um conjunto de propriedades necessárias e suficientes ou 

definidoras, cuja essência ou propriedades essenciais postulam o tipo de coisa em si. 

Assim, um conceito para existir deve articular em sua aplicação todos os seus aspectos 

essenciais formando um discreto e acurado limite ou classe de fenômenos. É importante 

destacar que o processo de construção e entendimento dos conceitos dos objetos, muito 

aludido pelos filósofos (por exemplo, Aristóteles, Locke, Hume, dentre outros) no sentido 

de caracterizar e estipular regras sobre o conhecimento e categorização dos objetos e 

fenômenos, foi o primeiro passo para o início do estudo em uma vertente essencialista do 

processo de percepção, que, destacamos, não estava focado apenas na percepção dos 

objetos inanimados, mas pessoas e grupos também. 

Lima (2003) menciona os “Novos ensaios sobre o entendimento humano” de 

Leibniz (1646-1716) em 1704, como sendo a primeira publicação a utilizar a ideia das 

essências no julgamento das diferenças entre os grupos humanos. Leibniz refere a 

publicação de suas ideias como uma forma de comentar a publicação de Locke sobre o 

entendimento humano (Essay on the Understanding) e a partir desta, desenvolve seu ponto 

de vista em outra linha de pensamento. Enquanto para Locke o conhecimento é derivado 
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das experiências e as ideias só podem existir se forem inicialmente percebidas pelos 

sentidos, para Leibniz a experiência possui extrema importância, contudo, as ideias já estão 

transcritas na alma e com a ação dos sentidos são postas em movimento e tomam formas e 

sentidos. Dentre o processo de entendimento e definição de uma diversidade de objetos, 

como substâncias, matérias, substâncias imateriais e outros, Leibniz discute as propriedade 

essenciais, ou as essências, inerentes a estas categorias responsáveis por as definir e as 

delimitar como divergentes de outras. É neste sentido que os grupos divididos em termos 

de suas raças possuiriam caracteres que os diferenciariam entre si. Leibniz argumenta que 

provavelmente existem atributos que podem ser utilizados para distinguir, por exemplo, os 

australianos do que o autor chama de „nós‟ (europeus). Porém, salienta que se esta sua 

consideração for falha, outro caminho para determinar as diferenças pode ser tomado, por 

exemplo, através de pressupostos cristãos, em termos de ponderação, o autor aponta como 

ponto de partida a noção de descendência de Adão e Eva. Neste sentido sugere que se „nós‟ 

somos os descendentes de Adão e que a mistura entre as raças seria uma proibição divina, 

para tornar explícita a distinção entre uma raça e outra, os grupos buscariam marcas 

artificiais, ou mesmo, marcas externas como a origem, para manter saliente esta diferença. 

Um posicionamento distinto desta versão de essência como característica imutável 

dos objetos defende que um conceito não necessariamente deve possuir um conjunto de 

propriedades essenciais definidoras, mas pode ser definido por meio de uma gradação (sem 

que haja uma estruturação absoluta), resultando em uma classificação dos fenômenos 

imprecisa e ambígua, mas necessária para abarcar o todo de cada fenômeno. Esse modelo 

antiessencialista, inicialmente proposto por Wittgenstein (citado por Haslam, 1998), parte 

da crítica ao modelo aristotélico de essência e levanta, sobretudo, em uma segunda 

investida wittgensteiniana
4
, a não existência de uma forma lógica e ideal de conceituação 

                                                 
4
 Diz-se segunda investida em virtude deste pensador ter desenvolvido seu pensamento sobre a linguagem em 

duas fases, a primeira em que busca uma forma absoluta de definição dos conceitos utilizados na linguagem e 
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dos fenômenos por meio da linguagem, ou seja, não existe uma ruptura entre os conceitos, 

mas uma reorganização, de modo que da união entre conceitos simples emergem os mais 

complexos, gradual e continuamente (Albuquerque et al., 2008). 

Na psicologia, com base na perspectiva wittgensteiniana, Rosch (1973) introduz a 

teoria do protótipo como um modelo também antiessencialista. Segundo Rosch (1999), o 

termo protótipo revela o modelo padrão de determinada categoria ou fenômeno que melhor 

o define, podendo ser derivado de semelhanças estruturais de vários atributos, classes 

semelhantes de caracteres, dentre outras. Em outras palavras, o que define um elemento 

como pertencente a uma categoria é mais a comunhão de atributos semelhantes do que a 

existência ou ausência de determinado atributo; outro aspecto que pode ser utilizado para 

julgar o limite de uma categoria é a quantidade de atributos que exclui o elemento das 

demais categorias e que consequentemente o incorpora por semelhança e proximidade 

àquela categoria (Lima, 2007). 

Em linhas gerais, uma das considerações mais importantes da teria do protótipo se 

refere à sensibilidade da categorização prototípica ao contexto. Por exemplo, enquanto um 

cão ou um gato são rapidamente categorizados como protótipos de animais de estimação, 

um leão e um elefante podem ser categorizados como protótipos de animais de circo. O 

que ocorre é que o contexto específico pode determinar o modo de categorizar os 

elementos. O chá, o café e o refrigerante podem ser categorizados como bebidas típicas de 

diferentes contextos, dependendo da situação em que são apresentadas, mas, segundo a 

autora, o vinho terá a tendência de ser categorizado como um protótipo de bebida de festas 

noturnas (Rosch, 1999). Isto indica que para alguns elementos, a cultura interfere de forma 

a criar uma essência estável e suficientemente rígida que, embora em contextos distintos, 

                                                                                                                                                    
uma segunda fase inversa e/ou mais complexa e flexível em termos do entendimento dos conceitos, 

defendendo que não existe apenas um uso das palavras ou expressões, uma forma de essência, mas uma 

congregação gradual e contínua de termos no processo de comunicação (Albuquerque et al., 2008). 
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permanecem fixos em sua categoria, embora a teoria do protótipo tenha base em uma 

versão oposta à essencialista. 

No sentido de esclarecer as diferenças entre uma posição essencialista e não-

essencialista, Gelman (2003) enfatiza a natureza das categorias. A percepção das pessoas 

sobre as representações dos conceitos dos objetos tem base na estrutura e variabilidade que 

podem ser alcançadas mais do que em idealizações não realizadas. Quando uma pessoa é 

questionada sobre a classificação das características de uma categoria, essas características 

em conjunto refletem uma tendência central neste julgamento, enquanto que a depender da 

categoria, ao invés de utilizar a tendência central, as pessoas utilizam uma idealização 

destas características para inferirem um julgamento. Por exemplo, o protótipo de uma 

pessoa rica é representado por uma pessoa extremamente rica e não por uma pessoa 

moderadamente rica. Isto sugere que, segundo a autora, alguns conceitos possuem 

diferenças representacionais e por isso devem ser analisados com maior acurácia. De fato, 

na ausência de traços e marcas que possam representar as diferenças através das quais o 

julgamento é proferido, representantes desses traços são inferidos e referem às 

representações que guiam todo o processo de julgamento. O Quadro 5 apresenta os 

principais pontos desta perspectiva. 

Essencialista Não-essencialista 

 

Descoberta 

 

Inventada 

Intrínsecas aos membros das categorias individuais Produto de forças externas 

Inalterável Facilmente modificável 

Estável através das mudanças Passageiro 

Alto potencial indutivo Baixo potencial indutivo 

Bases subjacentes Bases superficiais 

Traços mutuamente exclusivos Sobreposição de traços 

Adesão absoluta da categoria 

 

Adesão gradual da categoria 

Quadro 5: Posição essencialista versus não-essencialista sobre a natureza das categorias (Gelman, 

2003) 

 

Para uma posição essencialista a categoria existe através da descoberta. Por 

exemplo, a categoria gênero ou raça tem sua origem a partir dos achados científicos sobre 
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as diferenças entre os gêneros e as raças, por isso, geralmente qualquer inferência a 

respeito destas categorias são remetidas a traços biológicos, por seu turno, possuem alto 

poder de inferência e de imutabilidade. Para elementos pertencentes a categorias desta 

ordem, uma visão estereotipada elicia a ideia de adesão total dos membros a esta categoria 

em função da homogeneidade percebida, assim, quando não explicitamente visíveis, os 

traços tendem a ser remetidos a bases subjacentes. 

Em uma posição não-essencialista, a natureza das categorias está suscetível às 

mudanças histórico-sociais, ao contexto e a demais fatores e por isso são variáveis e 

flexíveis. Elementos pertencentes a este tipo de categoria possuem características com alto 

poder de efemeridade e superação, não sendo facilmente estereotipados, logo, o poder 

indutivo é baixo e as bases destes traços são superficiais (Gelman, 2003). Alguns exemplos 

das categorias não-essencializadas podem ser os objetos domésticos (móveis, copos, 

cadeiras). É neste sentido que Gelman diferencia a natureza das categorias como 

descobertas versus inventadas. As categorias gênero e raça são descobertas, enquanto que 

as categorias de objetos domésticos são artefatos inventados pelas pessoas. 

Rothbart e Taylor (1992) diferenciam os tipos de categorias apresentados acima 

como categorias naturais (aquelas apresentadas sob a perspectiva essencialista), artefatos 

humanos (aquelas apresentadas sob a perspectiva não-essencialista) e categorias sociais 

(por exemplo, raça, gênero), sendo esta última um intermédio entre os primeiros tipos de 

categorias e os segundos, visto que as categorias sociais são construídas socialmente, ou 

seja, seu significado e representação é um artefato social, mas que a base da categorização 

está em uma essência natural. Desta forma, os autores argumentam que as pessoas são 

propensas a perceberem as categorias naturais como coerentes e dotadas de uma essência 

que as define como tal, enquanto que as categorias percebidas como artefatos humanos são 

entendidas como arbitrárias. Em relação às categorias sociais, Rothbart e Taylor 
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argumentam que por conta da tendência à inferência dos atributos com base em traços 

superficiais e classificação categórica das categorias, as pessoas estão propensas a 

avaliarem este tipo de categoria como se fossem naturais. 

De modo específico, sobre a percepção dos grupos sociais, Haslam (1998) 

enfatiza a extensa utilização do termo por uma variedade de disciplinas, mas que, 

comumente referem uma posição caracterizada como uma das formas de entender a 

diversidade humana em termos do domínio natural. Essa posição estaria ancorada na 

percepção dos traços naturais ou categorias sociais no processo de julgamento, de forma 

que pessoas alocadas a esse padrão possuiriam características inerentes à essência de sua 

identidade, estas seriam fixas e tipicamente de ordem biológica. Haslam analisa o conceito 

de traços naturais e sua relação com o pensamento essencialista através de duas questões: 

(1) em que medida o conceito de traços naturais e essencialismo podem ser justificados 

epistemologicamente? e (2) por que as pessoas intuitivamente têm a tendência de perceber 

de forma essencialista alguns traços humanos? 

Nas últimas décadas a psicologia cognitiva tem contribuído de forma significativa 

para o estudo dos processos através dos quais as pessoas representam mentalmente as 

categorias naturais e sociais (Haslam, 1998) e o essencialismo tem sido foco de uma gama 

de investigações acerca destes processos (Morton et al., 2009; Keller, 2005). 

De acordo com Haslam (1998), a extensão do conceito de traços naturais dentro 

do domínio social deve ser entendida como menos problemática do que aparenta ser, posto 

que os traços naturais dentro do domínio biológico transcendem uma visão essencialista. 

A origem do conceito de traços naturais foi introduzida pelo pensamento 

filosófico de Kripke (1980) e Putnam (1975) e se referia aos nomes próprios das coisas, 

sem a necessidade de uma mediação de representação mental ou uma definição ordinária. 

Esta ideia estaria pautada não em uma propriedade superficial que poderia ser representada 
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e significada pelo percebedor, mas em uma microestrutura subjacente. Para explicar tal 

consideração Haslam (1998) apresenta seis conjecturas representantes dos distintos 

componentes do essencialismo inerentes ao conceito dos traços naturais: (1) os traços 

naturais possuem um núcleo central de propriedades necessárias que sem ele, a definição 

de determinado objeto não existiria; (2) os traços naturais possuem uma extensão 

determinada cujo limite separa e discrimina a categoria das demais por meio do núcleo 

central das propriedades necessárias; (3) as propriedades dos traços naturais são inerentes 

ou intrínsecas e compõem uma discreta estrutura subjacente às propriedades superficiais 

através das quais os traços são reconhecidos; (4) essas propriedades intrínsecas subjacentes 

são causalmente relacionadas às acessíveis, sendo estas derivadas daquelas; (5) os traços 

naturais são imutáveis e historicamente estáveis, apesar das mudanças externas na 

aparência das pessoas e das transformações históricas nas formas de entendimento da 

natureza humana, a uniformidade essencial é mantida; (6) os traços naturais possuem um 

alto poder indutivo, de modo que, a partir do conhecimento ou percepção de alguns destes 

traços, uma diversidade de outros emergem com certa facilidade e são generalizados para 

toda a categoria, demonstrando que os traços naturais são extremamente organizados e 

internamente homogêneos. 

Diante do exposto, o conceito de traços naturais e suas características são 

claramente associados ao conceito de essencialismo, seja em forma de uma estrutura 

subjacente, seja em forma do poder indutivo e da ideia de atributos inalteráveis que 

compõem ambas as definições. 

Barret (2001) analisando a origem funcional do essencialismo define as 

características que discriminam os sistemas representacionais essencialistas como 

extremamente adequadas para representarem os traços naturais. Da mesma forma, Morton 

et al. (2009) ao investigarem os fatores inerentes a uma visão essencialista sobre um grupo 
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alvo de preconceito na Austrália, os „aborígenes‟ ou australianos não-brancos, 

demonstraram que as crenças essencialistas que envolvem o julgamento dos australianos 

brancos em relação aos „aborígenes‟ estão estruturadas em dois fatores, os traços naturais e 

as crenças reificadas. O que demonstra que os traços naturais fazem parte do conjunto de 

crenças que constituem as crenças essencialistas. 

Rothbart e Taylor (1992), em uma contribuição clássica sobre as relações entre 

essencialismo e traços naturais, definiram que o pensamento essencialista envolve um 

entendimento inadequado sobre as categorias sociais como traços naturais, visto que os 

grupos que compartilham um mesmo percurso social e histórico são facilmente definidos 

em termos de sua semelhança biológica, sendo julgados como da mesma espécie biológica. 

Estes autores defendem que as crenças sobre os traços naturais são estruturadas em duas 

dimensões, a da inalterabilidade e a do poder indutivo. Ao passo que uma categoria social 

é essencializada, seus membros passam a compartilhar um status de inalterabilidade de 

suas características essenciais e a partir deste viés uma série de traços são inferidos com 

grande facilidade. Haslam et al. (2000) seguem linha semelhantes, defendendo que as 

categorias sociais podem ser distribuídas em dois fatores, um referente aos traços naturais 

que combinam crenças sobre a imutabilidade, bases biológicas, invariância histórica, 

singularidade, que definem categorias como gênero, raça e categorias étnicas; e um outro 

fator que compõe crenças a respeito do poder indutivo e da existência de similaridades 

profundamente enraizadas nos membros de determinada categoria (Haslam & Levy, 2006). 

Em linhas gerais, essas considerações nos permitem observar que existe uma 

disposição interna nas pessoas própria ao processo de julgamento: a necessidade de 

encontrar harmonia nos elementos percebidos. Medin e Atran (2004) enfatizam que as 

crenças que as pessoas constroem ao longo de suas vidas sobre o mundo funcionam como 

um fio condutor no processo de julgamento, pois para o percebedor o que ocorre em sua 
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mente de forma automática é a busca por regularidades nos objetos e fenômenos. Na 

situação de impossibilidade de encontrar de forma explícita esta regularidade, o percebedor 

trata de buscá-la nas estruturas subjacentes com a finalidade de determinar padrões. Estes 

padrões funcionam como uma essência compartilhada pelos elementos do grupo e 

determinam as propriedades e atributos do alvo julgado que, por sua natureza, é a essência 

que os diferencia dos demais. 

Sobre a tendência que enviesa o julgamento das pessoas em termos de perceber de 

forma essencialista alguns traços humanos, podemos verificar que existe uma vasta coleção 

de investigações que empiricamente comprovam tal fato, contudo, têm gerado um intenso 

debate (Atran, 1990; Banton, 1987; Boyer, 1990; Gelman & Hirschfeld, 1999; Gelman, 

Collman, & Maccoby, 1986; Gil-White, 2001). De acordo com Atran (1990), esta 

tendência estaria ancorada em uma crença universal acerca da essência natural dos traços 

biológicos, que se manifestaria em termos de regularidades trans-culturais na taxonomia do 

povo. Deste modo, este domínio de essências prontamente se estenderia para a 

caracterização dos traços humanos (Haslam, 1998). 

Na perspectiva de Boyer (1993), os traços humanos de natureza religiosa, por 

exemplo, por conta do “ocultismo” das informações, acabam por gerar inferências 

espontâneas subjacentes que levam a proposição de que tais atributos fazem parte do 

domínio biológico. Em um estudo etnográfico intitulado „pseudo-natural-kinds‟, Boyer 

demonstrou que a necessidade de entender o mundo faz com que os fenômenos cujos 

traços naturais não sejam genuínos, mas que se assemelham a eles, sejam remetidos a 

exemplares dos traços naturais por conta da ausência de esquemas de informação, daí o 

título de sua obra indicar a ideia de „falsos‟ traços naturais. 

Com efeito, os traços biológicos, os traços naturais e os traços humanos carregam 

pontos de conflito no que se refere ao entendimento de seus conceitos, todos parecem estar 



142 

 

 

 

ligados a uma perspectiva essencialista de mundo. De acordo com a perspectiva de que 

todo este processo está ligado à aprendizagem social, Haslam argumenta que os traços 

humanos são entendidos de forma errônea como artefatos, meras convenções sociais de 

rotulagem da linguagem, ou mesmo manifestações de uma essência subjacente. Esta não 

seria uma forma adequada de se entender os traços humanos, assim como muitos traços 

naturais que são entendidos de forma semelhante. Mas, apesar disto, muitas pessoas 

persistem em aderir a crenças essencialistas dos traços humanos no processo de percepção 

e julgamento. Podemos supor com base na discussão sobre o processo de inferência do 

percebedor e a necessidade das regularidades no processo de julgamento que a percepção 

essencializada faz parte da natureza do fenômeno da percepção, assim sendo, os traços 

naturais, os traços humanos e os traços biológicos possuem uma predisposição a serem 

todos redimensionados ao domínio biológico em virtude de estarem embutidos no 

essencialismo, mas cabe ressaltar que nem todo elemento da percepção necessariamente 

tem base no viés perceptivo. 

De acordo com Hamilton et al. (2004), dois pontos merecem destaque em relação 

à percepção baseada em traços naturais e em traços humanos. O primeiro ponto se refere à 

estreita ligação entre a percepção de categorias essenciais e a formação dos estereótipos, 

uma vez que perceber os grupos como categorizados em torno de um eixo de 

características comuns (traços naturais) que diferem um grupo de outro, é fator decisivo na 

produção de inferências sobre as demais características desses grupos, e o segundo ponto 

se refere ao fato de que como consequência deste viés no processo de percepção, a 

qualidade de imutabilidade e inflexibilidade deste tipo de característica confere ao grupo e 

aos membros a não possibilidade de mudança, de atualização, sendo, portanto, percebido 

como portador de uma essência biológica que vem a ser a marca definidora desse grupo: 

ser membro desse grupo implica em sempre ser membro desse grupo. 
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Com efeito, as evidências de que o julgamento social ocorre por meio de duas 

dimensões referentes às crenças essencialistas tem sido relatadas de forma consistente 

(Haslam et al., 2000; 2002; Keller, 2005). Uma das dimensoes concentra os julgamentos 

das categorias como naturais, necessárias, discretas e estáveis, o que representa uma 

espécie de avaliação das categorias implicada nos traços naturais. A outra dimensão 

encontrada se refere ao julgamento da uniformidade, informatividade, inerência e 

exclusividade das categorias, e representa o grau em que as categorias são vistas como 

entitativas. Assim, por conta de algumas características do percebedor e/ou do alvo 

percebido, uma ou outra forma de avaliar os grupos é utilizada.  

Gordon Allport (1962) foi o pioneiro a abordar o essencialismo como a base do 

preconceito na psicologia social. Para Allport, na vida cotidiana as pessoas tendem a 

utilizar esforços mínimos para compreender o mundo que as cerca. O essencialismo seria o 

resultado desta heurística no processo de categorização e refere a crença de que cada 

categoria social, principalmente as minoritárias, apresentam uma essência que as define 

como são. Contudo, cabe salientar que este autor defende que esse processo tanto pode 

gerar a cristalização de características positivas como negativas. Estas últimas estariam 

muito mais predispostas a serem alocadas a grupos com baixo estatuto social do que as 

primeiras, por exemplo, a negros, a imigrantes e a mulheres. Alguns estudos confirmam 

esta hipótese de Allport (Brewer et al., 2004; Chiu & Hong, 1999; Kosic & Phalet, 2006). 

Haslam, Rothschild e Ernest (2002) testando a hipótese de Allport, examinaram 

em que medida as crenças essencialistas sobre as categorias sociais negros, mulheres e 

homossexuais podem estar relacionadas ao preconceito contra esses grupos. Os dados 

indicaram que as crenças essencialistas relatadas pelos participantes estavam associadas 

fortemente com as atitudes anti-gay, mas levemente associadas ao racismo e sexismo, o 

que sugere que não existe um estilo cognitivo consistente com a estigmatização de 
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minorias. As relações estabelecidas entre essas variáveis envolvem algumas crenças 

específicas essencialistas e anti-essencialistas, como as relações estabelecidas entre ambas 

as crenças e as atitudes anti-gay. Para esses autores não necessariamente as crenças 

essencialistas são relacionadas ao preconceito, embora, em diversos estudos essa relação 

seja realçada (ver Haslam & Levy, 2006; Morton, Postmes, Haslam & Horney, 2009). 

Pearson et al., (2009) argumentam que o estudo do essencialismo se apresenta 

promissor no âmbito da psicologia para ampliar os conhecimentos sobre o preconceito e 

sua expressão. Estes pesquisadores encontraram que a magnitude da relação entre 

essencialismo e preconceito está diretamente vinculada ao grau de adesão às crenças 

essencialistas. Na medida em que a adesão às crenças essencialistas é forte, maior será a 

probabilidade destas predizerem o preconceito, sejam as crenças em relação ao próprio 

grupo ou ao grupo externo, o essencialismo implicará na acentuação da linha que separa o 

endogrupo do exogrupo e, portanto, proporcionará as bases para uma perspectiva 

preconceituosa. 

Com efeito, o essencialismo psicológico é um ordinário modo de representar as 

categorias sociais, que mesmo apresentando diferenças entre as culturas, entre as 

categorias julgadas e entre os contextos em que esse julgamento ocorre, nota-se que possui 

uma tendência universal e natural associada à necessidade de explicar as diferenças que 

separam uma categoria de outra (Prentice & Miller, 2007). Não obstante às evidências que 

colecionamos até o momento, referir como, por que e de que forma esse processo ocorre 

segue em busca de respostas. 

 

2.3.1 INFRA-HUMANIZAÇÃO VIA ATRIBUIÇÃO DIFERENCIADA DE EMOÇÕES 

De acordo com Leyens et al. (2000), uma maneira de analisar as bases do viés que 

interfere no julgamento social é através da atribuição de emoções humanas e não-humanas 
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às categorias sociais. Os autores acreditam que existe uma inclinação para avaliar o próprio 

grupo como sendo mais humano do que outros, mas que esta inclinação não 

necessariamente estaria reservada aos casos em que existe hostilidade intergrupal.  

É lugar comum entender que as relações que estabelecemos entre o nosso grupo 

de referência e os exogrupos podem ser aludidas como um dos preditores fundamentais do 

nosso julgamento social (Mussweiler, 2003). E, de fato, a esta apreciação Leyens e 

colaboradores acrescentam a hipótese de que todo julgamento social sofre um efeito 

centralizador da tendenciosidade personalista. O que implicaria na ideia de que as pessoas 

estão propensas a experienciar este processo de forma tendenciosa por meio do favoritismo 

endogrupal ou etnocentrismo, e a consequência deste processo seria uma percepção 

tendenciosa do „nós‟ em relação ao „eles‟ (Gaunt, Leyens & Demoulin, 2002). 

Estudos demonstram que as pessoas analisam com maior cuidado um 

comportamento ambíguo de um membro do próprio grupo do que um comportamento 

semelhante do membro de outro grupo (Dasgupta, 2004; 2009), assim como, estão 

propensas a desculpar um comportamento antinormativo de um membro do endogrupo em 

detrimento do comportamento antinormativo do membro do exogrupo (Eidelman et al., 

2006). 

Observamos que essa tendenciosidade é evidenciada em um conjunto de análises 

(Deschamps et al., 2005; Scaillet & Leyens, 2000) e segue desde uma avaliação mais 

positiva do endogrupo a uma avaliação mais negativa do exogrupo, mesmo na ausência de 

comprovações ou na presença de fatos imprecisos. Alguns estudos demonstram que mais 

do que simplesmente diminuir o estatuto do exogrupo atacando sua imagem, esta 

inclinação possui a função de proteção da auto-imagem grupal (Smith, 1993; Yzerbyt, 

Castano, Leyens & Paladino, 2000), além de contribuir para o aumento da coesão e 

cooperação no interior do grupo (Hammond & Axelrod, 2006). 
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Contudo, considerando que o julgamento baseado no favoritismo endogrupal 

(como comumente ocorre) pode endossar atitudes e comportamentos negativos em relação 

ao exogrupo, Leyens et al. (2000) defendem que ao avaliar o endogrupo como mais 

humano do que outros, o indivíduo estaria guiando seu julgamento social a partir do 

favoritismo endogrupal e a consequência deste processo seria a infra-humanização dos 

grupos externos. 

Segundo Leyens et al. (2000), um conjunto de atributos específicos diferenciam 

humanos de não-humanos, tais como inteligência, linguagem e moralidade, além de 

algumas emoções complexas (Demoulin et al. citado por Gaunt et al., 2002). Contudo, 

Gaunt et al. (2002) acreditam que cada uma destas características são necessárias, mas não 

suficientes para definir um ser humano. Isto quer dizer que, os membros de um grupo 

devem parecer inteligentes, morais e capazes de experienciar emoções complexas a fim de 

serem percebidos como humanos. Este grupo seria percebido como mais humano do que 

um grupo que apesar de aparentar alto grau de inteligência, deixa a desejar no quesito 

emoção, ou um grupo que apresenta baixo nível de inteligência, mas experienciou um 

conjunto de emoções complexas. Nesta perspectiva, os autores defendem que existe uma 

tendência a acentuar as características e emoções humanas do endogrupo e atribuir uma 

quantidade menor de características “humanas” ao exogrupo. 

Estudos realizados nos EUA, Bélgica e Espanha (ver Gaunt et al., 2002) têm 

demonstrado que algumas emoções são percebidas como inerentes a espécie humana e 

outras espécies, mas certos tipos de emoções são percebidas apenas como fazendo parte do 

repertório dos seres humanos. Por exemplo, emoções como medo, raiva ou surpresa podem 

ser experienciadas algumas vezes por animais, mas emoções como esperança, admiração 

ou arrependimento, fazem parte apenas do repertório dos seres humanos. O conjunto de 

emoções compartilhadas por seres humanos e animais corresponde às emoções primárias, e 
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as emoções que compõem o repertório exclusivamente dos seres humanos referem às 

emoções secundárias. Emoções primárias possuem bases biológicas e aparecem em outros 

primatas, são caracterizadas pela fugacidade e sua ocorrência é explícita, enquanto que as 

emoções secundárias são resultantes da introjeção dos repertórios que permeiam as várias 

situações de interação social (Leyens et al., 2001). 

Nesta linha de pensamento, Paladino et al. (2002) sugerem que as pessoas 

atribuem emoções secundárias ao próprio grupo, ao passo que as emoções primárias são 

atribuídas ao exogrupo. Os pesquisadores testaram esta hipótese utilizando o Implicit 

Association Test (IAT). Este teste requeria dos participantes que rapidamente tomassem 

decisões em termos de duas categorias: nomes de endogrupos versus exogrupos e palavras 

positivas versus negativas. A partir destes estímulos os participantes faziam as associações. 

A lista que segue no Quadro 6 apresenta o conjunto de emoções utilizado como estímulo 

nos estudos realizados pelos autores. 

Valência Emoções Primárias Emoções Secundárias 

   

 Crueldade Despeito 

 Medo Decepção 

 Dor Culpa 

Negativas Terror Remorso 

 Raiva Vergonha 

  Espanto 

   

   

 Desejo Admiração 

 Luxúria Compaixão 

 Atração Felicidade 

 Surpresa Empatia 

Positivas Prazer Afeto 

 Alegria Serenidade 

 Excitação Amizade 

  Esperança 

  Amor 

   

 Quadro 6: Lista de emoções primárias e secundárias (Paladino et al., 2002) 

 

Diferente de outras características, as emoções são inferidas e interpretadas por 

quem as percebe e por esta peculiaridade são fortemente eliciadoras de percepções 

enviesadas. Se pensarmos nos atributos inteligência e linguagem, por exemplo, é difícil 
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imaginar que pessoas bem educadas e de alto padrão social não possuam estas qualidades. 

Contudo, com as emoções o processo é diferente. É possível que um grupo de alto estatuto 

social seja caracterizado por emoções primárias, assim como, emoções secundárias podem 

ser atribuídas a um grupo de baixo estatuto social. Um estudo realizado por Fiske, Cuddy e 

Glick (1999), demonstrou que a atribuição de emoções ocorre independente do status do 

grupo percebido. Fiske e colaboradores encontraram que um grupo de alto status na maior 

parte dos casos é percebido como competente mesmo que as pessoas não gostem dele, 

porém, um grupo de baixo status, na mesma proporção, é percebido como incompetente, 

mesmo que as pessoas o considerem agradável. Outras evidências empíricas apontam que a 

percepção de emoções secundárias induz comportamentos solidários em relação a grupos 

desfavorecidos (Batson et al., 2007), do mesmo modo que refletir sobre as experiências 

emocionais das pessoas pode gerar sentimentos de empatia e reduzir o preconceito (Batson 

et al., 1997; Batson, 2009). 

De acordo com Leyens et al. (2000), as características que definem a natureza 

humana de um grupo são necessárias, porém não são suficientes para abarcar a 

complexidade desta questão. Paladino et al. (2002) sugerem que ao passo que se nega 

algum atributo exclusivamente de natureza humana a um grupo, esse grupo estaria sendo 

remetido a uma condição menos humana que o grupo de referência. Se considerarmos que 

em virtude do favoritismo endogrupal as pessoas tendem a representar em termos de 

hierarquia as relações intergrupais, sendo o próprio grupo superior, então, poder-se-ia dizer 

que os exogrupos seriam infra-humanizados, ou seja, seriam excluídos do padrão de 

valores morais, justiça social e regras correspondentes aos grupos humanos. 

A partir de um ponto de vista teórico, categorias sociais que são percebidas como 

inalteráveis, como etnia, gênero e raça, podem ser remetidas facilmente a alvos de 
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discriminação (percebidas como menos humanas, essencializadas ou infra-humanizadas
5
), 

tendo em vista que o caráter definidor destas categorias é fortemente salientado em termos 

de diferenciar esta categoria das demais (as diferenças intergrupais são extremamente 

ressaltadas). Segundo Paladino et al. (2002), as pessoas tendem a essencializar as 

diferenças intergrupais quando a identidade endogrupal é destacada ou nas condições em 

que a necessidade de demarcar essa diferença seja apresentada. 

 

2.3.2 INFRA-HUMANIZAÇÃO VIA ATRIBUIÇÃO DIFERENCIADA DE TRAÇOS 

Na psicologia os estudos sobre a infra-humanização se iniciaram com as hipóteses 

levantas por Leyens e colaboradores (Leyens et al., 2000; 2001; Paladino et al., 2002; 

Leyens et al., 2003) em que o essencialismo das diferenças entre os grupos foi 

redimensionado ao paradigma da atribuição de emoções primárias e secundárias às 

categorias sociais em função da relação endogrupo e exogrupo. 

Não obstante, Lima (2003) em uma análise sobre o processo de infra-

humanização, destaca que a infra-humanização aparece enquanto substrato em diferentes 

análises teóricas e empíricas, posto que quando se fala em essencialismo, racismo, 

hierarquização das diferenças, negação de atributos tipicamente humanos, sejam 

características, traços ou emoções a alguns grupos, se remete a alguma dimensão do 

processo de infra-humanização. Segundo este autor, os principais indicadores de infra-

humanização utilizados nos estudos são a negação da capacidade do exogrupo a adotar 

valores tipicamente humanos, a caracterização de categorias raciais através da atribuição 

de traços naturais em oposição aos traços culturais e a atribuição de emoções primárias. 

                                                 
5
 Utilizamos neste contexto os conceitos de desumanização, essencialização e infra-humanização como 

semelhantes. Defendemos que os três conceitos possuem diferenças conceituais de ordem teórica e 

metodológica, porém em termos de aproximações empíricas, estão estreitamente vinculados ao preconceito e 

discriminação e por isso sua utilização desta forma neste segmento. 
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A negação da capacidade de aderir a valores tipicamente humanos foi 

inicialmente analisada por Struch e Schwartz (1989) em um trabalho sobre os preditores da 

agressão intergrupal. Estes pesquisadores conduziram um estudo com israelenses acerca de 

sua percepção sobre o endogrupo e sobre um grupo de judeus ultra-ortodoxos. Os 

participantes demonstraram alto nível de favoritismo endogrupal em suas avaliações, mas 

este viés não pode prever a agressão. Um indicador da agressão intergrupal que se destacou 

nesta investigação foi o conflito de interesses existente entre ambos os grupos. Os efeitos 

do conflito intergrupal na agressão parcialmente se apresentaram como mediadores de dois 

indicadores de desumanização do exogrupo (percepção de dissimilaridade dos valores e de 

traços não-humanos). Desta forma, ao passo que para o endogrupo seus valores possuem 

uma clara diferenciação dos valores do exogrupo, tanto maior será a identificação de 

desumanização do exogrupo, assim como, a percepção de traços não-humanos no 

exogrupo prediz a agressão. Contudo, esta relação apenas aparece quando os participantes 

apresentam uma alta identidade com os valores do próprio grupo. 

Struch e Schwartz (1989) e Schwartz et al. (1990) sugerem que determinados 

valores, como valores pró-sociais, determinam o nível de evolução dos seres humanos em 

termos de sensibilidade moral, assim, quanto mais os membros de um grupo se desviarem 

dos princípios morais, mais próximos estarão da condição de desumanização. Schwartz et 

al. (1990) encontraram resultados semelhantes ao de Struch e Schwartz (1989) ao 

avaliarem a percepção dos israelenses acerca dos alemães. Na medida em que o povo 

alemão é caracterizado como uma sociedade que atribui pouca importância aos valores 

pró-sociais, o que fere as normas dos israelenses, os participantes se dispuseram fortemente 

antagônicos aos alemães. 

Esses, Veenvliet, Hodson & Mihic (2008) em uma recente investigação sobre o 

processo de desumanização de refugiados no Canadá acreditam que a percepção dos 
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grupos desumanizados está diretamente associada a inferir baixa adesão desses grupos a 

valores pró-sociais, apresentando achados consistentes aos encontrados por Struch e 

Schwartz (1989) e Schwartz et al. (1990). Esses grupos seriam percebidos como injustos e 

imorais e isto acarretaria em conflitos intergrupais baseados nas atitudes e comportamentos 

negativos dirigidos aos membros destas categorias. As principais conclusões a que 

chegaram os autores indicam que o processo de desumanização ocorre em diferentes níveis 

simultaneamente: no nível da avaliação dos valores do exogrupo em relação ao endogrupo, 

no nível das imagens atribuídas ao exogrupo e na percepção de violação por parte do 

exogrupo dos princípios importantes para o endogrupo. 

Outra forma de infra-humanizar categorias sociais é através da atribuição de 

traços naturais e traços culturais (Vilhena, 2007). Os traços naturais são caracterizados 

como atributos utilizados para referir humanos e animais e os traços culturais são 

exclusivamente traços utilizados para referir seres humanos (Moscovici & Pérez, 1997; 

1999). Na medida em que certa categoria social é caracterizada como possuindo mais 

traços naturais do que traços culturais, infere-se que sua condição de humanidade é inferior 

a uma categoria social que possua mais traços culturais. Moscovici e Pérez (1997) 

acreditam que as representações sociais construídas sobre os grupos racializados estariam 

ancoradas nestes dois tipos de atribuição. Para testar esse pressuposto, esses pesquisadores 

realizaram um estudo junto a espanhóis sobre as representações sociais dos ciganos, no 

sentido de analisar de que forma a percepção de adesão da cultura dominante por parte do 

exogrupo pode afetar as representações que o endogrupo constrói dele. Os participantes 

eram convidados a ler um texto acerca da trajetória dos ciganos na Espanha em relação à 

adesão destes à cultura espanhola em dois cenários, um em que os ciganos não aderiram à 

cultura dominante e outro em que era informado que houve adesão dos ciganos em relação 

à cultura dominante. Utilizando uma lista de adjetivos positivos e negativos que refletem 
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traços naturais e culturais, os participantes emitiram seu julgamento. Os resultados 

indicaram que os ciganos que não aceitaram a integração cultural foram representados 

pelos espanhóis através de atributos mais naturais (por exemplo, intuitivo, fisicamente 

hábil, selvagem) do que culturais (por exemplo, criativo, leal a sua identidade, perverso, 

mal-intencionado), enquanto que os ciganos que permitiram a integração cultural 

receberam uma quantidade inferior dos atributos naturais. 

Estudos subsequentes analisando o processo de infra-humanização a partir da 

atribuição de traços culturais e naturais com desenho semelhante aos apontados acima 

(Lima & Vala, 2005; Vala & Lima, 2002) encontraram resultados consistentes com os de 

Moscovici e Pérez, o que indica que a atribuição de traços naturais ou a negação de traços 

culturais a determinadas categorias sociais é um potente catalisador da saliência das 

diferenças intergrupais que confere a determinados grupos o estatuto de menos humanos 

do que outros ou de infra-humanizados. 

Aguiar e Lima (2001) realizaram um estudo junto a participantes portugueses para 

verificar em que medida existe uma representação diferenciada entre características 

exclusivamente humanas e características que não possuem essa exclusividade e, portanto, 

são utilizadas para descrever tanto seres humanos como animais. As características 

exclusivamente humanas são definidas por serem flexíveis, maleáveis ao contexto e são 

aprendidas por meio do processo de interação. As características que podem ser referidas a 

seres humanos e animais são definidas por serem rígidas, geralmente de ordem biológica e 

inatas (Quadro 7). 

Como referido anteriormente, nos estudos de Moscovici e Pérez (1997; 1999) a este 

conjunto de atributos de ordem fixa, biológica e inata dá-se o nome de traços naturais e ao 

segundo conjunto de atributos de ordem maleável e introjetados através da aprendizagem 

social, dá-se o nome de traços culturais. 
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Valência Traços Naturais Traços Culturais 

 

 

 

 

Positivos 

 

Esperto 

Alegre 

Intuitivo 

Espontâneo 

Fisicamente hábil 

Livre 

Dócil 

Simples 

 

 

Sincero ou leal 

Inteligente 

Progressista 

Sábio 

Competente 

Industrioso 

Civilizado 

 

 

 

Negativos 

 

Agressivo 

Ruidoso 

Selvagem 

Impulsivo 

Descontrolado 

Estúpido 

Feroz 

 

Falso ou mentiroso 

Infantil 

Supersticiosos 

Conservador 

Materialista 

Desonesto 

 

 

Quadro 7: Dimensões do conteúdo dos traços naturais e culturais em função da valência (Aguiar & 

Lima, 2001) 

 

Deschamps et al. (2005) realizaram uma investigação para testar a hipótese de que 

na atualidade o racismo e a xenofobia se expressam de forma direta e indireta, utilizando 

dentre outras medidas as medidas de atribuição de traços naturais e traços culturais. Os 

autores objetivavam especificamente avaliar de que forma os participantes atribuíam traços 

naturais e culturais ao endogrupo (suíços) e ao exogrupo (negros africanos e muçulmanos), 

sugerindo que a atribuição de traços naturais aos grupos alheios ou tidos como inferiores 

em maior grau é um indicador indireto de racismo e xenofobia. Os traços naturais foram 

codificados em quatro atributos: intuitivo, espontâneo, simples e livre. E os traços culturais 

foram codificados a partir dos seguintes atributos: competente, inteligente, honesto e 

civilizado. Os resultados se apresentaram consistentes com a hipótese proposta e os autores 

puderam concluir que o favoritismo endogrupal e a rejeição exogrupal ocorrem de fato, 

contudo é importante ressaltar que na percepção de exogrupos que possuem o mesmo 

estatuto social este fenômeno não se apresenta desta forma. Considerando grupos de 

mesmo nível social e que se avalie como pertencente às mesmas origens do endogrupo, a 

avaliação não segue via traços naturais. Neste estudo ainda, foi possível observar que nem 
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todos os grupos considerados inferiores socialmente são alvos de ontologização (apenas os 

negros africanos foram ontologizados), o que pode indicar que o processo de percepção 

tem origem multifocal, ou seja, um conjunto de processos funciona de modo simultâneo na 

construção das avaliações sociais (Deschamps et al., 2005). 

Diante do exposto, observamos que a identificação de semelhanças e diferenças 

entre os estímulos a que estamos expostos na vida social permite a categorização e a 

construção de conhecimento. Como enfatizam Costa-Lopes e seus colaboradores (2008), 

“esses mesmos processos permitem a construção de conhecimento sobre nós próprios, 

sobre os outros, sobre os grupos em que nos incluímos e sobre aqueles que rejeitamos.” (p. 

769). Desta forma, as maneiras pelas quais elaboramos a percepção e o julgamento 

intergrupal operam segundo a lógica do cruzamento entre o “nós” e o “eles”, de modo que 

o sentido e o valor atribuído às semelhanças e às diferenças se configuram como aspectos 

centrais na construção dos processos inerentes às relações intergrupais. 

 

2.4 CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A finalidade deste capítulo consistiu em avançar no debate sobre o preconceito 

considerando que tanto os processos pertinentes a um nível social quanto os processos 

subjacentes à expressão das atitudes negativas frente os grupos minoritários podem 

colaborar fundamentalmente para o entendimento do fenômeno do preconceito. Deste 

modo, exploramos os conceitos de identidade social e sua relação com conceitos 

correlatos, assim como, exploramos os postulados da percepção de variabilidade grupal, 

entitatividade e essencialismo. Neste contexto, enfatizamos que uma percepção 

diferenciada ou desigual de grupos sociais pode levar à infra-humanização de 

determinados grupos, sendo esse processo discutido algumas vezes como determinante do 

preconceito e algumas vezes como o preconceito em si. 



155 

 

 

 

Neste capítulo, foi possível evidenciar que as teorias que elencam as bases pelas 

quais a percepção das diferenças intergrupais opera utilizam pressupostos situados em 

distintos níveis de análise, considerando, sobretudo, as perspectivas que defendem a 

atualização dos fenômenos e processos intergrupais. Com isso, uma das considerações 

mais importantes a que chegamos aponta que qualquer que seja o fenômeno situado no 

quadro das relações intergrupais, trata-se de um fenômeno multideterminado e 

multifacetado, o que implica em dispor de estudos vinculados a diferentes níveis de análise 

(Doise, 1982) para uma compreensão mais abrangente. Por esta razão, debatemos os 

pressupostos da percepção de variabilidade grupal, entitatividade e essencialismo sempre à 

luz de fatores de ordem social ou cultural. 

Podemos salientar, como conclusão, que modelos puramente sociais ou puramente 

cognitivos são igualmente insuficientes para explicar os enviesamentos na percepção e 

julgamento intergrupais. Conforme argumenta Cabecinhas (1998), a identidade social tem 

um impacto significativo na percepção dos grupos sociais, o que conduz a enviesamentos 

assimétricos relativos ao estatuto dos grupos envolvidos no processo de interação 

intergrupal, sendo esse processo a base comumente associada ao preconceito (Costa-Lopes 

et al., 2008; Haslam, Bastian, Bain & Kashima, 2006; Pereira et al., 2011). 

Foi possível de se perceber também que a maior parte dos estudos sobre o 

preconceito considera que a estruturação deste fenômeno se dá por meio do processo de 

percepção de diferenças grupais (Haslam e Levy, 2006; Morton et al., 2009), mas sua 

interação com o contexto o define enquanto princípio normativo, seus níveis e formas de 

expressão (Lima e Vala, 2004b). 

Finalmente, tendo discutido o conjunto de teorias e estudos que suportam uma 

perspectiva integradora no estudo do preconceito, na sequência, a partir desta perspectiva, 
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são apresentados dois estudos que procuram contribuir para o conhecimento sobre o 

preconceito de cor no contexto das relações raciais brasileiras. 
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3 PLANO GERAL DE INVESTIGAÇÃO 

 

Como apresentado anteriormente, as análises deste trabalho envolvem um 

conjunto de variáveis, grosso modo, o preconceito, a identidade social e a percepção 

grupal, estando os estereótipos e a infra-humanização implicados nesses concietos. As 

análises destas variáveis, tal como planejamos examinar, possibilitarão conhecer alguns 

aspectos da configuração do preconceito de cor no contexto brasileiro. 

Deste modo, inicialmente é exposto o delineamento dos dois estudos que 

compõem esta tese e na sequência seus resultados e discussões. O primeiro estudo (Estudo 

1), apesar de se tratar de um estudo amplo, não almeja a generalização dos resultados, uma 

vez que conta com uma amostra intencional composta por universitários de cinco cidades 

situadas em quatro regiões brasileiras. O segundo estudo (Estudo 2) foi realizado com 

universitários na cidade de Maceió – AL. Ambos os estudos foram efetivados mediante 

pesquisas experimentais. 

 

3.1 ESTUDO 1 

O presente estudo tem como finalidades investigar o preconceito de cor em 

universitários de diferentes regiões brasileiras, além de verificar em que medida as 

respostas dos estudantes sofrem efeito de três tipos distintos de priming (a atribuição de 

traços a um brasileiro, a um branco e a um negro), da cor da pele e da pertença regional. 

De forma específica, nossos objetivos são: 

1. Analisar as crenças sobre os negros e sobre o preconceito de cor. 

2. Analisar a atribuição diferenciada de traços ao endogrupo (naturalidade e 

nacionalidade). 

3. Analisar a atribuição diferenciada de traços ao endogrupo versus exogrupo em 

função da cor da pele. 
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4. Analisar as crenças essencializadas sobre as raças e sobre os negros. 

5. Verificar os efeitos de três primings, além da cor da pele e da região do 

participante na percepção e julgamento intergrupal, nas crenças 

essencializadas sobre os negros e sobre as raças. 

Relativamente às crenças sobre os negros e sobre o preconceito de cor, bem como 

sobre a atribuição diferenciada de traços aos negros e julgamento essencializado, 

esperamos encontrar um mascaramento desses indicadores de preconceito (ver Guimarães, 

2004; Lima, 2003). 

Considerando o efeito da pertença regional, esperamos que participantes da região 

sul apresentem índices superiores em relação ao preconceito de cor, crenças 

essencializadas sobre os negros e sobres as raças, indicando uma percepção desfavorecida 

da categoria social negros em detrimento dos participantes das outras regiões. 

Sobre a cor da pele, esperamos que participantes não-brancos apresentem 

indicadores mais favoráveis em relação aos negros, ao preconceito de cor e às crenças 

essencializadas. Esperamos que os participantes brancos apresentem indicadores mais 

elevados em relação ao preconceito de cor e crenças essencializadas sobre os negros e 

sobre as raças. Esperamos que a cor da pele seja um balizador em se tratando da tese do 

favoritismo endogrupal, neste sentido, que brancos sejam mais favoráveis ao julgar o alvo 

branco e rechacem o alvo negro, e que os não-brancos sejam mais favoráveis ao alvo negro 

e rechacem o alvo branco (ver Tajfel & Turner, 1979). 

Em respeito aos efeitos dos primings, esperamos que o priming “branco” 

determine as crenças sobre os negros e sobre o preconceito de cor, mais negativas, assim 

como, elicie uma maior expressão de crenças essencializadas sobre os negros e sobre as 

raças. Em se tratando do priming “negro”, esperamos que, em virtude da saliência da 

norma anti-racista provocada pelo estímulo, os participantes venham a apresentar crenças 
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sobre os negros e sobre o preconceito de cor mais positivas, assim como, uma maior 

expressão de crenças não-essencializadas sobre os negros e sobre as raças, ou seja, 

esperamos encontrar uma propensão ao mascaramento de crenças preconceituosas. No que 

se refere ao priming “brasileiro”, esperamos que, em virtude da saliência do favoritismo 

endogrupal propiciada pelo estímulo, os participantes expressem uma visão mais negativa 

dos negros e apresentem crenças essencializadas sobre os negros e sobre as raças em maior 

grau. 

Ainda sobre os efeitos dos primings, esperamos que a atribuição diferenciada de 

traços ao endogrupo de naturalidade se modifique em função dos estímulos. Em relação ao 

priming “brasileiro” e “negro” esperamos que os participantes atribuam traços mais 

favoráveis ao endogrupo (tanto por estar ativando o favoritsimo endogruoal no primeiro 

caso, como por ativar o mecanismo da auto-apresentação no segundo caso) (ver Yzerbyt et 

al., 2000). Em relação ao priming “branco”, esperamos que os participantes atribuam 

traços tanto mais negativos sobre o endogrupo, uma vez que essa categoria social é 

frequentemente associada à dominação (ver Cao, 2008; Sidanius, Levin, Laar & Sears, 

2008). 

 

3.1.1 MÉTODO 

Participantes 

Participaram do estudo 678 estudantes universitários, sendo a maioria do sexo 

feminino, solteiros e católicos, com idades entre 17 e 64 anos. De cinco estados brasileiros, 

Bahia, Goiás, Pará, Rio Grande do Sul, Sergipe. A Tabela 1 apresenta a caracterização 

detalhada dos participantes. 

 

 



160 

 

 

 

Tabela 1: Caracterização dos participantes (n=678) 

Dados sócio-demográficos Índices 

Sexo  

Masculino 28,5% 

Feminino 71,5% 

 

Idade 17 a 64 (M=24,7; DP=8,19) 

 

Estado / Região  

Bahia 15,3% 

Goiás 11,9 

Pará 14% 

Rio Grande do Sul 27,9% 

Sergipe 30,8% 

 

Estado civil 

 

Solteiros 81% 

Casados 12% 

Outros 7% 

 

Religião 

 

Católica 71,3% 

Evangélica 14,4% 

Espírita 7,9% 

Outras 6,4% 

 

Auto-categorização de cor (IBGE) 

 

Branco 44,6% 

Pardo 42,3% 

Preto 6,3% 

Amarelo 4,2% 

Indígena 1,9% 

Outra 0,8% 

 

Auto-categorização de cor livre 

 

Branca 33,3% 

Parda 26,4 

Morena 6,9% 

Outros 33.4% 

 

Instrumentos e procedimentos 

Para coletar os dados junto aos estudantes, utilizamos um livreto que além de um 

conjunto de questões sócio-demográficas, continha as seguintes questões e instrumentos 

(Anexo I): 

(1) Questão sobre as crenças acerca da categoria social negro. Esta questão 

solicitava aos participantes que respondessem abertamente que sentimentos, pensamentos 

ou imagens surgem à mente a partir da palavra “negros”. 
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(2) Questão sobre atribuição de características típicas a três categorias sociais, 

brasileiros, brancos e negros (medida inter-participantes utilizada como priming disposta 

na sequência do questionário logo após a questão sobre as crenças acerca da categoria 

social negro). Os participantes eram solicitados a atribuir características ou traços de 

personalidade a um brasileiro (modelo A), branco (modelo B) ou negro (modelo C) típicos 

e indicar a valência das características atribuídas, se positiva, negativa ou neutra. 

(3) Questão sobre atribuição de características ao próprio grupo de naturalidade, 

seguindo modelo semelhante ao instrumento anterior. Pedia-se aos participantes que 

atribuíssem três características a um baiano (goiano, gaúcho etc.) típico e em seguida 

indicassem as valências. Para cada estado participante foi utilizado o termo pertinente à 

naturalidade do estado. 

(4) Questões sobre as crenças acerca do preconceito de cor. As questões 

pertinentes a este instrumento são utilizadas para coletar as crenças sobre a existência do 

preconceito de cor no Brasil, sua causa (cor da pele/classe social), sua expressão e difusão. 

(5) Questionário de atribuição de responsabilidade pela existência do preconceito 

(QARP). Esta medida foi elaborada para este estudo a fim de verificar de que forma os 

participantes explicam a existência do preconceito racial no Brasil. Seis tipos de 

explicações foram agrupadas, a responsabilidade cabe a todos os brasileiros, a todos os 

brancos, aos colonizadores europeus, a todos os pardos, alguns brancos racistas e a todos 

os negros. As respostas eram dadas em uma escala tipo Likert, variando de 1 a 5, sendo 1 

referente a discordar totalmente da sentença e 5 concordar totalmente. 

(6) Questionário de crenças essencialistas sobre as raças (QCER). Esta escala 

parte da união de indicadores de três instrumentos distintos. (a) Escala de crenças racistas 

(Vala et al., 2009), que integra medidas acerca da crença nas diferenças humanas baseadas 

na biologia (por exemplo, “A espécie humana é dividida em grupos raciais que são 
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extremamente diferentes entre si”) e  baseada na organização hierárquica dos grupos 

humanos (por exemplo, “Alguns grupos humanos são mais civilizados que outros”). (b) 

Escala de preconceito flagrante e sutil (Pettigrew & Meertens, 1995), cujos fatores estão 

dispostos em indicadores de sentimento de ameaça e rejeição em direção ao grupo 

minoritário, acentuação de diferenças culturais e expressão de emoções (por exemplo, 

“Não batalhar arduamente pelo que se deseja é um problema que acomete algumas 

pessoas. Se os negros batalhassem com determinação poderiam ser tão bem sucedidos 

como os brancos”) e (c) Escala de racismo simbólico (McConahay & Hough, 1976) que 

apresenta a medida do racismo estruturada em três dimensões, oposição à demanda dos 

negros em relação aos direitos civis, ressentimento em relação às conquistas dos negros e 

negação de sentimentos favoráveis aos negros (por exemplo, “Os negros têm recebido mais 

do que necessitam”). Desta forma, o QCER está estruturado em três indicadores referentes 

às crenças nas diferenças biológicas entre as raças (por exemplo, “Caso existam diferenças 

entre as raças, todas elas se devem à genética”), às crenças nas diferenças culturais entre as 

raças (por exemplo, “Na minha opinião o que diferencia os grupos humanos é a cultura”) e 

na oposição/inferioridade dos negros (por exemplo, “Os negros têm conseguido mais do 

que merecem”). Dez itens compõem o QCER e as respostas são dadas em uma escala tipo 

Likert que varia de 1 a 5, sendo 1, discordo totalmente da sentença e 5, concordo 

totalmente. 

(7) Instrumento de identificação de atribuição de traços de natureza e de cultura à 

categoria social negro. O instrumento inicial foi elaborado por Aguiar e Lima (2001) com 

base nos estudos realizados por Moscovici e Pérez (1997; 1999) com a finalidade de 

avaliar a existência de diferenças entre traços que são exclusivamente atribuídos a seres 

humanos e traços que simultaneamente podem ser atribuídos a pessoas e animais. O 

resultado final obtido pelos primeiros autores apresentou a estruturação dos traços disposta 
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em quatro dimensões, perfazendo um total de 28 traços: traços de natureza positivos (por 

exemplo, esperto, alegre, intuitivo), traços de natureza negativos (por exemplo, agressivo, 

selvagem, feroz) e traços de cultura positivos (por exemplo, inteligente, sábio, competente) 

e traços de cultura negativos (por exemplo, supersticioso, conservador, desonesto). Para o 

presente estudo utilizamos 18 traços com base nas dimensões propostas por Aguilar e Lima 

(2001). Foi solicitado aos participantes que indicassem quais traços são característicos de 

pessoas negras na opinião da sociedade brasileira e na sua opinião pessoal. 

A coleta de dados ocorreu em situação de sala de aula onde, previamente, o 

docente responsável pela sala no momento da coleta autorizava a entrada do pesquisador e 

cedia alguns minutos para a realização da pesquisa. Inicialmente as informações sobre os 

objetivos e procedimentos da pesquisa eram transmitidas aos alunos, era garantido o sigilo 

e o voluntariado, obedecendo as diretrizes das Resoluções 196/96 e 304/2000 do Conselho 

Nacional de Saúde acerca da ética em pesquisa com seres humanos e, na sequência, os 

estudantes recebiam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo I), assinavam 

concordando com a participação e preenchiam os instrumentos. Em média os estudantes 

utilizavam 30 minutos para responder aos instrumentos. O delineamento experimental 

utilizado foi o 4 (região: nordeste, norte, sul e centro-oeste) por 2 (cor da pele: brancos e 

não-brancos) por 3 (tipo de priming: atribuição de traços a um brasileiro, branco ou negro). 

 

3.1.2 ANÁLISE DOS DADOS 

Os dados foram tabulados no SPSS (Statistic Pcakage for Social Science) (versão 

18) onde foram realizadas análises descritivas (frequência, porcentagem, média, desvio-

padrão) para a caracterização dos participantes e análises preliminares, além de análises 

fatoriais exploratórias e análises de confiabilidade interna para avaliação dos questionários 

tipo Likert. Os testes utilizados para a efetivação dos objetivos foram qui-quadrado, 
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ANOVA e teste t de Student. O nível de significância adotado em todos os testes foi de 

0,05. 

 

3.1.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção, serão apresentados os resultados descritivos e na sequência os 

resultados pertinentes aos efeitos da região, da cor da pele e dos primings nas variáveis 

dependentes. Por fim, serão apresentados os resultados referentes à análise dos efeitos de 

interação entre a região e os primings. 

 

3.1.3.1 ANÁLISE DAS CRENÇAS EVOCADAS A PARTIR DA PALAVRA “NEGROS” 

Esta questão solicitava aos participantes que respondessem livremente que 

pensamentos, sentimentos ou imagens lhe surgiam a mente a partir da palavra “negros”. 

Um grupo heterogêneo de mais de 150 crenças foram evocadas. As crenças foram tratadas 

de modo a se chegar em crenças condensadas e explicativas (Bardin, 1997).  Inicialmente 

as crenças de conteúdo semântico idêntico e/ou semelhante foram agrupadas e descontadas 

em torno de uma representação-chave do grupo (aquela que melhor definisse o conjunto a 

que se refere). Deste modo, 55 crenças foram elencadas e estruturadas a princípio em torno 

de cinco eixos: (1) emoções (enquadra respostas expressas em termos de sentimentos e 

emoções em relação aos negros e/ou experienciados pelos negros); (2) características 

físicas (agrupa crenças relacionadas à aparência física); (3) características psicológicas 

(agrupa crenças expressas por meio de atributos psicológicos ou de personalidade); (4) 

valores (refere crenças em termos de princípios normativos ou atitudinais) e (5) história ou 

origem (relaciona crenças acerca dos fatores históricos das relações raciais e relativos à 

origem) (Tabela 2). 
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Tabela 2: Crenças evocadas a partir da palavra “negros” (frequência com que foi citada entre 

parênteses) (n=678) 

Emoções Características 

físicas 

Características 

psicológicas 

Valores/atitudes História/origem 

 

Sofrimento (30) 
Inferioridade/humilhação (7) 

Opressão (3) 

Revolta (2) 

Agressividade (1) 

Baixa auto-estima (1) 

Desfavorecido (1) 

Dificuldades (1) 

Indiferente (1) 

Medo (1) 

Pena (1) 
Recebe ajuda desnecessária (1) 

Sentimento de culpa (1)  

 

 

 

Cor escura (95) 

Diferente (8) 

Beleza (3) 

Forte (3) 

Cabelo ruim (1) 

Negros (1) 

Sujeira (1) 

 

 

Alegre (3) 

Amigo (3) 

Inteligência (1) 

Pessoas relati-

vamente confi-

áveis (1) 

 

 

Seres humanos 

iguais/normais (148) 

Preconceito (55) 

Injustiça (31) 

Desigualdade (30) 

Exclusão/inclusão (28) 

Discriminação (25) 

Igualdade (17) 

Liberdade (4) 

Respeito (4) 

Busca pela igualdade (1) 

Persistência (1) 

Progresso (1) 

Solidariedade (1) 

Trabalhador (1) 

Piadas (1) 

 

Escravidão (46) 

Luta (25) 
Afrodescendente (14) 

Pobreza (12) 

Raça (12) 

Descendência (9) 

Musicais (5) 

Etnia (3) 

Cultura (2) 

Família (2) 

Animais (1) 

Brasileiros (1) 

Capoeira (1) 

Dívida social (1) 

Esportes (1) 

Exploração (1) 

 
 

A partir das crenças apresentadas sobre a categoria social negro, podemos 

perceber que dentre os diferentes conteúdos utilizados para referir esta categoria, os termos 

seres humanos iguais/normais, cor escura, preconceito, escravidão, injustiça, 

desigualdade, sofrimento, exclusão, discriminação e luta, foram os mais recorrentes, além 

do que o significado a que remete a trajetória histórico-cultural dos negros em termos de 

raça discriminada pode agregar todos os indicadores apresentados que representam a 

segregação desta categoria, o que implicaria em agregar algumas características citadas na 

categoria emoções (por exemplo, inferioridade/humilhação, opressão, revolta), 

características físicas (por exemplo, diferente, cabelo ruim, sujeira), características 

psicológicas (por exemplo, pessoas relativamente confiáveis), valores/atitudes (por 

exemplo, preconceito, injustiça, desigualdade), história/origem (por exemplo, escravidão, 

pobreza, afrodescendente). 

Na sequência, seguindo a perspectiva de estudos sobre essencialização das 

diferenças (Moscovici & Pérez, 1997; Paladino et al., 2002), as crenças foram submetidas 

a uma análise semântica e categorizadas em dois tipos: ligadas a traços de natureza e 
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ligadas a traços de cultura. Os traços de natureza são os considerados simultaneamente 

atributos que referem seres humanos e animais (características biológicas, fenotípicas, 

emoções primárias) e os traços de cultura são os considerados exclusivamente atributos 

pertencentes a seres humanos (características sócio-culturais, emoções secundárias). As 

crenças que não se configuravam relacionadas aos dois tipos de traços foram excluídas 

desta fase das análises (por exemplo, preconceito, diferente, exclusão, seres humanos). 

Nosso interesse consistia em avaliar a existência de diferença significativa entre as crenças 

ligadas a traços de natureza e a traços de cultura à categoria social negro. Tivemos um total 

de 515 evocações excluídas. Encontramos que 95,5% das crenças utilizadas para referir os 

negros podem ser associadas a traços naturais. Um teste qui-quadrado demonstrou que os 

estudantes atribuem significativamente mais traços de natureza aos negros (em suas 

crenças livres) do que traços de cultura (x
2
=128,988; gl=1; p<0,001). 

Para avaliar as diferenças entre essas crenças em relação aos negros em função da 

região do participante e da cor da pele, realizamos dois testes qui-quadrado. Para realizar 

as análises em função da cor da pele, agrupamos as respostas dos participantes em duas 

categorias: brancos (44,6%) e não-brancos (55,4%). Esse procedimento se fez necessário 

tendo em vista que as opções de “branco” e “pardo” incorporaram mais de 80% das 

respostas dos participantes, o que inviabilizaria as análises que tivessem como objetivo 

utilizar este dado. Os resultados indicaram não haver diferenças significativas em relação à 

região do participante (x
2
=1,766; gl=3; n.s.), e em relação à cor da pele (x

2
=1,016; gl=1; 

n.s.). Foi evidenciado que independente da região e da cor da pele os estudantes atribuem 

mais traços de natureza do que traços de cultura aos negros. 

Em resumo, esses resultados apresentam dois pontos importantes: (1) que a 

simples menção à categoria social negro é capaz de elucidar conceitos ou termos 

pertinentes às relações raciais ou valores morais (por exemplo, os termos “preconceito”, 
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“injustiça”, “sofrimento”) e (2) que a categoria social negro é representada de forma 

essencializada. 

Interessante mencionar que nessas regiões existe uma proporção desigual de 

negros e pardos quando comparamos as regiões sul e as demais (PNAD, 2005). Por conta 

da quantidade de brancos na região sul ser bastante superior em relação às outras regiões 

(mais de 80%), esperávamos que nesta região a incidência de crenças ligadas a traços 

naturais frente à categoria social negro fosse mais elevada. No entanto, nossos dados 

contestaram essa expectativa. 

 

3.1.3.1 ATRIBUIÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ÀS CATEGORIAS SOCIAIS 

ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS AOS BRANCOS 

Para analisar as características atribuídas ao alvo, foi solicitado aos participantes 

que atribuíssem características ou traços de personalidade a um branco típico e, 

posteriormente, avaliassem as atribuições em termos da valência, se positiva, negativa ou 

neutra. Para realizar as análises iniciamos procedendo da mesma forma apresentada nas 

análises anteriores. Assim, após o agrupamento por semelhança semântica dos atributos, 

um total de 54 atributos foi encontrado. O próximo passo consistiu em categorizar os 

conteúdos para que pudessem ser analisados em função de alguns eixos pertinentes ao tipo 

de atributo utilizado pelos participantes. Três eixos foram elencados: (1) emoções e traços 

de personalidade, que alocou características em termos de sentimentos e traços de 

personalidade (por exemplo, alegre, arrogante, confiante); (2) características físicas que 

agrupou os atributos que configuravam crenças em termos da aparência ou características 

fisiológicas (por exemplo, pele branca, cor da pele, problemas de saúde) e (3) 

características sócio-culturais, onde foram agrupadas as inferências de ordem do contexto e 
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das interações intergrupais (por exemplo, preconceituoso, civilizado, bem sucedido) 

(Tabela 3). 

 

 

Tabela 3: Características e traços de personalidade atribuídos a um branco típico (frequências entre 

parênteses) (n=221) 

Sentimentos e traços de personalidade Características físicas Características sócio-

culturais 

 

Arrogante (45) 

Autoritário (24) 

Confiante (15) 

Inteligente (15) 

Alegre (9) 

Educado (9) 

Egoísta (9) 

Ambicioso (9) 

Orgulhoso (9) 

Caráter (6) 

Trabalhador (6) 

Responsável (6) 

Dominador (6) 

Extrovertido (6) 

Fraterno (6) 

Gentil (6) 

 

 

Individualista (6) 

Persistente (6) 

Ativos (3) 

Atencioso (3) 

Bom homem (3) 

Calmo (3) 

Comodidade (3) 

Comum (3) 

Comunicativo (3) 

Conquistador (3) 

Desconfiado (3) 

Exibido (3) 

Flexível (3) 

Personalidade forte (3) 

Vaidade (3) 

 

 

Pele branca (48) 

Cor da pele (36) 

Humano (6) 

Loiro (6) 

Nariz afilado (6) 

Problemas de saúde (6) 

Bonito (3) 

Branco (3) 

Cabelo liso (3) 

Fracos fisicamente (3) 

Olhos claros (3) 

 

 

 

Preconceituoso (54) 

Superior (33) 

Americanizados (3) 

Descendente europeu (6) 

Civilizado (6)  

Desigual (3) 

Bem sucedido (3) 

Beneficiado (3) 

Burguesia (3) 

Economicamente melhor (3) 

Poder (3) 

Rico (3) 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 3 demonstram que os atributos mais utilizados 

para referir um branco típico foram preconceituoso, pele branca, arrogante, cor da pele, 

autoritário, confiante, inteligente. Para avaliar se houve diferença significativa entre os 

traços positivos, negativos e neutros atribuídos pelos participantes a esta categoria, 

realizamos um teste qui-quadrado. Os resultados indicaram diferença significativa entre as 

valências dos traços (x
2
=9,723; gl=2; p<0,05), foram atribuídos 34,1% de traços positivos, 

45,1% de traços negativos e 20,8% de traços neutros. Conforme podemos observar, o alvo 

negro recebeu mais traços negativos do que positivos e neutros. 

Para avaliar o efeito da região e da cor da pele dos participantes nas valências dos 

atributos, realizamos dois testes qui-quadrados. Os resultados indicaram que para a relação 

valência dos atributos e região (x
2
=10,866; gl=6; n.s.), assim como para a relação valência 

dos atributos e cor da pele (x
2
=0,628; gl=2; n.s.), não houve diferença significativa. 
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Dando sequência às análises, com o objetivo de avaliar a existência de diferença 

entre a atribuição de traços naturais e culturais direcionada ao alvo branco, categorizamos 

os atributos aplicados a um branco típico em dois tipos: traços de natureza e traços de 

cultura. Um qui-quadrado indicou haver diferença significativa entre as atribuições de 

traços de natureza e traços de cultura para um branco típico (x
2
=86,294; gl=1; p<0,001) 

nos participantes em geral. A quantidade de traços de cultura foi superior (71,05%) (Tabela 

4). Já em função da região (x
2
=2,530; gl=3; n.s.) e da cor da pele (x

2 
= 0,228; gl = 1; n.s.), 

não foi possível encontrar diferenças significativas na atribuição de traços. 

Tabela 4: Traços de natureza e traços de cultura atribuídos a um branco típico 

Traços de natureza Traços de cultura 

 

 

Pele branca (48) 

Cor da pele (36) 

Alegre (9) 

Humano (6) 

Loiro (6) 

Nariz afilado (6) 

Problemas de saúde (6) 

Descendente europeu (6) 

Bonito (3) 

Branco (3) 

Cabelo liso (3) 

Fracos fisicamente (3) 

Olhos claros (3) 

Ativos (3) 

 

 

 

Preconceituoso (54) 

Arrogante (45) 

Superior (33) 

Autoritário (24) 

Confiante (15) 

Inteligente (15) 

Educado (9) 

Egoísta (9) 

Ambicioso (9) 

Orgulhoso (9) 

Caráter (6) 

Trabalhador (6) 

Responsável (6) 

Dominador (6) 

Extrovertido (6) 

Fraterno (6) 

Gentil (6) 

Individualista (6) 

Persistente (6) 

 

Civilizado (6) 

Atencioso (3) 

Bom homem (3) 

Calmo (3) 

Comodidade (3) 

Comunicativo (3) 

Conquistador (3) 

Desconfiado (3) 

Exibido (3) 

Flexível (3) 

Personalidade forte (3) 

Vaidade (3) 

Americanizados (3) 

Bem sucedido (3) 

Beneficiado (3) 

Burguesia (3) 

Economicamente melhor (3) 

Poder (3) 

Rico (3) 

 

Total = 141 Total = 346 

 

Em linhas gerais, estes resultados apontam para uma percepção favorecida da 

categoria social branco, tendo em vista a magnitude de traços de cultura atribuídos a este 

alvo em detrimento dos traços de natureza. Importante destacar que muito embora a 

valência desses traços tenha sido em maior grau negativa na conotação dos participantes, a 

atribuição diferenciada de traços de cultura confere ao alvo de julgamento uma condição 

de superioridade. Em relação às interações das variáveis região e cor da pele, foi observado 
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que não existe diferença entre as atribuições, indicando que, independente da região dos 

participantes, assim como da cor da pele, as características atribuídas a um branco típico 

são na maior parte culturais. Foi verificado também que o alvo branco recebeu uma 

quantidade significativamente maior de atributos negativos. Este foi um dado não 

esperado, posto que os brancos conferem o grupo majoritário em nossa sociedade e 

frequentemente são associados a atributos positivos (Guimarães & Macedo, 2008). Além 

de que, em nossa amostra contamos com a participação de quase 50% de estudantes que se 

auto-atribuíram a cor branca. Não obstante, como referimos, em termos de valência, essa 

avaliação mais negativa do alvo branco não apresentou interferência da cor, indicando que 

independente da cor da pele, a maior parte dos estudantes avaliaram o alvo branco por 

meio de atributos que julgam mais negativos do que positivos. 

Podemos pensar nesse resultado através de duas questões. A primeira se refere a 

suposição de que ao preencher esta questão no instrumento utilizado em nossa pesquisa, os 

estudantes, tendo se deparado previamente com reflexões acerca das relações raciais, 

desenvolveram uma atitude hostilizada frente o alvo branco, posto que se trata de uma 

categoria social comumente associada ao poder e dominação (ver Cabecinhas, 2002a). Por 

outro lado, destacamos que essa avaliação embora seja negativa em termos de valência dos 

traços, refere-se a uma avaliação que coloca o alvo branco em vantagem em termos do 

essencialismo (o alvo branco foi percebido como mais dotado de traços culturais do que 

naturais). Resta saber se esse tipo de avaliação permanece desta forma quando são 

comparadas as avaliações dirigidas ao endogrupo e exogrupo em função da cor. 

Trataremos desta questão no tópico pertinente à comparação das atribuições direcionadas 

ao endogrupo versus exogrupo em função da cor da pele. 
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS AOS NEGROS 

Objetivando analisar de que forma os participantes atribuem características à 

categoria social negro, diferentemente do quesito sobre crenças relacionadas à palavra 

negros, foi solicitado que os participantes indicassem características ou traços de 

personalidade de um negro típico e, posteriormente avaliassem as características atribuídas 

em termos da valência (positiva, negativa ou neutra). 

Dando sequência, de modo semelhante às categorizações realizadas nas análises 

anteriores, obtivemos um agrupamento inicial de 61 características. Na sequência, estas 

características foram agrupadas em três eixos: (1) emoções e traços de personalidade, onde 

foram agregadas as características que representavam sentimentos ou traços de 

personalidade (por exemplo, alegre, batalhador, determinado); (2) características físicas, 

referindo as atribuições fenotípicas e genotípicas (por exemplo, força, pele escura, nariz 

alargado); (3) características sócio-culturais, concernentes às características aprendidas no 

contexto social ou que fazem menção a ele (por exemplo, injustiçado, pobre, analfabeto) 

(Tabela 5). 

Tabela 5: Características e traços de personalidade atribuídos a um negro típico (frequência com que 

foi citada entre parênteses) (n=239) 

Sentimentos e traços de personalidade Características físicas Características 

sócio-culturais 

 Alegre (54) 

Batalhador (54)  

Trabalhador (42) 

Determinado (18) 

Perseverante (12) 

Preconceituoso (12) 

Auto-estima baixa (9) 

Inferior (9) 

Orgulhoso (9) 

Sorridente (9) 

Auto-preconceito (6) 

Comunicativo (6) 

Corajoso (6) 

Dedicado (6) 

Desconfiado (6) 

Sincero (6) 

Sofredor (6) 

Aceitação (3) 

Caráter (3) 

Comodismo (3) 

Competente (3) 

Confiante (3) 

Educado (3) 

Esperto (3) 

Fiel (3) 

Frustrado (3) 

Honesto (3) 

Inteligente (3) 

Desvalorizado (3) 

Complexo de 

inferioridade (3) 

Pessimista (3) 

Resolvido (3) 

Responsável (3) 

Revolta (3) 

Sem ambição (3) 

Simples (3) 

Tímido (3) 

 

Força (78) 

Pele escura (21) 

Humano (18) 

Nariz alargado (15) 

Cabelo ruim (9) 

Cor da pele (24) 

Resistente (9) 

Bonito (3) 

Diferente (3) 

Gingado (3) 

Lábios grandes (3) 

Odor (3) 

Pagodeiro (3) 

Preto (3) 

 

Injustiçado (6) 

Pobre (6) 

Analfabeto (3) 

Cultura (3) 

Desigual (3) 

Desprivilegiado (3) 

Discriminados (3) 

Preconceito (3) 

Sotaque (3) 
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Os dados iniciais referentes à atribuição de características ou traços de 

personalidade a um negro típico demonstraram que os principais atributos que os 

participantes utilizaram para este alvo foram alegre, batalhador, trabalhador, força, pele 

escura, humano, nariz alargado e determinado. 

Para analisar em que medida os participantes atribuíram características positivas, 

negativas e neutras a um negro típico realizamos um qui-quadrado. Os resultados 

indicaram haver diferença entre as valências das atribuições (x
2
=84,396; gl=2; p<0,001). 

Uma quantidade superior de atributos positivos foi aplicada ao negro típico (64,7%) em 

comparação com os atributos considerados negativos (21,4%) e neutros (13,9%). 

Para avaliar a interação entre as variáveis região e cor da pele do participante, 

utilizamos um teste qui-quadrado para cada uma das interações. Os resultados indicaram a 

ausência de diferença significativa entre as valências dos traços atribuídos ao negro e as 

variáveis região (x
2
=6,524; gl=6; n.s.) e cor da pele dos participantes (x

2
=2,327; gl=2; n.s.). 

Para avaliar em que medida esses traços podem ser de natureza ou de cultura, 

procedemos a uma reorganização das características em dois tipos: tacos de natureza e 

traços de cultura (Tabela 6). 

Tabela 6: Traços de natureza e traços de cultura atribuídos a um negro típico 

Traços de natureza Traços de cultura 

 

Força (78) 

Alegre (54) 

Cor da pele (24) 

Pele escura (21) 

Nariz alargado (15) 

Cabelo ruim (9) 

Resistente (9) 

Inferior (9) 

 

 

Corajoso (6) 

Bonito (3) 

Gingado (3) 

Lábios grandes (3) 

Odor (3) 

Pagodeiro (3) 

Preto (3) 

Esperto (3) 

Simples (3) 

 

  

Batalhador (54)  

Trabalhador (42) 

Determinado (18) 

Perseverante (12) 

Preconceituoso (12) 

Auto-estima baixa (9) 

Orgulhoso (9) 

Sorridente (9) 

Auto-preconceito (6) 

 

 

Comunicativo (6) 

Dedicado (6) 

Sincero (6) 

Injustiçado (6) 

Pobre (6) 

Analfabeto (3) 

Cultura (3) 

Desigual (3) 

Desprivilegiado (3) 

Discriminados (3) 

Preconceito (3) 

Sotaque (3) 

Comodismo (3) 

Competente (3) 

Aceitação (3) 

 

  

Educado (3) 

Frustrado (3) 

Honesto (3) 

Inteligente (3) 

Desvalorizado (3) 

Complexo de 

inferioridade (3) 

Pessimista (3) 

Resolvido (3) 

Responsável (3) 

Revolta (3) 

Sem ambição (3) 

Tímido (3) 

Confiante (3) 

Caráter (3) 

Total = 249 Total = 273 

 



173 

 

 

 

Para avaliar se houve diferença entre a atribuição de traços naturais e culturais ao 

negro típico, realizamos um qui-quadrado. Os resultados indicaram não haver diferença 

significativa entre as atribuições (x
2
=0,766; gl=1; n.s.). 

Avaliamos, então, em que medida as atribuições de traços de natureza e de traços 

culturais variam em relação às regiões e a cor da pele dos participantes. Os resultados de 

testes qui-quadrados demonstraram que a região (x
2
=6,272; gl=3; n.s.) e a cor da pele dos 

participantes (x
2
=1,377; gl=1; n.s.) não interferem no tipo de atribuição de traços a um 

negro típico. 

Os resultados da atribuição de características a um negro típico puderam 

evidenciar que, por meio desta medida, o alvo negro não foi percebido de forma 

essencializada (mas também não de forma favorecida), posto que foi semelhante a 

quantidade de traços de natureza e de cultura que os participantes utilizaram para referir 

este alvo, além de que os atributos utilizados foram significativamente mais positivos que 

negativos e não possuem relação com a região ou a cor da pele dos participantes. Pudemos 

demonstrar também que este tipo de questão apresentou resultados diferentes dos 

resultados encontrados no quesito sobre crenças acerca da categoria negro (conforme pode 

ser observado no primeiro tópico dos resultados do Estudo 1). Enquanto nas crenças livres 

sobre os negros os resultados tenham demonstrado que este alvo foi percebido de forma 

essencializada, por meio da atribuição de características a um negro típico o mesmo não 

ocorreu. Sugerimos que esse dado se deu em virtude da metodologia empregada, pois para 

a análise das crenças sobre os negros era requerido aos participantes que expressassem 

quaisquer pensamentos, emoções e imagens a partir da palavra “negros”, e isto, mesmo 

colocando a questão das relações raciais em sobressalto, agenciou uma baixa motivação 

para responder sem preconceito, tendo em vista que a questão não parecia expor os negros 

à avaliação ou julgamento. Por sua vez ao se solicitar a atribuição de características a um 
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“negro típico”, fica bastante saliente que o alvo está sendo julgado pelo percebedor, que, 

busca não se auto-referir como preconceituoso em virtude de proteger sua imagem 

vinculada aos princípios igualitários. Tal consideração recebe apoio quando os dados 

apresentam ainda que os negros receberam uma quantidade maior de atributos positivos 

que negativos, indicando que o preconceito foi possivelmente mascarado (ver Lima & 

Vala, 2005). 

Em linhas gerais, inferimos que a medida das crenças livres sobre os negros 

configurou-se como uma metodologia menos direta de avaliação do preconceito em 

comparação com a medida de atribuição de características a um “negro típico” e, por esse 

motivo, foi possível de detectar a percepção essencializada que os participantes possuem 

dos negros (ver Devine, 1989). Segundo Gouveia et al. (2006), o que ocorre é que as 

formas mais abertas de expressão do preconceito racial recebem uma conotação negativa 

na atualidade, em função disso, prevalece a ideia de que os negros não são objeto de 

preconceito entre os brasileiros, mesmo havendo evidências sociais que indiquem o seu 

oposto. Neste sentido é fundamental atentar para o tipo de metodologia empregada para 

averiguação do preconceito racial, sobretudo, no contexto brasileiro, onde a o preconceito 

contra negros é um fenômeno bastante controverso (ver Gouveia et al., 2006; Camino et 

al., 2004). 

 

ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS AOS BRASILEIROS 

Para analisar os atributos dirigidos aos brasileiros, foi requerido dos participantes 

que atribuíssem características ou traços de personalidade a um brasileiro típico e em 

seguida avaliassem as características em termos de sua valência, se positivas, negativas ou 

neutras. Seguindo os mesmos passos do tópico anterior, os procedimentos utilizados de 

agrupamento por semelhança semântica constituíram um conjunto de 68 atributos. O passo 
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seguinte consistiu em criar eixos que pudessem agrupar as 68 características heterogêneas 

e nos permitisse uma avaliação inicial dos traços utilizados para caracterizar um brasileiro 

típico. Os eixos foram os seguintes: (1) emoções e traços de personalidade, onde foram 

agrupadas as características que referissem sentimentos e/ou traços de personalidade (por 

exemplo, alegre, acolhedor, persistente); (2) características físicas, onde foram agrupadas 

as características referentes à aparência ou características fisiológicas (por exemplo, 

mestiço, sensual, raça) e (3) características sócio-culturais, categoria referente a atributos 

relacionados às interações intergrupais e cultura (por exemplo, preconceituoso, crendice, 

igual) (Tabela 7). 

Tabela 7: Características e traços de personalidade atribuídos a um brasileiro típico (frequência com 

que foi citada entre parênteses) (n=239) 

Sentimentos e traços de personalidade Características físicas Características 

sócio-culturais 

 

Alegre (141) 

Acolhedor (63) 

Batalhador (60) 

Trabalhador (45) 

Persistente (30) 

Esperto (18) 

Preguiçoso (18) 

Honesto (18) 

Solidário (15) 

Desonesto (12) 

Determinado (12) 

Fraterno (12) 

Sincero (9) 

Caráter (9) 

Sonhador (6) 

Ignorante (6) 

Passivo (6) 

Inteligente (6) 

Acomodado (6) 

Caloroso (6) 

Confiante (6) 

Emotivo (6) 

Criativo (6) 

Afetuoso (3) 

Alienado (3) 

Ambicioso (3) 

 

 

Humilde (3) 

Leal (3) 

Mal educado (3) 

Materialistas (3) 

Oportunista (3) 

Otimismo (3) 

Pacífico (3) 

Prestativo (3) 

Relaxado (3) 

Responsável (3) 

Simpatia (3) 

Sofrido (3) 

Superação (3) 

Vaidoso (3) 

Vantagens (3) 

Venenoso (3) 

Amigável (3) 

Amigo (3) 

Calmo (3) 

Carente (3) 

Corrupto (3) 

Dedicado (3) 

Egoísta (3) 

Esperançoso (3) 

Falso (3) 

Generosidade (3) 

 

 

Mestiço (15) 

Moreno (6) 

Negro (6) 

Sensual (6) 

Bonito (3) 

Cabelo ruim (3) 

Cor (3) 

Forte (3) 

Homem (3) 

Pardo (3) 

Raça (3) 

 

 

Preconceituoso (30) 

Crendice (3) 

Fala gíria (3) 

Igual (3) 

Preconceito (3) 

 

 

Os dados apresentados na Tabela 7 configuram a maneira pela qual os 

participantes do estudo percebem um brasileiro típico. Percebemos que as características 
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mais utilizadas para categorizar o brasileiro foram alegre, acolhedor, batalhador, 

trabalhador, preconceituoso, persistente, esperto, preguiçoso, honesto, solidário e 

mestiço. De maneira geral é possível observar uma avaliação mais voltada para aspectos 

positivos que negativos. Não obstante, para averiguar a existência de diferença 

significativa entre as atribuições positivas, negativas e neutras, realizamos um qui-

quadrado. Os resultados indicaram que a valência dos traços é diferente significativamente 

(x
2
=201,412; gl=2; p<0,001). Os participantes atribuíram 75,2% de características 

positivas, 19,8% de características negativas e 5% de características nutras. 

Para analisar a interação entre a região e da cor da pele dos participantes na 

valência das atribuições utilizadas para caracterizar um brasileiro, realizamos testes qui-

quadrado entre a região e a valência e entre a cor da pele e a valência. Os resultados 

apresentaram não existir diferença significativa entre as valências das atribuições em 

função da região (x
2
=9,896; gl=6; n.s.) e da cor da pele (x

2
=9,723; gl=1; n.s.). 

Para responder as questões sobre a atribuição diferenciada de traços de natureza e 

de traços de cultura ao brasileiro típico, do mesmo modo procedido no tópico anterior, 

realizamos um agrupamento por categorias de forma que os atributos pudessem ser 

alocados em dois tipos de traços: traços de natureza e traços de cultura. Um qui-quadrado 

demonstrou haver diferença significativa entre a atribuição de traços de natureza e de 

traços de cultura ao brasileiro (x
2
=90,000; gl=1; p<0,001). O brasileiro típico recebeu uma 

quantidade superior de traços de cultura (68,28%) (Tabela 8). 

Para verificar se existiam diferenças entre as atribuições de traços de natureza e de 

cultura a um brasileiro típico em função da região e da cor da pele, realizamos testes qui-

quadrado. Os resultados demonstraram que é independente da região (x 
2
=5,723; gl=3; n.s.) 

e da cor da pele (x
2
=0,126; gl=1; n.s.) a atribuição de traços de natureza e de traços de 

cultura ao alvo, indicando que as formas de atribuir características ao brasileiro típico em 
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função de traços de natureza e traços de cultura não depende da região ou da cor da pele do 

participante. 

Tabela 8: Traços de natureza e traços de cultura atribuídos a um brasileiro típico 

Traços de natureza Traços de cultura 

 

 

Alegre (141) 

Esperto (18) 

Mestiço (15) 

Moreno (6) 

Negro (6) 

Sensual (6) 

Bonito (3) 

Cabelo ruim (3) 

Cor (3) 

Forte (3) 

Homem (3) 

Pardo (3) 

Raça (3) 

Sofrido (3) 

 

 

 

Acolhedor (63) 

Batalhador (60) 

Trabalhador (45) 

Persistente (30) 

Preconceituoso (30) 

Preguiçoso (18) 

Honesto (18) 

Solidário (15) 

Desonesto (12) 

Determinado (12) 

Fraterno (12) 

Sincero (9) 

Caráter (9) 

Sonhador (6)  

Carente (3) 

Corrupto (3) 

Dedicado (3) 

 

 

Ignorante (6) 

Passivo (6) 

Inteligente (6) 

Acomodado (6) 

Caloroso (6) 

Confiante (6) 

Emotivo (6) 

Criativo (6) 

Afetuoso (3) 

Alienado (3) 

Ambicioso (3) 

Humilde (3) 

Leal (3) 

Esperançoso (3) 

Falso (3) 

Generosidade (3) 

Crendice (3) 

Egoísta(3) 

 

Materialistas (3) 

Oportunista (3) 

Otimismo (3) 

Pacífico (3) 

Prestativo (3) 

Relaxado (3) 

Responsável (3) 

Simpatia (3) 

Superação (3) 

Vaidoso (3) 

Vantagens (3) 

Venenoso (3) 

Amigável (3) 

Amigo (3) 

 Fala gíria (3) 

Mal educado (3) 

Calmo (3) 

Total = 216 Total = 465 

 

Globalmente, os resultados obtidos em relação à atribuição de características e 

traços de personalidade à categoria social brasileiro sugere que há uma percepção bastante 

favorável deste grupo, posto que recebeu significativamente mais atributos positivos do 

que negativos e neutros, assim como mais traços culturais e essa atribuição ocorre 

independente da região ou da cor da pele. Esses resultados corroboram a tese do 

favoritismo endogrupal (ver Tajfel, 1970). Tal tese postula que os sentimentos que as 

pessoas desenvolvem sobre o próprio grupo estão na base do sentimento de pertença, 

processo natural que ocorre quando as pessoas se sentem afiliadas a um grupo e buscam a 

proteção tanto da imagem do grupo como da auto-imagem, resultando em avaliações mais 

favoráveis (Rubini et al., 2007; Castelli et al., 2008). 
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ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS ATRIBUÍDAS AO ENDOGRUPO DE NATURALIDADE 

Dando continuidade às análises sobre as atribuições dirigidas ao endogrupo, 

passamos a apresentar as atribuições de características e traços de personalidade dirigidos a 

uma pessoa típica de mesma naturalidade do participante. Neste sentido avaliamos tanto o 

conteúdo dos traços (naturais e culturais) como a valência (positiva, negativa e neutra). 

Após as análises iniciais e procedendo da mesma forma utilizada nas análises de 

agrupamento anteriores, mais de 79 atributos foram utilizados para referir um membro 

típico do endogrupo. Percebemos que a semelhança destes em relação aos atributos 

utilizados para caracterizar o brasileiro típico foi extremamente saliente. Os atributos mais 

citados pelos participantes independente da região foram: alegre (231), acolhedor (168), 

trabalhador (144), batalhador (87) e tradicionalista (63). Como nossos objetivos giram 

em torno de avaliar em que medida são atribuídos traços positivos, negativos e neutros, 

além de traços de natureza e de cultura ao endogrupo, optamos por não apresentar 

detalhadamente os traços atribuídos e procedemos as análises de interação entre a 

atribuição de características em relação à valência e aos tipo de traços (naturais ou 

culturais), a região do participante, a cor da pele e o tipo de priming. Para as análises 

utilizamos um conjunto de testes qui-quadrado. 

Os resultados demonstraram que a valência dos traços não sofre efeito da região 

dos participantes (x
2
=6,374; gl=6; n.s.), do mesmo modo em relação à cor da pele (x

2 
= 

1,295; gl = 2; n.s.). Independente da região dos participantes, a atribuição de características 

positivas ao endogrupo é bastante superior (x
2
=20,928; gl=1; p<0,001). 

Para analisar o efeito da região e da cor da pele dos participantes nas atribuições 

de traços de natureza e traços de cultura, reorganizamos os atributos referidos ao 

endogrupo em função de dois indicadores (traços de natureza e traços de cultura) e a cor da 

pele em duas categorias (brancos e não-brancos), tal como já apresentado nas análises 
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anteriores. Previamente avaliamos se de forma global os participantes diferem 

significativamente quanto à atribuição de traços de natureza e traços de cultura ao 

endogrupo. Através de um qui-quadrado foi encontrado que a quantidade de atributos 

culturais é superior significativamente (x
2
=70,394; gl=1; p<0,001). 

Posteriormente, um qui-quadrado indicou haver diferenças entre as regiões no que 

se refere à atribuição de traços de natureza e de cultura ao endogrupo (x
2 

=11,343; gl=3; 

p<0,05). Tal como já encontrado nas análises anteriores, a cor da pele não apresentou 

efeito na atribuição de traços naturais e culturais ao endogrupo (x
2 

=0,039; gl=1; n.s.) 

(Tabela 9). 

Tabela 9: Frequências obtidas (OB) e esperadas (ES) da atribuição de traços de natureza e traços de 

cultura a um membro do endogrupo (naturalidade) típico em relação à região 

Região 

 Nordeste Sul Norte Centro-Oeste 

 OB ES OB ES OB ES OB ES 

Traços de natureza 113 94,9 42 53,2 25 25,6 16 22,3 

Traços de cultura 176 194,1 120 108,8 53 52,4 52 45,7 

(x
2 
=11,343; gl=3; p<0,05) 

Verificamos através da Tabela 9 que os participantes da região sul e centro-oeste 

apresentam uma maior magnitude de indicação dos traços de cultura ao endogrupo em 

relação às outras regiões. Estes dados sugerem que embora em todas as regiões os 

participantes tenham utilizado mais traços de cultura do que traços de natureza para 

caracterizar o endogrupo, indicando uma percepção positiva e superior do próprio grupo, 

os participantes das regiões sul e centro-oeste diferem dos demais participantes em termos 

de distanciar ainda mais essa posição, pois a quantidade de atributos de cultura que referem 

para o seu grupo é significativamente superior quando comparadas com os outros grupos. 

Considerando que a tese do favoritismo endogrupal foi corroborada nesta 

investigação, tendo em vista o favorecimento das atribuições dirigidas aos brasileiros e a 

um membro de própria naturalidade, destacamos que para os participantes das regiões sul e 

centro-oeste, foi evidenciado um favorecimento do endogrupo em maior grau. Alguns 

estudos demonstram que quanto mais forte é a pertença grupal, mais a identidade do grupo 
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é percebida de forma favorecida (ver Leyen et al., 2003). Se por um lado encontramos uma 

diferença significativa em função da região no que se referem às atribuições de traços de 

natureza e de cultura ao endogrupo de naturalidade, o mesmo não foi evidenciado em 

relação ao endogrupo de nacionalidade. Muito embora o brasileiro tenha sido avaliado de 

forma favorável, não foi possível evidenciar que essa percepção ocorre de diferentes 

formas em função da região. Podemos supor que para os participantes oriundos das regiões 

sul e centro-oeste, é mais importante sua naturalidade do que sua nacionalidade, o que nos 

leva a supor que possivelmente esses participantes tendam a apresentar uma percepção 

mais negativa de exogrupos, contudo, neste estudo a relação endogrupo versus exogrupo 

será analisada apenas em função da cor da pele, não sendo possível analisar tal suposição 

em função de exogrupos pertinentes à pertença de naturalidade. 

 

ANÁLISE DOS EFEITOS DOS PRIMINGS 

Conforme apresentado na seção de instrumentos e procedimentos, utilizamos uma 

questão inter-participantes como priming. Tal questão solicitava a atribuição de 

características típicas a um brasileiro (modelo A), a um branco (modelo B) e a um negro 

(modelo C) típicos. No que se refere à ordem de exposição do questionário, esta questão 

estava disposta logo após a questão sobre crenças livres acerca da palavra “negros”. Por 

essa razão, apenas a partir desta questão é que é possível se verificar os efeitos dos 

primings. 

Para analisar o efeito dos primings na atribuição de características ao endogrupo 

de naturalidade, utilizamos a técnica Tag cloud ou Word cloud. Esta técnica permite 

analisar a representação do conhecimento acerca de determinado objeto via frequência de 

evocações, com isto tem-se a possibilidade de analisar tendências e interesses do grupo 

investigado (Halvey & Keane, 2007; Brandt & Medeiros, 2010). O resultado se dá por 
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meio de nuvens de palavras cujo aglomerado reflete os termos citados e o peso visual das 

palavras é proporcional à frequência de uso, neste sentido, as palavras mais recorrentes são 

apresentadas em fontes mais salientes. As nuvens de palavras, portanto, refletem a 

configuração representativa de análise qualitativa do tema de abordado (Brandt & 

Medeiros, 2010). 

Na figura 1 seguem as nuvens resultantes das análises acerca do efeito do priming 

categorial “brasileiro”, “branco” e “negro” na atribuição de traços ao endogrupo de 

naturalidade. 

Figura 1: Tag cloud das crenças evocadas acerca do endogrupo de naturalidade em função dos 

primings 

Priming Brasileiro Priming Branco 

 
 

Priming Negro 

 
 

Podemos observar de acordo com a Figura acima que as crenças mais evocadas 

acerca do endogrupo se referem aos traços “acolhedor”, “trabalhador” e “alegre”, 

independente do tipo de priming utilizado. Por outro lado, podemos encontrar alguns traços 

que emergiram de modo mais particular em se tratando do priming apresentado ao grupo. 

Percebemos que ao serem ativados pelo priming “brasileiro”, ao endogrupo é atribuída 
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significativamente uma proporção superior de traços que indicam uma percepção favorável 

do endogrupo. Já ativados pelo priming “branco”, notamos o acréscimo de um traço que 

pode ser relacionado às relações raciais, trata-se do atributo “preconceituoso”. 

Possivelmente esta recorrente evocação está associada à ativação efetivada pelo estímulo 

pertinente à cor da pele que logo tem associação com questões de ordem racial. Por sua 

vez, em relação ao priming “negro”, notamos que o atributo “preconceituoso” também é 

apontado pelo grupo, contudo, com um destaque mais sutil do que o indicado pela Tag 

cloud referente ao estímulo “branco”. Encontramos também o acréscimo dos traços 

“inteligente” e “amigável”, assim como, é possível de se verificar uma redução da saliência 

dos traços “trabalhador” e “acolhedor”, sendo o mais destacado o atributo “alegre”. 

Com esses resultados podemos indicar que as atribuições direcionadas ao 

endogrupo tenderam a se modificar em função do tipo de priming utilizado. Podemos 

indicar também que refletir sobre a cor da pele pode provocar um nível diferenciado de 

reflexão nas pessoas sobre o próprio grupo. Em relação ao priming “negro”, notamos que 

mesmo cumprindo o mesmo padrão positivo das evocações apresentadas pelas outras 

nuvens, em geral essa análise apresenta uma perspectiva mais favorável do endogrupo do 

que a perspectiva induzida pelo priming “branco”. Como se pode observar, a nuvem 

referente ao priming “branco” apresenta os traços “machista”, “preguiçoso”, 

“tradicionalista”, além de “preconceituoso” mais destacado do que a nuvem do priming 

“negro”, ao passo que nesta última nuvem em destaque apenas o atributo “preconceituoso” 

pode ser indicado como negativo. Por sua vez, na nuvem referente ao priming “brasileiro” 

não aparece o traço “preconceituoso” o que pode confirmar que a utilização de um 

estímulo pertinente à cor da pele pode evocar crenças ligadas às relações raciais. 

Tendo concluído que em um nível qualitativo as atribuições direcionadas ao 

endogrupo de naturalidade sofrem efeito do tipo de priming categorial apresentado aos 



183 

 

 

 

estudantes, implicando em análises mais ou menos favoráveis do endogrupo, seguimos 

analisando se as valências dos traços utilizados para referir o endogrupo e o tipo de 

atributo segundo a teoria da infra-humanização (traços naturais e culturais), são 

determinados pelos estímulos. Desta forma, utilizamos como variáveis dependentes as 

dimensões dos traços atribuídos ao endogrupo de naturalidade (traços naturais e culturais) 

e as valências desses traços (positiva, negativa e neutra). Os resultados de um teste qui-

quadrado demonstraram que independente do tipo de priming o endogrupo é avaliado em 

maior grau de forma positiva, tanto no que se referem às duas dimensões dos traços (x
2
= 

1,119; gl=2; n.s.), recebendo uma quantidade superior de atribuição de traços de cultura 

(67,2%), quanto às três dimensões da valência (x
2
= 1,725; gl= 4; n.s.), recebendo uma 

proporção maior de traços indicados como positivos (70,6%). Se por um lado nossas 

hipóteses acerca dos efeitos das variáveis independentes foi apenas parcialmente 

confirmada, pudemos confirmar nossas hipóteses sobre o favoritismo endogrupal. 

 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A ATRIBUIÇÃO DIFERENCIADA DE TRAÇOS AO ENDOGRUPO 

VERSUS EXOGRUPO EM FUNÇÃO DA COR DA PELE 

Para avaliar se existiam diferenças significativas entre a atribuição de traços de 

natureza e traços de cultura, considerando os alvos “branco típico” e “negro típico”, e 

atingir o objetivo de analisar as atribuições dirigidas ao endogrupo versus exogrupo em 

função da cor da pele, através do procedimento split file com a cor da pele, realizamos 

testes qui-quadrado. Pudemos verificar que os participantes auto-categorizados como 

brancos atribuíram mais traços de cultura do que traços de natureza ao alvo branco 

(x
2
=25,329; gl=1; p<0,001). Os resultados demonstraram também que esses participantes 

não apresentaram um julgamento diferenciado em relação ao alvo negro, conforme 

esperávamos, ou seja, não houve diferença significativa entre a atribuição de traços 
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naturais e culturais ao alvo negro (x
2
=0,012; gl=1; n.s.). Em relação aos participantes 

categorizados como não-brancos, observamos que os resultados seguiram o mesmo padrão 

dos participantes brancos. Para o alvo branco, os participantes não-brancos atribuíram uma 

quantidade diferenciada de traços culturais (x
2
=25,817; gl=1; p<0,001), mas no que se 

referem às atribuições de traços dirigidas aos negros, não foi evidenciada diferença 

significativa (x
2
=2,612; gl=1; n.s.), muito embora seja possível de se perceber que houve 

uma tendência a atribuição superior de traços naturais  (Tabela 10). 

Tabela 10: Frequências obtidas (OB) e esperadas (ES) da atribuição de traços naturais e culturais em 

relação a um“branco típico” e a um “negro típico” 

 Branco Não-branco 

 Branco Negro Branco Negro 

 OB ES OB ES OB ES OB ES 

Traços de natureza 15 36,5 40 40,5 22 46,5 57 49 

Traços de cultura 58 36,5 41 40,5 71 46,5 41 49 

 

Passamos a analisar se no que se refere à valência dos traços, houve alguma 

diferença entre as atribuições endogrupais e exogrupais. Os resultados demonstraram que 

houve efeito da cor da pele nessas atribuições. Os participantes brancos atribuíram mais 

traços negativos que positivos e neutros ao alvo branco (x
2
=8,541; gl=2; p<0,05) e 

atribuíram mais traços positivos que negativos e neutros ao alvo negro (x
2
=24,175; gl=2; 

p<0,001). Os participantes não-brancos seguiram o mesmo padrão de atribuição, 

atribuíram mais traços negativos ao alvo branco (x
2
=8,000; gl=2; p<0,05) e mais traços 

positivos ao alvo negro (x
2
=59,455; gl=1; p<0,001). 

Esses resultados indicam que se a tese do favoritismo endogrupal conforme 

derivada dos conhecimentos advindos dos estudos dos grupos mínimos (Tajfel, 1970) pode 

ser confirmada diante dos dados pertinentes aos estudantes brancos (considerando-se 

apenas os conteúdos dos traços), no entanto, como enfatizam Castelli et al. (2008), nem 

sempre uma percepção favorecida do endogrupo determina a rejeição do exogrupo. Nossos 

achados evidenciaram que muito embora os participantes brancos tenham favorecido o 
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endogrupo (alvo branco), esse dado não foi suficiente para prescrever a rejeição ou o 

rechaço dos negros através da sub-atribuição de traços (Lima & Vala, 2005). Quanto à 

valência, os resultados demonstraram que os participantes brancos e não-brancos atribuem 

aos negros mais traços positivos e aos brancos mais traços negativos. Conforme 

evidenciamos anteriormente, é possível que esse resultado tenha se dado em virtude da 

ativação da norma anti-racista prevista em questões que suscitam crenças e representações 

vinculadas às questões raciais (Crandall, Eshleman & O‟Brien, 2002). 

É importante enfatizar que mesmo não infra-humanizando os negros, os 

participantes brancos também não apresentaram uma percepção favorecida desta categoria 

social quanto ao conteúdo dos traços. Segundo Castelli e seus colaboradores, as pessoas 

que valorizam normas igualitárias tendem a não desenvolver sentimentos negativos em 

relação aos exogrupos, ou de outro modo, podem experimentar uma dubiedade de 

sentimentos em relação ao exogrupo: por um lado, por conta das normas sociais, 

experimentam sentimentos vinculados a uma visão igualitária de mundo e, por outro lado, 

experimentam sentimentos de rejeição aos negros patenteados por uma sociedade racista 

(Hodson et al., 2004). De acordo com os achados dos estudos que utilizam como aporte a 

teoria do racismo aversivo, o indivíduo caracterizado como racista aversivo apresenta uma 

forma sutil de preconceito tipicamente expressada por pessoas bem intencionadas e liberais 

(ver Hodson et al., 2004), essas pessoas são explicitamente igualitárias em suas normas, 

mas inconscientemente nutrem sentimentos negativos sobre os negros, dada a influência 

dos repertórios sociais, gerando uma ambivalência nesses sentimentos  que apenas em 

determinados contextos têm a possibilidade de ser expressos (Dovidio & Gaertner, 2000). 

Esses pressupostos são enfatizados semelhantemente pela teoria do racismo ambivalente 

(Katz et al., 1986; Katz & Hass, 1988). O objetivo de mascarar uma atitude preconceituosa 

frente a uma minoria tem base na necessidade de resguardar uma auto-imagem vinculada a 
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princípios morais democráticos, traço característico das pessoas na atualidade (Pratto et al., 

2006). 

Em relação aos resultados da atribuição de traços dos participantes não-brancos 

tanto ao alvo negro quanto ao alvo branco, podemos seguir duas linhas de raciocínio. 

Primeiro, podemos supor que uma avaliação favorável do alvo branco (exogrupo) tenha 

ocorrido em função tanto dos repertórios sociais terem a categoria social branco como 

referência positiva, seja associada a valores positivos ou a habilidades e atributos de ordem 

superior (ver Camino et al., 2001), como podemos supor também que de fato os 

participantes categorizados como não-brancos apresentem uma identificação maior com o 

alvo branco em detrimento do alvo negro. Segundo a teoria da identidade social (Tajfel & 

Turner, 1986), se em comparação com um exogrupo as pessoas não tiverem a possibilidade 

de perceber seu grupo de forma favorecida, essa situação gerará uma identidade social 

negativa dentro do domínio de comparação, o que por sua vez, desencadeará uma 

percepção mais negativa do próprio grupo e mais positiva do exogrupo com maior status 

(ver Aronson & McGlone, 2009; Goffman, 1988). Por outro lado, podemos supor que a 

categorização desenvolvida para classificar os indivíduos em função da cor da pele como 

não-brancos não se traduz em uma classificação pertinente a todas as análises, tendo em 

vista que ao avaliar a concepção sobre os grupos de participantes não-brancos, não 

podemos colocar como avaliação endogrupal a avaliação que dirigem aos negros. De fato 

os grupos de negros e de não-brancos constituem dois grupos distintos, apesar de que em 

uma série de estudos seja possível encontrar essa classificação (Bento, 2002; Camino et al., 

2001; Lima et al., 2006; Silvério, 2002).  Acreditamos que seja pertinente a utilização desta 

classificação apenas enquanto categoria descritiva a fim de traçar algumas comparações 

intergrupais. Sem dúvida pesquisas futuras devem atentar para essa limitação. 
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A análise intergrupal por meio de atributos assume um papel importante na 

medida em que é capaz de demonstrar a posição hierárquica que cada grupo possui na 

perspectiva dos percebedores (Pearson et al., 2009). Se formos então pensar em um 

ranking, teríamos que o alvo branco assume uma posição de prestígio em relação ao alvo 

negro, pois recebe uma proporção maior de traços culturais, enquanto que o alvo negro 

recebe traços naturais e culturais em mesma magnitude. 

 

3.1.3.2 ANÁLISE DO PRECONCEITO DE COR 

Para essas análises utilizamos testes qui-quadrado (para as variáveis categóricas) e 

análise de variância fatorial (ANOVA fatorial, para as variáveis intervalares), sendo as 

variáveis independentes a região (norte, nordeste, sul e centro-oeste), a cor da pele dos 

participantes (brancos e não-brancos) e o tipo de priming (condição 1, priming 

“brasileiro”; condição 2, priming “branco”; condição 3, priming “negro”), e como 

variáveis dependentes as crenças sobre o preconceito de cor e sobre os negros. 

A primeira questão que utilizamos para avaliar as formas pelas quais os 

participantes percebem o preconceito de cor no Brasil questionava sobre a existência de 

preconceito contra negros neste contexto. 96,6% dos participantes responderam 

positivamente a esta questão. Os resultados de testes qui-quadrado demonstraram que não 

há diferença entre as regiões quanto a esta percepção (x
2
=2,186; gl=3; n.s.), assim como 

em função da cor (x
2
=0,167; gl=1; n.s.) e do tipo de priming (x

2
= 2,270; gl= 2; n.s.). 

 Na sequência, nosso interesse consistiu em explorar a magnitude de expressão do 

preconceito de cor. Perguntava-se aos participantes se eles já haviam manifestado ou 

sentido preconceito contra alguém por conta da cor da pele. Os resultados indicaram que 

32,3% dos participantes afirmaram que em algum momento já sentiram ou manifestaram 

preconceito contra alguém por conta da cor da pele, mas que esse dado não apresenta 
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diferença significativa em função da região (x
2
=7,063; gl=3; n.s.), da cor da pele 

(x
2
=0,199; gl=3; n.s.) e dos primings (x

2
= 0,808; gl= 2; n.s.). 

Analisamos também a porcentagem de pessoas que os participantes afirmam 

conhecer que podem ser consideradas preconceituosas. A média encontrada para esta 

resposta foi de 35,37% (DP=24,68) (a escala de resposta variava de 0 a 100%). Quase 70% 

dos participantes afirmam conhecer entre 10% e 40% de pessoas que podem ser 

caracterizadas como preconceituosas em relação aos negros, ou seja, a maior parte dos 

participantes afirma ter menos de 40% de conhecidos preconceituosos, o que é bastante 

semelhante a quantidade de pessoas que afirmam já ter sentido ou manifestado preconceito 

contra alguém por conta da cor. Analisamos esse dado em função da região, da cor da pele 

e dos primings. Os resultados de uma ANOVA fatorial demonstraram que não há efeito de 

interação entre essas variáveis [F(6, 611) = 1,549; n.s.], assim como não há efeito principal 

da cor da pele [F(1, 611) = 0,140; n.s.] e do tipo de priming [F(2, 611) = 1,071; n.s.]. Por 

outro lado, encontramos uma tendência ao efeito principal da região [F(3, 611) = 2,319; 

p=0,074]. Analisando esses dados com um teste post hoc mais sensível (LSD) 

encontramos que os participantes da região sul (média=39,47%) afirmaram conhecer 

significativamente mais pessoas preconceituosas em comparação com os participantes das 

regiões norte (média=28,65%) e nordeste (média=34,28%). Encontramos também que os 

participantes da região centro-oeste (média=37,13%), em comparação com os participantes 

da região norte, afirmaram conhecer significativamente mais pessoas preconceituosas 

(p<0,05). 

Buscamos avaliar a adesão das pessoas à frase “os negros têm preconceito contra 

eles mesmos”. Os resultados indicaram que 84,2% dos participantes concordam com esta 

frase e não houve diferença entre as regiões (x
2
=1,359; gl=3; n.s.), nem em função da cor 
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da pele dos participantes (x
2
=0,119; gl=1; n.s.), assim como em função do tipo de priming 

(x
2
= 0,808; gl= 2; n.s.). 

A segunda medida utilizada para analisar as crenças sobre o preconceito de cor no 

Brasil foi um questionário de atitudes em relação à responsabilização pela existência do 

preconceito de cor (questionário de atribuição de responsabilidade pela existência do 

preconceito - QARP). Seis grupos eram avaliados: todos os brasileiros, todos os brancos, 

colonizadores europeus, todos os pardos, alguns brancos racistas e todos os negros. 

Para avaliar em que medida os participantes aderem aos indicadores do QARP, 

realizamos uma análise das médias e desvios-padrão referentes aos seis grupos. 

Observamos que em nenhuma das categorias os participantes atribuem alto grau de 

responsabilidade pela existência do preconceito de cor. Não obstante, verificamos que há 

uma magnitude maior de concordância em relação à responsabilidade do preconceito de 

cor ser dos colonizadores europeus e de alguns brancos racistas (Tabela 11). 

Tabela 11: Média e desvio-padrão (DP) do QARP 

 

Grupos responsabilizados pela 

existência do preconceito 

 
Média 

 

DP 

 

Todos os brancos 2,58 1,32 

Todos os pardos 2,41 1,18 

Todos os brasileiros 2,91 1,51 

Todos os negros 2,66 1,55 

Alguns brancos racistas 3,99 1,22 

Dos colonizadores europeus 3,54 1,23 

 

Com o objetivo de analisar a existência de diferença significativa entre a adesão 

aos indicadores do QARP em função da região, da cor da pele e do tipo de priming, 

realizamos uma análise de variância fatorial (ANOVA fatorial). Dos seis grupos analisados 

em função das variáveis independentes, encontramos algum efeito apenas na 

responsabilização pelo preconceito de cor por parte dos colonizadores europeus, por parte 

de alguns brancos racistas e de todos os negros. 
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Considerando a crença sobre a responsabilização pela existência do preconceito 

de cor ser dos colonizadores europeus, encontramos apenas efeito principal da região [F(3, 

573) = 3,289; p<0,05]. Os participantes da região nordeste (média=3,69) apresentaram uma 

média significativamente superior à média dos participantes da região sul (média=3,31) e 

centro-oeste (média=3,25). Os participantes da região norte (média=3,79) apresentaram 

uma média significativamente superior aos participantes da região sul e centro-oeste 

(média=3,25). Esses dados indicam que os participantes da região norte e nordeste são os 

que mais acreditam que o preconceito de cor no contexto brasileiro teve sua natureza 

associada à colonização européia.  

Em se tratando do indicador referente a responsabilizar alguns brancos racistas 

pela existência do preconceito de cor, os resultados demonstraram que apenas a região 

apresentou efeito principal nesta crença [F(3, 574) = 3,303; p<0,05]. Os participantes da 

região nordeste (média=4,15) e da região sul (média=4,08) apresentaram uma adesão 

significativamente superior aos participantes da região norte (média=3,64) e centro-oeste 

(média=3,62) em relação a esta crença. Ou seja, os participantes da região nordeste e da 

região sul configuram o grupo que mais acredita que o preconceito de cor está vinculado a 

alguns brancos racistas. 

Sobre a atribuição de responsabilidade a todos os negros, a região foi a única 

variável a apresentar efeito principal [F(3, 564) = 5,738; p<0,005]. Os participantes da 

região sul (média=2,96) apresentaram uma maior adesão a esta crença em detrimento dos 

participantes da região nordeste (média=2,65) e norte (média=2,06). Indicando que os 

participantes da região sul culpabilizam em maior grau os negros pela existência do 

preconceito de cor em comparação os demais participantes. Por sua vez, os participantes da 

região norte apresentaram uma adesão inferior aos participantes do nordeste e centro-oeste 

(média=2,78) em relação a essa crença. 
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Outra questão que utilizamos para analisar o preconceito de cor brasileiro foi a 

medida de associação do preconceito ao fator classe social ou cor da pele. Uma análise das 

médias das repostas indicou que os participantes inferem que o preconceito está associado 

a ambos os fatores, mas com uma leve tendência à associação do preconceito de cor à 

classe social (M=3,09; DP=1,15). Uma ANOVA fatorial indicou não haver efeito de 

interação entre a região, a cor da pele e tipo de priming [F(6, 598)=0,551; n.s.] nesta 

crença. Os resultados demonstraram também que não há efeito principal da região [F(3, 

598)=2,372; n.s.], da cor [F(1, 598)=0,646; n.s.], nem dos primings [F(2, 620) = 0,307; 

n.s.]. 

Em conjunto podemos perceber que quase a totalidade dos participantes acredita 

na existência do preconceito de cor no contexto brasileiro, independentemente da região, 

mas apenas um terço destes afirma já ter sentido ou expressado o preconceito por conta da 

cor. Dados de pesquisas realizadas no Brasil apresentam resultados consistentes (Camino 

et al., 2001; Turra & Venturi, 1995). Na mesma direção foi evidenciado que grande parte 

dos participantes inferem ter menos de 40% de conhecidos preconceituosos. Curioso, pois 

quase a totalidade de brasileiros têm preconceito de cor. Talvez indicar a quantidade de 

conhecidos que podem ser julgados como preconceituosos tenha ativado a percepção de 

que a própria pessoa se relaciona com indivíduos que julga serem preconceituosos, uma 

vez que possui alguma vinculação com eles e, desta forma, o mecanismo da auto-

apresentação tenha enviesado esta resposta. Verificamos também que os participantes da 

região sul apresentam uma proporção maior de conhecidos preconceituosos, em detrimento 

dos conhecidos indicados pelos participantes da região norte. Essas evidências podem estar 

demonstrando que o fenômeno da auto-apresentação no que se refere a manutenção de uma 

imagem favorável de si mesmo em termos de princípios igualitários, é mais recorrente nos 

participantes do sul, pois ao mesmo tempo em que esse grupo de participantes indica 
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tendencialmente em maior grau nunca ter sentido ou expressado preconceito de cor, esse 

mesmo grupo é o que indica ter a maior proporção de conhecidos preconceituosos em 

relação aos demais participantes. 

Pudemos evidenciar também que quase 85% dos respondentes concordam que os 

negros têm preconceito contra eles mesmos. Esse dado é consistente com a tese de que o 

preconceito é um fenômeno do outro, mesmo que esse outro seja a própria vítima de 

preconceito que passa de sujeito passivo a ativo em seu processo de exclusão. De acordo 

com Oliveira Filho (2002), a posição social dos negros no Brasil é justificada em função de 

três fatores, quais sejam, fatores de ordem histórico-social, como um produto das 

características dos próprios negros ou como um produto do racismo que sofrem, contudo, o 

autor enfatiza que no discurso dominante os negros são os principais responsáveis por sua 

condição social. A transformação de um suposto aspecto da identidade dos negros na causa 

mais importante de sua condição de desigualdade social é um determinante ideológico que 

parece estar ancorado nos repertórios representacionais acerca das relações raciais. De fato, 

Oliveira Filho destaca que o sentimento de inferioridade que é atribuído à identidade dos 

negros é configurado pelas pessoas como base de sua situação marginal. 

O fenômeno de julgar o preconceito como atributo do outro também pôde ser 

evidenciado quando os participantes julgaram que alguns grupos específicos têm a 

responsabilidade pela existência do preconceito de cor, estando esse dado relacionado à 

região. 

 

3.1.3.3 ANÁLISE DAS CRENÇAS ESSENCIALISTAS 

A análise das crenças essencialistas foi realizada através da utilização de dois 

questionários: questionário de medidas QCER e questionário de traços de natureza e traços 

de cultura. 
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Com base nos pressupostos teóricos (McConahay & Hough, 1976; Pettigrew & 

Meertens, 1995; Vala et al., 2009) o QCER foi estruturado em três dimensões (análise 

exploratória vide Anexo II): uma dimensão que agrega itens pertinentes às crenças nas 

diferenças humanas com base na biologia ou na organização hierárquica entre os grupos 

(por exemplo, “Os negros possuem uma mente menos complexa do que os brancos.”; “Do 

mesmo modo que há organismos vivos melhor dotados que outros para a sobrevivência, é 

possível que umas raças sejam superiores a outras.”); uma dimensão que agrega itens 

referentes à acentuação de diferenças culturais (por exemplo, “As diferenças que existem 

no nível social e econômico se devem apenas a falta de oportunidades iguais”; “Na minha 

opinião, o que diferencia os grupos é sua cultura.”), e uma dimensão que agrega itens 

referentes a oposição em relação às demandas dos negros acerca da luta pelos seus direitos 

(por exemplo, “Os negros não necessitam de ajuda, apenas devem se esforçar.” - invertido; 

“Os negros têm conseguido mais do que merecem.”). Neste sentido, verificamos que o 

primeiro fator apresentou uma média de 2,38 (DP=0,63), demonstrando uma baixa adesão 

às crenças sobre uma hierarquia entre as raças. Em relação ao segundo fator, os resultados 

demonstraram que os participantes aderem fortemente às crenças sobre a percepção de 

diferenças com base na cultura (M=4,02; DP=0,88). Considerando a adesão dos 

participantes em relação ao terceiro fator, crenças sobre a demanda por apoio social dos 

negros, os resultados apresentaram uma média de 2,54 (DP=0,73), indicando que os 

participantes apresentaram uma baixa adesão a este conjunto de crenças
6
. 

De modo geral observamos que os participantes aderem em maior grau às crenças 

sócio-culturais como base das diferenças entre as raças, contudo, importante destacar que 

se por um lado não seja possível haver diferenças culturais entre brancos e negros 

brasileiros, pois compartilham a mesma cultura (ver Camino et al., 2001; Lima, 2003), por 

                                                 
6
 Este instrumento não será utilizado nas análises subsequentes em virtude de não ter apresentado uma 

estruturação viável e psicometricamente adequada. 
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outro lado um dos aspectos culturais implicados nessa diferença pode se referir à diferença 

de classe, dado consistente com a tese do class-over-race (Cao, 2008; Westley, 1998), o 

preconceito contra os negros estaria embasado tanto na cor da pele como na classe social. 

Acreditamos que embora pareçam percepções inconscistentes entre si, esses demonstram 

que os participantes patenteiam a existência de diferenças entre brancos e negros, mesmo 

essa diferença não sendo via essencialização ou infra-humanização dos negros. 

Observamos também que os participantes rejeitam as crenças referentes à percepção de 

diferenças com bases biológicas e referentes à percepção de hierarquia entre as raças (pelo 

menos uma hierarquia baseada em fatores biológicos), assim como de antagonismo às 

demandas dos negros. Talvez esse seja um dado que pode indicar um certo mascaramento 

de atitudes preconceituosas, uma vez que os participantes aderem fortemente à percepção 

de diferenças sócio-culturais, o que, de algum modo, implica em admitir a existência de 

uma hierarquia racial. Esse padrão de resultados é evidenciado por outras pesquisas (Vala 

et al., 2009; Zick, Pettigrew & Wagner, 2008). 

 

ATRIBUIÇÃO DE TRAÇOS DE NATUREZA E DE CULTURA AOS NEGROS 

Tendo verificado que a medida de atribuição de características a um negro típico 

suscitou nos participantes respostas enviesadas possivelmente por conta da norma da 

igualdade e de mecanismos como da auto-apresentação, planejamos verificar se havia 

diferença entre a atribuição de características ao alvo negro quando o mecanismo da auto-

apresentação não estivesse saliente, para tanto, requeremos dos participantes a atribuição 

de características ao alvo negro, mas na perspectiva da sociedade. Esperamos que proceder 

julgamentos com base na perspectiva do outro possa evitar respostas baseadas na 

desejabilidade social (ver Camino et al., 2001). Para traçar uma comparação entre os 

julgamentos com base na perspectiva social e o próprio julgamento, os participantes foram 
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solicitados a atribuir também, a partir do mesmo conjunto de traços, características ao alvo 

negro. 

Desta forma, foi solicitado aos participantes que marcassem em duas listas de 

adjetivos aqueles que referem a maneira como a sociedade percebe os brasileiros negros e 

em seguida, utilizando uma lista idêntica ao lado, aqueles que, de acordo com sua opinião, 

caracterizam esse alvo. Para esta análise, consideramos a perspectiva de Aguiar e Lima 

(2001) e Moscovivi e Pérez (1997). De acordo com esta estruturação, os traços são 

dispostos em quatro dimensões: traços de natureza positivos (por exemplo, alegre, 

fisicamente hábil, atlético), traços de natureza negativos (por exemplo, rude, agressivo, 

impulsivo), traços de cultura positivos (por exemplo, inteligente, amável, leal) e traços de 

cultura negativos (por exemplo, mal-educado, supersticioso, preguiçoso). Para esta etapa 

das análises criamos quatro indicadores gerais dos traços: traços de natureza na perspectiva 

da sociedade e na perspectiva pessoal e traços de cultura na perspectiva da sociedade e na 

perspectiva pessoal (as respostas eram dicotômicas, sendo 1 referente a não atribuição do 

traço aos negros, e 2 para quando o traço era atribuído aos negros). Em virtude de ter 

produzido valores médios para cada atributo em função do somatório realizado para a 

confecção dos indicadores, realizamos um teste t de Student para amostras emparelhadas a 

fim de verificar se existiam diferenças nas atribuições pessoais e na perspectiva social 

(Tabela 12). 

Tabela 12: Média e desvio-padrão (entre parênteses) da atribuição de traços de natureza e traços de 

cultura aos negros em função da perspectiva social versus pessoal 

 Sociedade Opinião pessoal T P 

Traços naturais 1,50 (0,24) 1,34 (0,19) 17,724 ,000 

Traços culturais 1,38 (0,20) 1,38 (0,23) -0,041 n.s. 

 

Verificamos que os participantes atribuem traços naturais ao alvo negro de forma 

diferenciada em função da perspectiva social e pessoal. Segundo os participantes, a 

sociedade atribui mais traços de natureza aos negros [t(661) = 17,724, p < 0,001]. Contudo, 
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não houve diferença para a atribuição de traços de cultura. Esse dado está compatível com 

a tese de que uma visão estereotipada dos negros é um fenômeno do outro (Camino et al., 

2001). 

Conforme destacam Vala e Lima (2005), é pertinente recorrer à utilização da 

valência dos traços para se verificar as formas mais mascaradas de racismo, isto porque a 

infra-humanização ocorre mais pela negação dos traços positivos do que pela atribuição 

dos traços negativos. 

Criamos então indicadores de cada conjunto de traços através do somatório dos 

traços que compõem cada indicador (ver Tabela 13). Na sequência, realizamos testes t de 

Student para amostras emparelhadas para avaliar em que medida a atribuição dos traços se 

dá de forma diferenciada em relação à sociedade e na opinião dos participantes. 

Foi observado que existem diferenças em função da valência dos traços entre as 

atribuições de acordo com a opinião pessoal e na perspectiva da sociedade. A Tabela 13 

apresenta as direções destas diferenças. 

Tabela 13: Média e desvio-padrão (entre parênteses) da atribuição de traços de natureza e traços de 

cultura aos negros em função da valência e da perspectiva social vs. pessoal 

 Sociedade Opinião pessoal T P 

Traços naturais negativos 1,53 (0,31) 1,10 (0,21) 30,98 ,000 

Traços naturais positivos 1,51 (0,35) 1,70 (0,32) -11,84 ,000 

Traços culturais negativos 1,59 (0,35) 1,18 (0,28) 25,16 ,000 

Traços culturais positivos 1,14 (0,26) 1,51 (0,30) -30,75 ,000 

 

Podemos perceber que os traços negativos são atribuídos aos negros mais através 

da opinião da sociedade em geral do que da própria opinião, independente de serem de 

natureza ou de cultura. Ao passo que os traços positivos (de natureza e de cultura) são mais 

atribuídos aos negros pelos próprios participantes em detrimento da opinião da sociedade. 

Considerando a perspectiva de Vala e Lima (2005), na perspectiva pessoal, um teste t entre 

a atribuição de traços culturais e naturais positivos demonstrou que, de fato, a atribuição de 

traços positivos de natureza é superior significativamente que a atrbuição de traços de 
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cultura positivos ao alvo negro [t(667)=15,282, p<0,001]. O mesmo resultado foi 

encontrado na perspectiva social [t(668)=26,278, p<0,001]. Esses dados atestam que o alvo 

negro foi infra-humanizado na percepção dos participantes, seja através da visão da 

sociedade, seja na própria visão. 

 

EFEITOS DA REGIÃO, DA COR DA PELE E DO PRIMING NA ATRIBUIÇÃO DE TRAÇOS AOS NEGROS 

NA PERSPECTIVA PESSOAL 

Em se tratando dos efeitos da região, da cor da pele e do tipo de priming na 

atribuição de traços aos negros, realizamos um conjunto de análise de variância fatorial 

(ANOVA fatorial) e de testes post hoc (Tukey). Inicialmente analisamos os efeitos de 

interação das variáveis independentes na atribuição de traços de natureza negativos na 

perspectiva pessoal. Verificamos que não ocorreu efeito de interação entre as variáveis 

região, cor e priming [F(6,619)=1,230; n.s.]. Verificamos também que não ocorreu efeito 

principal das variáveis região [F(3,619)=1,539; n.s.] e priming [F(2,619)=0,568; n.s.]. 

Apenas a cor da pele apresentou efeito principal na atribuição de traços de natureza 

negativos aos negros [F(1,619)=6,847; p<0,01]. Pudemos observar que os estudantes 

brancos atribuíram uma menor proporção desses traços aos negros (média=1,49) do que os 

estudantes não-brancos (média=1,56). 

Em relação à atribuição de traços de natureza positivos, os resultados 

demonstraram que não há efeito de interação entre a região, a cor e o tipo de priming na 

atribuição de traços naturais positivos aos negros [F(6,619)=0,487; n.s.]. Não encontramos 

também efeito principal da região [F(3,619)=0,117; n.s.], da cor da pele [F(1,619)=0,276; 

n.s.] e do tipo de priming [F(2,619)=1,680; n.s.]. 

Passamos a analisar os efeitos das variáveis independentes na atribuição de traços 

de cultura negativos aos negros. Os resultados demonstraram que não ocorreu efeito de 
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interação entre a região, a cor e o tipo de priming nessas atribuições [F(6,619)=1,292; n.s.]. 

os resultados apresentaram também que não há efeito principal da região [F(3,619)=1,768; 

n.s.], da cor da pele [F(1,619)=3,310; n.s.] e do priming [F(2,619)=1,009; n.s.]. 

Em relação à atribuição de traços de cultura positivos, os resultados mostraram 

que não há efeito de interação [F(6,619)=0,426; n.s.], nem efeito principal das variáveis 

região [F(3,619)=0,545; n.s.], cor da pele [F(1,619)=0,011; n.s.] e priming 

[F(2,619)=1,746; n.s.] nessas atribuições. 

 

EFEITOS DA REGIÃO, DA COR DA PELE E DO PRIMING NA ATRIBUIÇÃO DE TRAÇOS AOS NEGROS 

NA PERSPECTIVA SOCIAL 

Analisamos os efeitos das variáveis independentes na atribuição de traços naturais 

negativos. Os resultados demonstraram que não ocorreu efeito de interação entre a região, 

a cor e os primings [F(6,618)=0,680; n.s.]. Também não foi evidenciado efeito principal da 

região [F(3,618)=1,742; n.s.], da cor da pele [F(1,618)=0,187; n.s.] e do tipo de priming 

[F(6,618)=0,680; n.s.]. 

Passamos a analisar a atribuição de traços de natureza positivos. Verificamos que 

não há efeito de interação entre as variáveis independentes e esse tipo de atribuição 

[F(6,618)=0,674; n.s.]. Os resultados demonstraram também que não há efeito principal da 

região [F(3,618)=2,014; n.s.], da cor da pele [F(1,618)=0,373; n.s.] e do tipo de priming 

[F(2,618)=1,716; n.s.]. 

Em se tratando da atribuição de traços culturais negativos, os resultados 

demonstraram que não ocorreu efeito de interação entre a região, a cor da pele e os 

primings [F(6,618)=0,941; n.s.]. No entanto encontramos efeito principal da região 

[F(3,618)=3,401; p<0,05] e do tipo de priming [F(2,618)=5,177; p<0,05], mas não da cor 

da pele [F(6,618)=0,680; n.s.]. Os resultados demonstraram que os participantes da região 
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norte (média=1,30) apresentaram uma média significativamente superior em relação os 

demais participantes (sul - média=1,15; nordeste - média=1,18; centro-oeste - 

média=1,13). Considerando o tipo de priming, os resultados demonstraram que os 

participantes da condição 3 (priming “negro”) apresentaram uma média (média=1,23) 

significativamente superior em relação aos participantes da condição 1 (priming 

“brasileiro”) (média=1,15). 

No que se refere à atribuição de traços de cultura positivos, os resultados 

apresentaram que não há efeito de interação entre as variáveis independentes 

[F(6,620)=0,884; n.s.]. No entanto, foi evidenciado efeito principal da cor da pele 

[F(1,620)=13,144; p<0,001.]. Os participantes não-brancos apresentaram média 

significativamente superior (média=1,54) de atribuição dos traços de cultura positivos em 

relação aos brancos (média=1,49). Considerando o efeito principal da região 

[F(3,620)=0,726; n.s.] e dos primings [F(2,620)=1,673; n.s.], os resultados demonstraram 

não haver diferença significativa na atribuição desses traços. 

Dois aspectos podem ser enfatizados nos resultados globais da atribuição de 

traços aos negros: primeiro que atribuir traços aos negros em função da própria opinião e 

da opinião da sociedade é fundamentalmente diferente, segundo que a região, a cor da pele 

e o tipo de priming têm algum efeito nas formas de atribuir traços aos negros. 

Em relação ao primeiro aspecto, a divergência entre as atribuições de acordo com 

a perspectiva pessoal e social, conforme já discutimos, é bastante frequente a tendência a 

buscar uma auto-imagem positiva no que se referem aos princípios normativos e de ética 

moral. As pessoas necessitam resguardar uma auto-imagem vinculada à justiça e igualdade 

social, ou seja, uma imagem favorável de si mesmas ou uma identidade social positiva (ver 

Tajfel, 1981). As perspectivas dos novos racismo e preconceitos defendem que as pessoas 

possuem um modelo misto de representações sobre os grupos minoritários, tanto vinculado 
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aos valores tradicionais baseado numa percepção hierárquica entre os grupos, como 

vinculado aos valores igualitários, aspecto em que as expressões mais sutis de preconceito 

se ancoram no sentido de proteção da imagem pessoal (Nail et al., 2003). 

Sobre o segundo aspecto, que a região, a cor da pele e o tipo de priming têm 

algum efeito nas formas de atribuir traços aos negros, verificamos que esses efeitos 

ocorrem em maior grau quando os participantes respondem sem o critério da 

desejabilidade social, melhor dizendo, sem a preocupação de ferir a auto-imagem. Em que 

pese na perspectiva pessoal os participantes brancos terem atribuído uma menor 

quantidade de traços naturais negativos e esse dado seja mais um indicativo da necessidade 

de auto-apresentação, foi na perspectiva social que pudemos encontrar mais efeitos das 

variáveis independentes. Os resultados demonstraram que há efeito da região e do tipo de 

priming na atribuição de traços de cultura negativos aos negros segundo a visão da 

sociedade. Os participantes da região norte são os que mais indicam que a sociedade 

atribui esse tipo de traço. Assim como os participantes ativados pelo priming “negro”. Os 

resultados demonstraram também que a atribuição de traços de cultura positivos pela 

sociedade foi evidenciado pelos participantes não-brancos. Podemos supor que se atribuir 

traços culturais em maior proporção, independente da valência, significa o inverso de infra-

humanizar, podemos indicar que os participantes brancos (na perspectiva pessoal), os 

participantes da região norte e os participantes não-brancos (na perspectiva social) 

percebem os negros de forma mais favorável. Dado também evidenciado pela ativação do 

priming “negro”, mas que merecem ser pensados em termos tanto da teoria da identidade 

social, como em termos das teorias das novas formas do preconceito de cor, como já o 

fizemos nas análises anteriores. 
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3.1.3.4 CONCLUSÕES DO ESTUDO 1 

Este primeiro estudo foi guiado por duas finalidades principais, investigar o 

preconceito de cor em universitários brasileiros e verificar em que medida a pertença 

regional, a cor da pele e três tipos de priming podem modificar suas crenças em relação ao 

preconceito de cor e sobre as diferenças entre as raças. Neste sentido, realizamos uma 

investigação que contou com mais de 600 universitários de cinco estados distintos das 

quatro regiões brasileiras (nordeste, norte, sul e centro-oeste). 

Através dos dados pudemos verificar alguns aspectos em relação o preconceito de 

cor no contexto das relações raciais brasileiras, assim como, foi possível estabelecer 

comparações entre grupos na atribuição de características aos negros e ao endogrupo. Os 

resultados iniciais encontrados demonstraram que a análise que os participantes fazem dos 

negros está associada a conteúdos que referem a trajetória histórico-cultural em termos de 

discriminação e inferiorização, além de referirem aos negros características em maior parte 

ligadas aos traços naturais. Esse dado indica que os participantes percebem a categoria 

social “negros” de forma infra-humanizada (Leyens et al., 2001). Contrariamente a esses 

resultados, a atribuição de características a um “negro típico”, suscitou respostas 

divergentes das respostas do quesito de crenças livres. Ao passo que os negros foram infra-

humanizados em um primeiro momento, no quesito seguinte foram percebidos de forma 

mais favorável. Sugerimos que possivelmente a primeira questão ou o tipo de metodologia 

empregada nesta segunda questão tenha ativado normas anti-racistas e, em virtude disto, 

tenha ocorrido um sutil mascaramento de crenças preconceituosas. 

Em se tratando da percepção que os participantes têm da categoria social 

“brasileiros”, verificamos que para caracterizar um “brasileiro típico”, os participantes 

utilizaram uma quantidade superior de atributos positivos e vinculados à cultura, do 

mesmo modo ocorreu a atribuição de traços dirigida ao endogrupo de naturalidade. 
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Considerando a atribuição de traços à categoria social “brancos”, os resultados apontaram 

dados interessantes, enquanto esse alvo recebeu uma quantidade maior de atributos 

negativos, também recebeu uma quantidade maior de traços de cultura.  Provavelmente ao 

avaliar o alvo branco os participantes tenham ativado conteúdos pertinentes à relação 

dominador versus dominado e isso tenha gerado uma percepção negativa desta categoria, 

no entanto, mesmo negativa não colocou esse grupo em posição de desvantagem social 

(Haslam et al., 2000; Lima & Aguiar, 2003), posto que em termos de conteúdo a atribuição 

de traços tipicamente humanos foi superior (Lima & Vala, 2005). Evidentemente esses 

dados demonstram que há uma avaliação diferenciada entre os grupos em função do status, 

uma vez que em termos de conteúdo e significado, a avaliação da categoria social “negros” 

seja bastante diferenciada das demais categorias, seja porque recebeu mais atribuições de 

traços de natureza na questão sobre crenças livres sobre os negros, seja porque recebeu a 

mesma quantidade de traços de natureza e de cultura quando os demais grupos receberam 

mais traços tipicamente humanos. 

Em respeito às análises das atribuições endogrupo versus exogrupo em função da 

cor, verificamos que o favoritismo endogrupal ocorre por parte dos participantes 

categorizados como brancos, no entanto, isto não implicou em desfavorecimento do alvo 

negro. As atribuições de traços dirigidas ao alvo negro não apresentaram diferença 

significativa em função do conteúdo, por outro lado, essa categoria recebeu mais traços 

positivos que negativos, independente da cor da pele do respondente. 

Em conjunto, esses resultados demonstram que o favoritismo do endogrupo 

parece ser um fenômeno natural que ocorre no processo das relações intergrupais e opera 

segundo uma norma pertinente à percepção e julgamento social, interferindo nas atitudes e 

no comportamento intergrupal (Rubini et al., 2007; Castelli et al., 2008). Não obstante, 
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mesmo sendo um fenômeno natural, favorecer o endogrupo parece não implicar em 

rechaçar o exogrupo. 

Analisando a interação entre a região e a cor da pele dos participantes e essas 

atribuições, não foi possível encontrar diferenças significativas. Esses resultados indicam 

que é independente da pertença regional e da cor a avaliação que os estudantes fizeram das 

categorias “brasileiro”, “branco” e “negro”. 

Ao analisarmos as crenças sobre o preconceito de cor, deparamo-nos com dados 

comumente encontrados em outros estudos brasileiros. O preconceito é percebido como 

um fenômeno negativo, cuja responsabilidade é de outros, inclusive dos próprios negros 

(Camino et al., 2001; 2004; Turra & Venturi, 1995) e não faz parte dos repertórios 

pessoais. 

Destacamos que algumas diferenças entre as regiões foram encontradas. 

Participantes da região sul indicaram em maior grau que os demais que conhecem uma 

maior quantidade de pessoas preconceituosas. Participantes da região nordeste se 

destacaram no que se refere a atribuir a responsabilidade pela existência do preconceito de 

cor aos colonizadores europeus e a alguns brancos racistas. Já os participantes da região sul 

se destacaram em relação a atribuir essa responsabilidade aos negros, mas também a alguns 

brancos racistas. Participantes da região norte se destacaram por acreditar que essa 

responsabilidade é também dos colonizadores europeus, no entanto, isentaram os negros 

dessa culpa. Esses resultados demonstraram que se a pertença regional apresenta alguma 

relevância em determinar essas crenças, esse dado não ocorreu em virtude da distribuição 

pertinente à cor nas regiões (PNAD, 2005), conforme havíamos esperado, uma vez que a 

cor da pele não apresentou interação com essas crenças. Talvez os repertórios de crenças e 

sua relação com as normas sociais sejam distintos em função da região. 
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Os resultados evidenciaram também que os participantes rejeitam crenças 

essencializadas sobre os negros e sobre as raças, assim como, rejeitam a percepção de 

hierarquia entre raças. Foi encontrado que se é patenteada a crença sobre uma certa 

diferença entre os grupos, esta seria apenas de natureza social ou cultural, dado que se 

associa a tese do class-over-race. Contrariamente a esses resultados, ao serem indagados 

sobre o julgamento que a sociedade faz da categoria social negros, com isso evitando 

respostas normativas, pudemos trazer evidências de que os negros são percebidos de forma 

infra-humanizada (pelo menos segundo o julgamento da sociedade). 

Podemos supor que de alguma forma a indesejabilidade social da discriminação 

implica em um processo mais fino de expressar o preconceito contra minorias (Camino et 

al., 2001), mas é importante considerar que, ao retirar o peso de assumir uma auto-imagem 

vinculada ao preconceito, é possível criar um canal de comunicação com atitudes mais 

sinceras. Esse dado demonstra que é evidente a demanda por novas estratégias de 

investigar fenômenos não-normativos, como é o caso do preconceito. 

Em se tratando dos efeitos dos primings, em que pese os escassos efeitos, 

pudemos demonstrar que ativar os repertórios mentais sobre a categorização racial 

(brancos e negros) e sobre o endogrupo (brasileiros) pode modificar em algum nível as 

crenças sobre os negros e sobre as raças. Verificamos que o julgamento em relação ao 

endogrupo foi sutilmente modificado em função do tipo de ativação. Categorias que 

eliciem crenças relativas às relações raciais, como são as categorias em que a cor da pele é 

salientada, são capazes de ativar crenças igualmente relativas às relações raciais, podendo 

diante disto, ativar também crenças normativas, o que viria a interferir na expressão de 

atitudes negativas frente às minorias (ver Devine & Sharp, 2009). 
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3.2 ESTUDO 2 

Dois focos nortearam nossas intenções nesta fase do trabalho, sendo um de 

natureza empírica e um de natureza metodológica. Guiados pelo primeiro foco, buscamos 

aprofundar o conhecimento sobre o preconceito de cor em uma amostra de brasileiros. 

Assim objetivamos analisar as crenças sobre os negros em uma perspectiva que pudesse 

articular distintos níveis de análise e comparar as avaliações dirigidas ao endogrupo e aos 

negros em uma amostra intencional de universitários. Considerando o segundo foco, 

pretendemos avaliar os padrões psicométricos dos instrumentos utilizados e elaborar uma 

escala de crenças em relação aos negros a fim de sua utilização neste estudo. 

Nesta fase do trabalho, realizamos um estudo em que manipulamos três distintas 

situações através da execução de tarefas. Tais tarefas tiveram a finalidade de gerar estados 

mentais de competitividade, cooperação e saliência da identidade social nos grupos 

participantes para a posterior medida dos efeitos destas situações no preconceito de cor, 

nas crenças raciais e na infra-humanização dos negros. 

Esta seção apresenta os detalhes deste estudo que foi conduzido para fins de 

responder a seguinte questão: é possível modificar os índices de preconceito de cor, 

crenças raciais e infra-humanização dos negros através da manipulação de conteúdos 

mentais? 

As variáveis independentes foram as situações de competitividade, de cooperação 

e de saliência da identidade, e as variáveis dependentes foram analisadas em três níveis: (1) 

preconceito de cor (2) crenças raciais e (3) infra-humanização dos negros (via atribuição 

diferenciada de traços naturais e culturais e via atribuição diferenciada de emoções e 

sentimentos aos negros). 
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3.2.1 EFEITOS DA COMPETIÇÃO E COOPERAÇÃO NO PRECONCEITO DE COR, NAS CRENÇAS 

RACIAIS E NA INFRA-HUMANIZAÇÃO DOS NEGROS 

Além de utilizar estratégias menos diretivas na análise do preconceito, alguns 

estudos experimentais (Bukowski et al., 2009; Caprariello et al., 2009) vêm demonstrando 

que o contexto imediato de resposta tem papel importante enquanto preditor de atitudes 

raciais. Elementos manipulados que ativam certos mecanismos mentais através de 

primings são capazes de modificar os tipos de respostas, como em estudos sobre o 

processo de categorização ou sobre a expressão de estereótipos e preconceito, podendo 

minimizar seus níveis ou os ampliar a depender do estímulo emitido. 

Em uma pesquisa utilizando o paradigma do mindset priming, que prevê a 

ativação temporal de determinadas formas de pensar diante de uma dada situação, 

Sassenberg e Moskowitz (2005) compararam atribuições estereotípicas direcionadas a 

afro-americanos e a euro-americanos. Seu interesse consistiu em avaliar os efeitos de 

diferentes situações nessas atribuições, hipotetizando que a ativação de pensamentos 

criativos pode impedir associações estereotípicas. Os resultados confirmaram sua hipótese. 

A ativação dos estereótipos pode ser superada intencionalmente e com a utilização de 

treinamento. Para os autores a ativação automática de estereótipos e outras associações 

podem resultar de processos mentais que as pessoas possuem, como o “pensar diferente”, 

desde que ativados. Isto sugere que de forma simples é possível alterar a capacidade das 

pessoas de suprimir estereótipos. 

De acordo com Pereira, Vala e Leyens (2009), um outro importante construto 

capaz de modificar indicadores relativos aos estereótipos e preconceito é o conjunto 

normativo. Para os autores, a ativação de determinadas normas sociais pode interferir na 

infra-humanização de grupos marginalizados. Para chegar a tais considerações Pereira e 

seus colaboradores realizaram um conjunto de estudos para analisar as relações entre infra-
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humanização e ameaça simbólica, e discriminação e contextos normativos. Os autores 

manipularam o grau de humanidade atribuído a um exogrupo estigmatizado como 

potencial eliciador de discriminação frente a este grupo, assim como, manipularam dois 

contextos normativos (norma da igualdade e norma da meritocracia) no intuito de analisar 

seu poder de mediação na relação entre infra-humanização e discriminação em função da 

ameaça percebida. Os autores hipotetizaram que a manipulação da infra-humanização 

poderia afetar a percepção de ameaça simbólica frente o exogrupo, assim como o grau de 

discriminação dirigido a ele, ou seja, os maiores níveis de ameaça e de discriminação 

deveriam aparecer na condição de infra-humanização do exogrupo em detrimento da 

condição de humanização. Para o segundo conjunto de análises os autores esperaram que o 

contexto normativo manipulado com a norma da igualdade eliciasse respostas menos 

discriminatórias. Seus resultados demonstraram que o grau de infra-humanização interfere 

no grau de discriminação em relação ao exogrupo, tal como hipotetizado. A percepção de 

ameaça simbólica desempenhou o papel de justificar a discriminação e mediar a relação 

entre infra-humanização e discriminação. Contudo, esta mediação ocorre apenas na 

condição do priming de igualdade, mas não na condição de ativação da meritocracia. No 

caso da norma da meritocracia, a percepção de ameaça é alta e não varia em função do 

grau de humanização. Já na condição da norma da igualdade, a discriminação e a ameaça 

apresentaram índices mais baixos, mas, segundo os autores, por conta da infra-

humanização, mesmo que apresentando baixos índices na condição de igualdade, a 

discriminação ocorre. 

Caprariello et al. (2009), utilizando o Stereotype Content Model (SCM), que 

determina que a competição intergrupal reduz o grau de cordialidade percebida do 

exogrupo, manipularam as variáveis de competição grupal e estatuto social para observar 

seus efeitos nos estereótipos e reações afetivas frente a um grupo de imigrantes. Os autores 
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encontraram que a competição grupal diminuiu o grau de cordialidade frente o grupo em 

detrimento do cenário não competitivo, contudo, o estatuto do grupo não interferiu no grau 

de cordialidade, assim como o nível de competição também não modificou a cordialidade. 

Os autores testaram também se o estatuto do grupo podia interferir na percepção de 

competência. Seus resultados indicaram que quanto maior o estatuto do grupo, mais este 

grupo é percebido como competente. Considerando as emoções, foi encontrado que na 

condição de baixa competição e alto status, emoções como admiração e orgulho foram 

eliciadas. No cenário de alto status e alta competição, a inveja foi eliciada. Já baixa 

competição e baixo status induziram a sentimentos como piedade e simpatia. Em função 

deste estudo, Caprariello et al. (2009) concluíram que variáveis de diferentes níveis de 

análise, como as variáveis cognitivas e afetivas, podem em conjunto determinar a 

percepção grupal, implicando em respostas mais ou menos estereotipadas frente a 

exogrupos. 

No contexto brasileiro, Lima (2003) avaliou os efeitos da manipulação das normas 

sociais do individualismo meritocrático e igualitarismo no racismo. Seus resultados 

demonstraram que as normas sociais interferem no racismo. Enquanto o priming do 

individualismo meritocrático implica em respostas mais racistas, o priming do 

igualitarismo implica na sua redução. 

De modo semelhante, Lima, Machado, Ávila, Lima & Vala (2006) analisaram o 

papel de dois contextos de resposta no preconceito automático contra negros, 

especificamente, um contexto competitivo e um igualitário. Dentre os achados, os autores 

verificaram que o contexto competitivo elicia respostas mais preconceituosas, tal como 

verificado no estudo anterior, mas o contexto igualitário não reduz o preconceito. Lima e 

seus colaboradores indicam que isto ocorre porque existem significados distintos atribuídos 

ao conceito de igualdade que, associados às normas sociais, podem anular a ativação do 
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preconceito de cor. Esses dados evidenciam que as normas sociais não atuam isoladas 

quando a variável dependente é o preconceito. 

Em análises fora do contexto brasileiro encontramos que a competição, de fato, 

está relacionada a uma avaliação mais negativa do exogrupo, assim como a cooperação 

elicia respostas menos propensas ao preconceito (Caprariello et al., 2009). 

Dados de uma pesquisa realizada na Polônia (Bukowski et al., 2009), por 

exemplo, demonstram que em interações sociais complexas, como em situações de 

competição e cooperação na execução de tarefas de habilidades, as pessoas tendem a ativar 

a formação de estereótipos contra os oponentes com a finalidade de auto-promoção de suas 

metas. Nesta pesquisa, Bukowski et al. (2009) avaliaram a formação de estereótipos em 

função de dois contextos de respostas. Os pesquisadores testaram a hipótese de que o 

impacto das metas interpessoais varia de acordo com o contexto. Foram manipulados dois 

tipos de tarefas, um modelo analítico e um modelo emocional, ambas cruzadas a metas 

competitivas e cooperativas. A partir deste estudo Bukowski et al. (2009), demonstraram 

que tanto no contexto da tarefa analítica quanto no contexto emocional, o que gera a 

modificação na resposta é o tipo de meta: na condição de cooperação foi encontrada uma 

alta inibição dos estereótipos em comparação à condição de competição. 

Com base na discussão apresentada acima, esperamos em nossa investigação que 

os participantes na condição de competição apresentem maiores índices de preconceito de 

cor, crenças raciais estereotipadas e infra-humanização dos negros. Enquanto que na 

condição de cooperação, esperamos que os participantes apresentem índices inferiores de 

preconceito de cor, crenças raciais estereotipadas e apresentem índices menores de infra-

humanização dos negros. 
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3.2.2 EFEITOS DA ATIVAÇÃO DA IDENTIDADE SOCIAL NO PRECONCEITO DE COR, NAS 

CRENÇAS RACIAIS E NA INFRA-HUMANIZAÇÃO DOS NEGROS 

Considerando uma das facetas do preconceito, o amor endogrupal versus a 

rejeição exogrupal, um outro caminho possível para uma análise do preconceito é ponderar 

o valor da identidade social. Brewer (1999) destaca que os estudos sobre etnocentrismo, 

viés endogrupal e preconceito presumem que o amor ao endogrupo e o ódio ao exogrupo 

são condições recíprocas, embora achados de pesquisas trans-culturais ofereçam uma visão 

alternativa que indica que a identificação edogrupal é independente das atitudes negativas 

em relação aos exogrupos. Independente do ponto de vista, é lugar comum ter como 

imprescindível a análise da identidade social como meio para se entender o preconceito. 

Neste sentido, no nível de análise das relações sociais, Hong et al. (2003) 

avaliaram em participantes chineses o papel da identidade social na auto-categorização e 

nas orientações intergrupais. Esses autores verificaram que a ativação da identidade social 

e pessoal dos participantes proporciona uma percepção diferenciada das orientações 

intergrupais. Enquanto que a ativação da identidade coletiva implica na atribuição de mais 

obrigações aos chineses, a ativação da identidade individual implica na atribuição de 

menos obrigações, ou seja, ao ativar atribuições sobre o “Eu” os participantes tenderam a 

aplicar uma quantidade significativamente menor de obrigações ao próprio grupo, 

sugerindo que as obrigações pertencem em maior proporção ao outro. Estes resultados 

indicam que a ativação da identidade pessoal pode salientar uma percepção mais 

individualista de mundo, o que agrega suporte a tese do favoritismo endogrupal. 

Corroborando com os achados de Hog et al., Maldonado, Tansuhaj & Muehling 

(2003) apresentaram uma discussão teórica considerando a ativação da identidade social de 

gênero e seu poder de influência nas atitudes e comportamentos. Segundo esses autores, a 

disponibilidade ou facilidade com que a identidade de gênero de um grupo se torna saliente 
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pode depender do quão o indivíduo se identifica com seu grupo. Da mesma forma, os 

conteúdos que mais fortemente ativam a identidade tendem a apresentar impactos mais 

positivos em relação à formação de julgamentos. Para Maldonado et al., este fenômeno 

ocorre porque além da tendência natural dos julgamentos proferidos pelos membros do 

grupo seguirem um mesmo padrão baseado nas suas normas, quando existe a ativação da 

identidade, as pessoas se tornam propensas a enxergar o mundo a partir do viés 

endogrupal. 

Zogmaister, Arcuri, Castelli & Smith (2008), interessados pelo favoritismo 

endogrupal, analisaram os impactos da igualdade e da lealdade nesse construto em função 

da identidade. Para tanto, a identidade social foi ativada a partir de dois modelos, 

identidade social relevante (ativada por meio de atributos associados à região do 

participante) versus identidade social irrelevante (ativada por meio de atributos associados 

à condição de ser estudante). Os autores encontraram que a igualdade diminui o 

favoritismo endogrupal implícito, enquanto que com a manipulação da lealdade o 

favoritismo é reforçado. Foi observado também que quando se cruza a saliência da 

identidade a esta relação, esse resultado é modificado. Com a aplicação de conteúdos 

irrelevantes referentes à identidade (ser estudante), o efeito do priming de igualdade e 

lealdade cessam, mas com a aplicação de conteúdos relevantes o resultados se mantem. 

Esses dados apontam que quando a identidade social é ativada, quanto mais forte é a 

identificação do indivíduo com seu grupo de pertença, mais esta variável implicará em 

efeitos sobre as avaliações e julgamentos intergrupais baseados no favoritismo endogrupal. 

Em função dos achados acima, esperamos em nosso estudo que os participantes 

na condição de ativação da identidade social apresentem índices maiores de preconceito de 

cor, crenças raciais estereotipadas e infra-humanização dos negros quando comparados 

com a condição controle. 
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EXPECTATIVA GERAL EM RELAÇÃO ÀS MANIPULAÇÕES 

Esperamos em nosso estudo que as condições de competição e saliência da 

identidade não apresentem diferenças significativas em relação às variáveis dependentes, 

mas que impliquem em níveis superiores de intolerância frente os negros em comparação 

com as condições de cooperação e controle. Esperamos que as condições de cooperação e 

controle apresentem diferenças significativas, sendo maior a propensão a índices 

superiores de preconceito de cor, crenças raciais estereotipadas e infra-humanização dos 

negros na condição controle. 

 

3.2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Tendo em vista que o objetivo central desta fase do estudo foi analisar o papel de 

três contextos (contexto de competição, contexto de cooperação e contexto de ativação da 

identidade) nas crenças raciais, no preconceito contra negros e na infra-humanização, 

utilizamos um desenho experimental interparticipantes com grupo controle e só pós-testes 

(Campbell & Stanley, 1979). Analisamos também os efeitos de interação dos contextos 

com as variáveis gênero (desenho a), cor da pele (desenho b) e área acadêmica do 

participante (desenho c). Para esta finalidade utilizamos três desenhos experimentais 

interparticipantes com grupo controle e pós-teste. O Quadro 8 apresenta nossos desenhos. 

 

a) 4 (condições experimentais: competição vs. cooperação vs. ativação da 

identidade vs. controle)  X 2 (sexo do participante: masculino vs. feminino) 

______________________________________________ 

 

b) 4 (condições experimentais: competição vs. cooperação vs. ativação da 

identidade vs. controle)  X 2 (cor da pele do participante: branco vs. não-branco) 

______________________________________________ 

 

c) 4 (condições experimentais: competição vs. cooperação vs. ativação da 

identidade vs. controle) X 2 (área acadêmica do participante: humanas vs. 

exatas) 

 
Quadro 8: Desenhos fatoriais do estudo 
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3.2.3.1 CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE E COOPERAÇÃO 

 

Nas duas primeiras manipulações (as condições de competitividade e de 

cooperação) selecionamos como recurso para operacionalização dos procedimentos 

priming o instrumento utilizado por Silva (2007) em um estudo sobre ameaça dos 

estereótipos (descrito na seção seguinte), além de um texto que antecede o instrumento em 

duas versões, uma indutora de competitividade e uma indutora de cooperação. 

A versão utilizada para induzir nos participantes tanto a competitividade como a 

cooperação consiste na apresentação de um breve texto sobre os efeitos cognitivos 

suscitados em situações de alta competitividade (para o contexto de competitividade) e alta 

cooperação (para o contexto de cooperação) no raciocínio lógico (ver Quadro 9 e 10). Em 

ambos os contextos, é informado aos participantes que além da quantidade de acertos o 

tempo de resposta consiste em fator central na mensuração e comparação do desempenho 

dos grupos no teste. O experimento é realizado em pequenos grupos de três a cinco 

participantes, sendo dois grupos por vez colocados em situação de competição ou 

cooperação e respondendo ao teste apresentado em um computador para cada grupo. 

No contexto de cooperação, especificamente, os participantes são instruídos para 

colaborarem entre si e são informados de que os escores de cada grupo serão somados. 

 
Quadro 9: Condição de competitividade 

 

 

 

“Investigações psicológicas realizadas com universitários sugerem que situações de alta 

competitividade podem suscitar em algumas pessoas desempenhos significativamente inferiores em 

testes de raciocínio lógico (por exemplo, diminuição do poder de atenção e concentração, decréscimo 

da capacidade de apreensão e discernimento, dificuldade na habilidade de resolução de problemas, 

dentre outras). Por outro lado, existem evidências de que em determinadas pessoas suas habilidades 

de concentração, raciocínio e agilidade são ampliadas em ambientes competitivos. Tendo em vista o 

raciocínio lógico ser atributo fundamentalmente importante para profissionais da área jurídica, o 

presente teste pretende analisar a existência desse efeito traçando comparações entre grupos em 

estudantes de direito.” 
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Quadro 10: condição de cooperação 

 

 

O TESTE (A TAREFA): CONDIÇÃO DE COMPETIÇÃO E DE COOPERAÇÃO 

O modelo de tarefa que utilizamos consta de 12 questões de raciocínio lógico 

formal retiradas do instrumento utilizado por Silva (2007), incluindo diferentes tipos de 

raciocínio lógico: sucessões de dominós, proposições categóricas, afirmação e negação, 

raciocínio lógico que envolve argumentos com verdade e mentira, raciocínio lógico-

quantitativo, sucessões lógicas, raciocínio lógico-crítico e lógico-analítico. 

Com base no teste de Sérates (1997 citado por Silva, 2007), Silva utilizou um 

modelo de tarefa desenvolvido por Pereira (2007 citado por Silva, 2007) no sistema de 

autoria Toolbook Instructor II, em uma versão computadorizada. A princípio, este 

instrumento tem a finalidade de avaliar o desempenho intelectual de estudantes 

mensurando o tempo requerido para responder cada questão e os acertos, no entanto, não 

nos interessa o rendimento dos estudantes na execução da tarefa, mas sim os efeitos da 

execução da tarefa nas crenças em relação aos negros e no preconceito de cor. 

O teste apresenta cada questão seguida de seis alternativas de resposta, sendo 

cinco pertinentes ao indagado na questão e uma sexta que refere ao desejo de não 

responder à questão. O tempo de resposta para cada questão é mensurado e os 

respondentes têm três minutos para escolher a alternativa desejada, passados os três 

“Investigações psicológicas realizadas com universitários sugerem que situações de alta 

cooperação podem suscitar em algumas pessoas desempenhos significativamente inferiores em testes 

de raciocínio lógico (por exemplo, diminuição do poder de atenção e concentração, decréscimo da 

capacidade de apreensão e discernimento, dificuldade na habilidade de resolução de problemas, dentre 

outras). Por outro lado, existem evidências de que em determinadas pessoas suas habilidades de 

concentração, raciocínio e agilidade são ampliadas em ambientes cooperativos. Tendo em vista o 

raciocínio lógico ser atributo fundamentalmente importante para profissionais da área jurídica, o 

presente teste pretende analisar a existência desse efeito traçando comparações entre grupos em 

estudantes de direito.” 
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minutos não é possível mais responder e o participante deve passar para a próxima questão. 

Ao final da tarefa, os participantes têm acesso aos pontos que fizeram no teste em função 

dos acertos e erros, dado que lhes permite a avaliação do próprio grupo em relação ao 

oponente (para a situação de competição) ou o somatório dos escores de cada grupo para a 

pontuação total (para a situação de cooperação). Na sequência, são convidados a responder 

a um conjunto de perguntas sobre como se sentiram ao realizar o teste. Tais perguntas têm 

o objetivo de reforçar o efeito produzido pela execução da tarefa uma vez que colocam o 

desempenho do grupo do participante em relação aos demais através de questões como, 

“Em que extensão vocês se consideram capazes de responder às questões, quando 

comparados com o que vocês imaginam ser a resposta de outros grupos?”, “Ao realizar 

tarefas que envolvem a inteligência, como vocês se avaliam quando comparados com 

outros grupos?”. 

 

3.2.3.2 CONDIÇÃO DE ATIVAÇÃO DA IDENTIDADE 

A condição de saliência da identidade seguiu um dos procedimentos utilizados por 

Hong et al. (2003) em um estudo sobre os efeitos da auto-atribuição livre de disposições 

individuais e grupais nas auto-definições e orientações intergrupais. O instrumento 

empregado por Hong e colaboradores consistia em uma adaptação do Twenty statements 

test (TST) elaborado por Kuhn e McPartland‟s (ver Hong et al., 2003). Além de reduzir a 

quantidade de sentenças elaboradas pelos respondentes que iniciavam com “Eu sou” de 20 

quesitos para 10, os autores acrescentaram 10 atribuições intergrupais. A medida passou a 

requerer dos respondentes que completassem as sentenças agora iniciadas por “Eu sou” e 

“Nós chineses somos”. 

Nesta fase do estudo, não nos interessa analisar o padrão das respostas dos 

participantes, ou mesmo, a auto-atribuição de traços e características, mas, analisar os 
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efeitos da saliência da identidade nas crenças sobre os negros e no preconceito de cor. Para 

tanto, utilizamos a versão da medida individual, que requer dos participantes a elaboração 

de 10 sentenças iniciadas por “Eu sou” e a versão da medida intergrupal, que requer dos 

participantes a elaboração de 10 sentenças iniciadas por “Nós brasileiros somos” (com a 

devida modificação de chineses para brasileiros).  

 

3.3 MÉTODO 

Participantes 

Os participantes foram distribuídos aleatoriamente pelas condições experimentais. 

A Tabela 14 apresenta a distribuição referente ao desenho “a”. 

Tabela 14: Distribuição dos participantes referente ao desenho “a” 

Sexo 

Contexto de resposta Homens Mulheres Total 

Competição 22 12 34 

Cooperação 16 17 33 

Ativação da identidade 35 16 51 

Controle 23 15 38 

Total 96 60 156 

 

Podemos observar que na distribuição em função do contexto de resposta e da 

variável sexo, um total de 156 participantes tomaram parte do estudo, sendo 61,5% do sexo 

masculino e 38,5% do sexo feminino. A distribuição pelas condições experimentais 

resultou em 21,7% na condição de competição, 21,2% na condição de cooperação, 32,7% 

na condição de ativação da identidade e 24,4% na condição controle (Tabela 15). 

A Tabela 15 apresenta a distribuição dos participantes em função da condição 

versus cor da pele. Para realizar nossas análises, a cor da pele, antes distribuída em 6 

categorias, foi recategorizada em 2: brancos e não-brancos. A categoria brancos refere os 

participantes que se auto-categorizaram como brancos e a categoria não-brancos refere os 

participantes de todas as outras classificações de cor (pardo, amarelo, negro, indígena e 

outros). 
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Tabela 15: Distribuição dos participantes referente ao desenho “b” 

Cor da pele 

Contexto de resposta Brancos Não-brancos Total 

Competição 15 19 34 

Cooperação 8 25 33 

Ativação da identidade 15 35 50 

Controle 21 16 37 

Total 59 95 154 

 

No desenho “b”, 154 participantes fizeram parte do estudo, sendo 38,3% brancos 

e 60,9% não-brancos. Destes, 22% participaram da condição experimental de competição, 

21,4% da condição experimental de cooperação, 32,5% da condição experimental de 

ativação da identidade e 24,1% compuseram o grupo controle. 

A Tabela 16 apresenta o desenho “c”, contexto de resposta versus. área 

acadêmica. Os participantes do nosso estudo são universitários dos cursos de psicologia e 

de matemática e fazem parte de duas áreas acadêmicas específicas, área de exatas e área de 

humanas. 

Tabela 16: Distribuição dos participantes referente ao desenho “c” 

Área acadêmica 

Contexto de resposta Exatas Humanas Total 

Competição 14 24 38 

Cooperação 12 22 34 

Ativação da identidade 12 39 51 

Controle 32 9 41 

Total 70 94 164 

 

164 estudantes fizeram parte do estudo no que se refere à distribuição em função 

da área acadêmica e das condições experimentais. Destes, 42,7% são da área de exatas e 

57,3% da área de humanas. Em função das condições experimentais, 23,2% participaram 

do contexto de competição, 20,7% do contexto de cooperação, 31,1% do contexto de 

ativação da identidade e 25% do grupo controle. 

 

Instrumentos 

Para analisar as crenças dos estudantes em relação aos negros utilizamos os sete 

instrumentos dispostos em um livreto (Anexo III): 
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(1) Escala de crenças racistas. Esta escala é composta por quatro itens referentes a 

crenças raciais não específicas a um grupo-alvo, sendo dois itens pertinentes às diferenças 

humanas com bases biológicas (por exemplo, “A espécie humana é dividida em grupos 

raciais muito distintos entre si”) e dois itens pertinentes à construção hierárquica da 

organização dos grupos humanos (por exemplo, “Alguns grupos humanos são 

culturalmente mais civilizados que outros”). A escala é do tipo Likert, com respostas que 

variam de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Esta escala foi utilizada por 

Vala, Pereira e Costa-Lopes (2009) em um estudo em Portugal e apresentou resultados 

satisfatórios. Segundo os autores, esta escala é configura por uma estrutura unidimensional. 

Em nosso estudo esta escala obteve um índice de confiabilidade interna baixo (alfa de 

Cronbach=0,51), no entanto decidimos manter sua utilização tendo em vista além da 

adequabilidade teórica (ver Vala et al., 2009), conforme recomendado por Clarck e Watson 

(1995), pode ser aceitável para medidas que não tenham propósito diagnostico. 

(2) Escala de orientação à dominância social. Esta escala está destinada a avaliar 

níveis de orientação à dominância social. Trata-se de uma escala de tipo Likert, variando 

de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), composta por 16 itens, 8 referentes a 

igualdade (por exemplo, “Seria bom que todos os grupos pudessem ser iguais”) e 8 

referentes a dominância (por exemplo, “Os grupos superiores devem dominar os grupos 

inferiores”). Esta escala foi amplamente utilizada em diferentes nações (Sidanius & Pratto, 

1999) e tem se apresentado satisfatória quanto aos seus componentes psicométricos. No 

Brasil, foi validada em um estudo realizado por Fernandes et al. (2007) e também se 

mostrou apta a medir o que se propõe. Em nosso estudo os índices de confiabilidade 

interna alfa de Cronbach foram utilizados como critério de adequabilidade da medida e 

apresentaram valores satisfatórios (alfas de Cronbach de 0,71 para o fator de dominância e 

0,81 para o fator de igualitarismo). 
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(3) Escala de crenças étnicas. Esta escala foi desenvolvida previamente para ser 

aplicada neste estudo (vide Anexo IV para elaboração do instrumento). Sua finalidade é 

analisar as crenças em relação aos negros dispostas em duas dimensões, a dimensão de 

crenças em relação às diferenças entre as raças (por exemplo, “O que diferencia os negros 

dos demais é a capacidade intelectual”) (alfa de Cronbach=0,73) e a dimensão de crenças 

em relação à existência do preconceito de cor (por exemplo, “O preconceito contra negros 

existe independente da classe social”) (alfa de Cronbach=0,85). 20 itens compõem este 

instrumento distribuídos em uma escala de respostas tipo Likert que varia de 1 (discordo 

totalmente) a 5 (concordo totalmente). 

(4) Escala de preconceito sutil de Pettigrew e Meertens (1995). Esta escala foi 

desenvolvida para analisar o preconceito sutil e é composta originalmente por sub-escalas 

distribuídas em três dimensões que avaliam a adesão de valores tradicionais, as diferenças 

culturais e a frequência com se sente emoções positivas em relação a grupos minoritários. 

Em nosso estudo utilizamos apenas a sub-escala de diferenças culturais dimensionada para 

os negros, tal como utilizada por Vala et al. (2009), denominada de Escala de hetero-

etnização (alfa de Cronbach=0,77). Sua composição consta de quatro itens que requerem 

do participante que indique o quanto diferente ou semelhante acha que os brasileiros 

negros são dos demais brasileiros em relação aos valores, às crenças e comportamentos 

(por exemplo, “Em relação aos valores que ensinam às suas crianças”; “Nos valores e 

comportamentos sexuais”). As respostas foram dadas em uma escala tipo Likert disposta 

de 1 (totalmente diferentes) a 5 (extremamente semelhantes). 

(5) Escala de expressão de sentimentos e emoções baseada no estudo de Paladino 

et al. (2002) para medir a infra-humanização. Utilizamos um modelo composto por oito 

emoções, sendo quatro emoções primárias - duas positivas (contentamento e excitação) e 

duas negativas (raiva e irritação) - e quatro emoções secundárias - duas positivas 
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(compaixão e esperança) e duas negativas (amargura e tristeza). Este modelo de oito 

emoções foi utilizado por Vala et al. (2009) e, com base na sugestão de Castano e Giner-

Sorolla (2006), determina que a infra-humanização ocorre quando os resultados apontam 

diferenças entre as atribuições de emoções ao endogrupo e o exogrupo. Desta forma, os 

participantes foram requeridos a responder a frequência com que três grupos (brasileiros, 

negros e brancos) expressavam os sentimentos e emoções listados. Para responder ao 

instrumento, foi utilizada uma escala de respostas do tipo Likert de cinco pontos, sendo 1 

referente a sempre expressam tais emoções e 5 referente a nunca expressam. Em nosso 

estudo a análise de confiabilidade interna alfa de Cronbach dos indicadores apresentou 

resultados entre 0,50 e 0,65. Mantivemos a estruturação conforme preconizado pelo aporte 

teórico, uma vez que consta de um conjunto amplo de estudos bastante consistentes (ver 

Lima, 2003; Paladino et al., 2002; Vala et al., 2009). 

(6) Escala de atribuição de traços naturais e culturais. Esta escala avalia a infra-

humanização dos grupos no nível da atribuição de traços (Moscovici & Perez, 1999). Uma 

validação da diferenciação de atribuição de traços no contexto do Brasil foi realizada por 

Lima e Vala (2004a), resultando em uma lista de doze características ou traços. Seguindo 

tais estudos, utilizamos uma lista mais parcimoniosa apresentada por Vala et al. (2009) em 

um estudo já mencionado realizado em Portugal. Desta forma, a lista utilizada por este 

trabalho consistiu na apresentação de oito traços, sendo quatro traços de natureza (dócil, 

intuitivo, espontâneo e simples) e quatro de cultura (criativo, inteligente, civilizado e 

honesto). Como pode ser observado, utilizamos apenas os traços apontados em estudos 

anteriores como positivos. Neste contexto, os participantes foram requeridos a indicar a 

extensão em que cada traço é típico de brasileiros, negros e brancos. A diferenciação de 

atribuição de traços naturais e culturais ao endogrupo em relação ao exogrupo é o que 

determina a infra-humanização, sendo constatada pela menor atribuição de traços de 
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cultura ao exogrupo. Para o presente estudo, os índices de confiabilidade interna alfa de 

Cronbach apresentaram resultados entre 0,54 e 0,76. Conforme pode ser observado, alguns 

dos alfas estiveram abaixo do preconizado (Hair, Anderson, Tatham & Black, 2000), no 

entanto, do mesmo modo que a medida anterior, mantivemos a utilização desses 

indicadores em função dos pressupostos teóricos e recorrentes validações (ver Aguiar & 

Lima, 2001; Costa-Lopes; Vala, Pereira & Aguiar, 2008; Vala & Lima, 2002). 

 

Procedimentos 

Os estudantes foram convidados a participar do estudo na situação de sala de aula, 

onde, após o convite e as devidas explicações, eram alocados a salas distintas para a 

efetivação da coleta de dados. Neste momento os estudantes preenchiam um termo de 

consentimento livre e esclarecido a fim de assegurar seus direitos com base nas diretrizes 

das Resoluções 196/96 e 304/2000 do Conselho Nacional de Saúde acerca da ética em 

pesquisa com seres humanos, assinavam concordando com a participação e tomavam parte 

na pesquisa. 

A coleta de dados foi realizada por meio do auxílio de dois pesquisadores que 

dirigiam os estudantes às salas em que eram conduzidos os experimentos. Previamente os 

estudantes eram alocados às diferentes condições experimentais por meio de sorteio. Na 

etapa de manipulação das situações experimentais, os estudantes realizavam em grupo uma 

tarefa ou teste de raciocínio lógico no computador, em que através de um breve texto lido 

previamente às questões era induzido o estado de competição ou cooperação, conforme 

exposto anteriormente. Para a condição de ativação da identidade era apresentado um 

instrumento (referido na seção anterior), do tipo folha e lápis, em que os estudantes eram 

requeridos a construir sentenças sobre sua identidade pessoal e social. Após as 
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manipulações experimentais, os estudantes eram convidados a preencher os instrumentos 

de coleta de dados pertinentes ao estudo. 

 

3.3.1 ANÁLISE DOS DADOS 

Para analisar os dados realizamos testes t de student para verificar as interações 

entre as variáveis sócio-demográficas e as variáveis dependentes (crenças raciais, 

preconceito e infra-humanização); análise de variância (ANOVA) para analisar os efeitos 

das manipulações experimentais nas variáveis dependentes, e, por fim, para verificar o 

efeito de interação das manipulações experimentais em função das variáveis sócio-

demográficas realizamos análise de variância fatorial (ANOVA fatorial). 

 

3.3.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.3.2.1 INTERAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS SÓCIO-DEMOGRÁFICAS E AS VARIÁVEIS 

DEPENDENTES 

Para analisar as diferenças em relação às variáveis dependentes em função das 

variáveis sócio-demográficas realizamos testes t de student. 

 

PAPEL DO GÊNERO NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Consideramos a hipótese de que homens apresentam índices superiores de crenças 

raciais negativas, de preconceito e de infra-humanização. Esta hipótese se fundamenta em 

três estudos distintos. (1) no estudo de Sidanius, Levin, Liu & Pratto (2000), que 

analisaram em uma ampla amostra proveniente de seis distintas nações (Estados Unidos, 

Israel, Palestina, China e Nova Zelândia) as diferenças nos níveis de anti-igualitarismo e 

orientação à dominância social entre grupos de diferentes contextos e fatores. Seus 

resultados indicaram que homens apresentam níveis superiores de anti-igualitarismo e 
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orientação à dominância social, sendo este achado invariável em função das diferentes 

nações. (2) Qualls, Cox & Schehr (1992) investigaram a existência de diferenças de gênero 

nas atitudes raciais de universitários. Seus resultados demonstraram que as mulheres 

apresentam mais aceitação das minorias raciais e se apresentam mais igualitárias que os 

homen.s. (3) Van Vugt, Gramer e Jansen (2007) e Van Vugt (2009) realizaram uma 

extensa investigação e posterior discussão sobre as diferenças de gênero nos níveis de 

preconceito, infra-humanização e agressão. Seus resultados seguem a mesma linha dos 

achados anteriores que indicam que homens estão mais propensos a comportamentos anti-

igualitários e de depreciação de exogrupos. 

Nesta linha de pensamento, testamos as interações entre o sexo do participante e 

as crenças racistas. Observamos que independe do sexo do participante o tipo e a 

magnitude das crenças racistas (t=-0,772; n.s.). Mesmo os homens (média=2,83) 

apresentando um escore médio superior ao escore médio das mulheres (média=2,72), esses 

valores não apresentam diferença estatisticamente significativa. Na sequência, em se 

tratando das crenças étnicas, os resultados também não apresentaram diferenças 

significativas em função do gênero para o fator percepção de diferenças (t =-1,81; n.s.) e 

para o fator existência do preconceito (t=-2,75; n.s.). Os escores médios em ambos os 

fatores dos participantes do sexo masculino (média=2,74 e média =  4,14, respectivamente, 

percepção de diferenças e existência do preconceito) foram superiores aos escores médios 

das participantes (média = 2,59 e média =  3,53, respectivamente, percepção de diferenças 

e existência do preconceito), mas essas diferenças não foram significativas. 

Analisamos então o construto orientação à dominância social. Considerando que 

este construto é composto por dois fatores (dominância e igualitarismo), testamos 

inicialmente o fator de dominância social. Observamos que não há diferenças 

significativas em relação aos escores médios de dominância social em função do sexo do 
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participante (t =-0,743; n.s.). No que se refere ao fator de igualitarismo, também não 

encontramos diferenças significativas em função do gênero (t = -0,807; n.s.). Homens 

apresentaram escores médios mais altos em relação ao fator de dominância social (média = 

1,78) e ao fator igualitarismo (média = 4,37) do que as mulheres (média = 1,71 e média = 

4,37, respectivamente), mas os resultados demonstram que esta diferença não foi 

significativa. 

Resultados semelhantes foram encontrados em relação aos escores médios de 

preconceito sutil, não existe diferença significativa entre homens e mulheres (t = 0,478; 

n.s.). Contudo, observamos uma tênue mudança de padrão nesses dados, para o indicador 

de preconceito sutil, as mulheres (média = 3,54) apresentaram escore médio mais elevado 

que os homens (média = 3,50), embora não se configure em diferença estatística 

significativa. 

Em relação aos indicadores de infra-humanização, uma análise prévia demonstrou 

que apenas a atribuição de emoções secundárias aos brancos versus negros e a atribuição 

de traços de cultura aos brasileiros versus negros podem ser utilizados como indicadores de 

infra-humanização (vide análises no Anexo V). Desta forma, encontramos que o gênero do 

participante apresentou algum efeito na atribuição de emoções secundárias aos brancos e 

negros (t = -1,945; p<0,05): homens (média = 2,74) atribuíram mais emoções secundárias 

aos negros que as mulheres (média = 2,59). A atribuição de emoções secundárias aos 

brancos, por sua vez, não apresentou interação com o gênero do participante (t = -1,087; 

n.s.), mesmo os homens tendo atribuído mais emoções secundárias a este alvo (média = 

2,79) do que as mulheres (média = 2,70). 

Embora não se configurando como indicador de infra-humanização, a atribuição 

de emoções aos brasileiros apresentou alguma interação com o gênero, as emoções 

secundárias sofreram interferência do gênero (t =-1,793; p<0,05), os homens (média = 
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2,68) atribuíram mais emoções secundárias aos brasileiros que as mulheres (média = 

2,59). Não foram encontradas diferenças significativas em função do gênero do 

participante nas demais atribuições de emoções. 

Considerando a atribuição de traços, os resultados indicaram não haver diferenças 

entre a atribuição de traços de cultura aos brasileiros versus negros em função do gênero. 

Homens atribuíram mais traços de cultura aos brasileiros (média = 2,48) do que as 

mulheres (média = 2,43), mas não se configura em diferença significativa (t = -1,593; n.s.), 

assim como os homens também atribuíram mais traços de cultura aos negros (média = 

2,50) do que as mulheres (média = 2,45), sem diferença estatisticamente significativa. 

Mesmo não sendo indicador de infra-humanização em nosso estudo, encontramos que a 

atribuição de traços de natureza em algum aspecto sofreu interação com o gênero (t = -

,159; p<0,05): homens atribuíram mais traços de natureza aos brancos (média = 2,61) do 

que as mulheres (média = 2,60). As demais atribuições de traços não apresentaram 

interação com o gênero. 

 

DISCUSSÃO SOBRE O PAPEL DO GÊNERO NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Nossas hipóteses sobre a interação entre o gênero e as variáveis dependentes deste 

estudo não foram confirmadas. Esperávamos que os participantes do sexo masculino 

apresentassem escores mais elevados de crenças estereotipadas em relação aos negros, bem 

como maiores índices de preconceito e de infra-humanização. Contudo, a maior parte dos 

testes demonstrou que não existe diferença significativa entre homens e mulheres em 

relação a quase todas as variáveis dependentes de nosso estudo. 

Sobre a atribuição diferenciada de emoções, nossos resultados demonstraram que 

apenas a atribuição de emoções secundárias é significativamente diferente em função dos 

alvos branco e negro. São atribuídas mais emoções secundárias aos brancos que aos 
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negros, o que confere a este indicador um indicador de infra-humanização (a atribuição de 

emoções secundárias aos brasileiros não foi significativamente diferente da atribuição aos 

outros dois alvos). Resta saber se essas atribuições apresentam alguma interação com o 

sexo. Nossa hipótese sustentava que os homens infra-humanizariam mais os grupos 

minoritários que as mulheres, posto que as mulheres em uma série de estudos são mais 

igualitárias que os homens (Sidanius et al., 2000; Qualls et al., 1992). Com efeito, 

encontramos uma interação da atribuição de emoções secundárias com o gênero. Os 

homens atribuíram mais emoções secundárias aos brasileiros. Ou seja, depende do sexo do 

participante a avaliação mais favorável do endogrupo.   Esse resultado em particular é 

utilizado por alguns autores como indicador de infra-humanização, posto que o endogrupo 

é colocado em posição de maior prestígio quando recebe maior atribuição de emoções 

secundárias (Leyens et al., 2001; Paladino et al., 2002). Teríamos aqui uma parcial 

confirmação de nossa hipótese. Mas, cabe salientar que em comparação com a atribuição 

de emoções secundárias aos brancos e aos negros, os resultados não demonstraram 

diferenças significativas, o que nos permite considerar que uma avaliação mais favorável 

do endogrupo aqui não se configura como indicador de infra-humanização per si. Em 

contra partida, podemos observar que os homens, mais do que as mulheres, atribuem mais 

emoções secundárias aos negros. Este foi um dado não esperado. Esperávamos que as 

mulheres apresentassem uma percepção mais favorável do grupo minoritário aqui 

investigado, mas esse dado não pode ser confirmado a partir deste indicador. 

Alguns autores questionam se a avaliação mais favorável do endogrupo ou do 

grupo majoritário necessariamente implica em uma avaliação infra-humanizada do grupo 

minoritário. Castelli et al. (2008), por exemplo, argumentam que o sentimento mais 

positivo que as pessoas desenvolvem acerca de seu próprio grupo está na base do 

sentimento de pertença que se constrói quando se está afiliado a um grupo e que nem 
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sempre este sentimento está associado a rejeição de outros grupos. Esse sentimento de 

pertença faz parte de um processo cognitivo natural, por isso não se espera que esse 

sentimento seja o alicerce do preconceito, pelo menos isoladamente. Segundo esses 

autores, pessoas que valorizam normas igualitárias possuem a probabilidade de não 

desenvolverem sentimentos negativos frente os exogrupos (Castelli et al., 2008). Podemos 

supor nesse contexto que infra-humanizar não dependa tanto do sexo do sujeito, mas esteja 

associado a outros fatores. Investigaremos essa questão adiante. 

A análise da atribuição diferenciada de traços enquanto indicador de infra-

humanização, por sua vez, revelou que a atribuição de traços de natureza não pode ser 

utilizada neste estudo referindo a infra-humanização, uma vez que os participantes não 

infra-humanizam o alvo negro. Apenas a atribuição de traços de cultura se apresentou 

conforme preconizado pela literatura (Haslam, 2006): os brasileiros receberam mais traços 

de cultura que os negros. Este dado é consistente com as teorias da infra-humanização ou 

desumanização que defendem que atribuir mais traços de cultura ao endogrupo em 

detrimento do exogrupo se configura em infra-humanizar o exogrupo, pois ao passo que se 

nega ou que se indica menos traços especificamente humanos a determinado grupo em 

comparação com outro, entende-se que se percebe este grupo como menos humano que o 

outro (Haslam & Levy, 2006; Moscovici & Pérez, 1997). Analisando este dado em função 

do sexo do participante, verificamos que não existem diferenças significativas nessas 

atribuições, com exceção para a atribuição de traços de natureza aos brancos. Homens 

atribuem mais traços de natureza aos brancos que as mulheres (importante observar que os 

valores médios dessas atribuições foram abaixo do ponto médio da escala, o que implica 

afirmar que a adesão a essa atribuição é baixa dentre os participantes). Em resumo, as 

hipóteses sobre esses indicadores também não foram confirmadas. 
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Para além das análises específicas dos construtos, encontramos que o sexo ou 

gênero dos participantes não tem efeito em suas avaliações intergrupais. Sugerimos que 

esses resultados não implicam em considerar o gênero como dado sem importância para 

essa dimensão de análise das crenças e atitudes intergrupais, mas, sobretudo, podem estar 

indicando que isoladamente não seja determinante de tais crenças e atitudes. Estudos 

utilizando o gênero como variável de controle podem demonstrar tal consideração (ver 

Ramos, Vala & Pereira, 2008). 

Em um amplo estudo com uma amostra de jovens realizado na Espanha, Alonso 

(1999) demonstrou que o gênero nem sempre é determinante de crenças e atitudes em 

relação ao racismo, de fato, em algumas circunstâncias as mulheres diferem dos homens, 

por exemplo, as mulheres demonstram maior respeito pelos costumes e direitos de 

imigrantes, assim como as mulheres são mais xenófobas em nível latente que os homens, 

mas, no que se refere à rejeição declarada em relação a imigrantes e a auto-avaliação como 

xenófobo, não existem diferenças entre os gêneros. De modo similar, em um estudo de 

mesma magnitude realizado em Portugal, Cabecinhas (2002a) demonstrou que o gênero 

apresenta alguma relação com os fatores relativos às relações intergrupais. Ao passo que as 

mulheres se apresentam como mais igualitárias, os homens indicam possuir mais amizades 

com pessoas de outras raças, indicando um duplo padrão de resultados referentes à 

tolerância à diferença. Por outro lado, o gênero do participante não apresentou qualquer 

relação com a percepção diferenciada do exogrupo, tanto homens como mulheres avaliam 

o exogrupo de forma homogeneizada. O que ocorre de fato, é que, segundo a autora, não é 

esperado que em se tratando do preconceito mais sutilizado sejam observadas diferenças 

em função do sexo, mas a depender do tipo de representação que permeia a avaliação 

intergrupal, os resultados podem se apresentar de maneira inesperada. 
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Em conjunto com esses achados, os dados de nossa pesquisa podem estar 

indicando que o gênero isoladamente não tem efeito nos construtos de ordem intergrupal, 

mas que demais variáveis possivelmente interferem nesta relação, por essa razão, 

analisaremos mais a frente a interação do gênero do participante com nossas manipulações 

experimentais. 

 

PAPEL DA COR DA PELE NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Na sequência, analisamos a interação das variáveis dependentes com a variável 

cor da pele. Para verificar essa interação, foi necessário recategorizar a cor da pele auto-

atribuída pelos participantes em dois níveis: brancos e não-brancos. Levantamos, então, a 

seguinte hipótese: participantes auto-categorizados como brancos apresentarão maiores 

níveis de crenças raciais negativas, de preconceito e de infra-humanização dos negros. Esta 

expectativa tem base nos estudos realizados por Cabecinhas (2002ab) que demonstraram 

que a avaliação com base em estereótipos sofre um forte efeito do grupo do participante. A 

pesquisadora analisou as construções estereotípicas endo e exogrupais formuladas por 

angolanos e portugueses. Seus resultados revelaram que esse tipo de percepção é afetado 

globalmente pela pertença grupal. Os participantes portugueses fornecem descrições mais 

heterogêneas do próprio grupo, enquanto percebem o grupo de angolanos com maior 

homogeneidade. Os angolanos reivindicam para o próprio grupo mais características 

positivas que negativas e avaliam o exogrupo de forma mais negativa que positiva. Gong, 

Appiah & Troy (2008) defendem que a raça é um importante fator para o entendimento das 

crenças e atitudes em relação aos grupos minoritários, implicando em avaliações mais 

positivas do próprio grupo. 

Com base nesta linha de argumento, realizamos um conjunto de testes t para 

verificar a interação das variáveis dependentes com a cor da pele dos participantes. Os 
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resultados demonstraram quase nenhuma interação entre essas variáveis. Encontramos uma 

interação parcial apenas entre as crenças étnicas e a cor da pele. Enquanto o fator 

percepção de diferenças entre brancos e negros apresentou interação com a cor da pele (t 

= -,580; p<0,05), o fator  existência do preconceito de cor não apresentou interação (t = 

,411; n.s.). Os resultados demonstraram que os participantes auto-categorizados como 

brancos (média = 2,68) apresentam escores médios superiores em relação à percepção de 

diferenças entre brancos e negros quando comparados com os participantes auto-

categorizados como não-brancos (média = 2,62), não obstante, independe da cor da pele a 

percepção da existência do preconceito. O outro conjunto de crenças analisadas, as 

crenças racistas, não apresentou associação com a cor da pele dos participantes (t = 1,232; 

n.s.). Em relação aos indicadores de preconceito, não encontramos interação alguma com a 

cor da pele dos participantes. A orientação à dominância social, analisada em função de 

seus dois fatores (dominância e igualitarismo), não apresentou nenhuma interação com a 

variável cor da pele (t = -,212; n.s., para o fator de dominância social; t = -0,447; n.s., para 

o fator de igualitarismo), apesar de que, para os dois indicadores os participantes que se 

auto-atribuíram a cor branca os escores médios tenham sido mais elevados (dominância - 

média = 1,76; igualitarismo – média  = 4,35) do que para os participantes auto-

categorizados como não-brancos (dominância - média = 1,74; igualitarismo – média  = 

4,30), porém, valores sem diferença estatisticamente significativa. O indicador de 

preconceito sutil, por sua vez, seguiu o mesmo padrão de resultados. Observamos que os 

participantes auto-categorizados como brancos apresentaram um maior índice de 

preconceito sutil (média = 3,55) em relação aos não-brancos (média = 3,52), mas não se 

configurando em diferença significativa (t = -,228; n.s.). 

Considerando os indicadores de infra humanização, conforme discutido no tópico 

anterior sobre a interação do gênero com as variáveis dependentes, apenas a atribuição de 



231 

 

 

 

emoções secundárias aos brancos e aos negros pode ser utilizada como indicador de infra-

humanização em nosso estudo (não obstante os resultados das interações entre cor da pele 

e atribuição de emoções em todas as atribuições não tenha apresentado diferença 

significativa). Os resultados da interação da atribuição de emoções secundárias a brancos 

e negros em função da cor da pele demonstraram que é independente da cor da pele a 

maneira pela qual os estudantes atribuem emoções a estes dois alvos. Observamos que 

estudantes auto-categorizados como brancos atribuem menos emoções secundárias aos 

negros (média = 2,59) e aos brancos (média = 2,64) do que os estudantes auto-

categorizados como não-brancos (média para os negros = 2,69; média para os brancos = 

2,80), mas esta diferença não é estatisticamente significativa (emoções secundárias para os 

negros: t = 1,390; n.s.; emoções secundárias para os brancos: t = 2,073; n.s.). 

Em se tratando da atribuição diferenciada de traços, é importante ressaltar que 

como indicador de infra-humanização apenas a atribuição de traços de cultura aos 

brasileiros versus negros pode ser utilizada. Deste modo, os resultados demonstraram que é 

independente da cor da pele dos estudantes a atribuição de traços de cultura aos brasileiros 

e aos negros. Os estudantes auto-categorizados como brancos atribuíram mais traços de 

cultura aos brasileiros (média = 2,53), do que os auto-categorizados como não-brancos 

(média = 2,48), porém esses valores não são significativamente diferentes (t = -,642; n.s.). 

Por sua vez, os estudantes auto-categorizados como brancos atribuem mais traços de 

cultura aos negros (média = 2,43) do que os estudantes não-brancos (média = 2,41), 

valores sem diferença significativa (t = -,202; n.s.). 

  

DISCUSSÃO DO PAPEL DA COR DA PELE NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Para a interação entre cor da pele e as variáveis dependentes deste estudo, nossas 

hipóteses foram parcialmente confirmadas. Esperávamos que a cor da pele dos estudantes 
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representasse um importante papel nas suas avaliações pertinentes às relações raciais, 

implicando em avaliações distintas em função da cor. Esperávamos que participantes auto-

categorizados como brancos expusessem maiores índices de crenças raciais negativas, de 

preconceito e de infra-humanização. Contudo, apenas um dos indicadores de crenças 

raciais apresentou interação com a cor da pele. Verificamos que os participantes auto-

categorizados como brancos acreditam mais fortemente nas diferenças entre brancos e 

negros em comparação com os participantes não-brancos de nosso estudo. Esse dado 

indica que acreditar nas diferenças biológicas da essência das raças, assim como, nas 

diferenças culturais entre brancos e negros, pode ser determinado pela cor da pele do 

sujeito, como foi demonstrado. Em contrapartida, se compararmos a totalidade dos demais 

indicadores que não sofreram efeito da cor da pele, teremos que essa interação é deveras 

tênue e merece uma análise mais acurada, dado já indicado por outras pesquisas que 

estudam as relações raciais brasileiras (Camino et al., 2001; 2004; Lima, 2003). 

Estudos realizados fora do Brasil (Cabecinhas, 2002ab; Gong et al., 2008) têm 

demonstrado o importante papel da cor da pele ou da raça nas variáveis relativas ao 

preconceito e racismo. Em larga escala esses resultados são confirmados. Nessas nações a 

divisão das raças é claramente demarcada, aspecto que se apresenta extremamente 

diferente do contexto brasileiro. No Brasil, a identidade social tem base na mistura de raças 

(Guimarães & Macedo, 2008), e talvez por essa razão os estudos que se interessem por 

demonstrar o papel da cor da pele nas dimensões do preconceito e racismo não tenham 

obtido resultados consistentes com os resultados de outras nações. 

Um exemplo de estudos que segue esta linha de pensamento realizado no Brasil 

apresentou resultados semelhantes aos nossos. Camino e colaboradores (2001) testaram o 

efeito da cor da pele no preconceito contra negros em universitários. Seus resultados 

indicaram que para esses estudantes, as propensões em relação ao preconceito são 
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independentes da auto-atribuição de cor e raça. Apesar desses autores apontarem a 

importância da cor da pele nas percepções que envolvem conteúdos raciais, não foi 

possível apresentar resultados que confirmassem suas hipóteses.  No cruzamento entre cor 

da pele e atribuição de adjetivos a brancos e negros não foram encontradas diferenças. 

Do mesmo modo que no estudo realizado por Camino e colaboradores (2001), em 

nosso estudo a distribuição dos participantes quanto à cor da pele é bastante irregular. Em 

nosso estudo a quantidade de participantes negros foi bastante reduzida, assim como de 

todas as demais classificações de cor, com exceção da cor “parda”, que abrangeu quase 

50% dos participantes e “branca”, 38,3%. Este fato pode interferir nos resultados, pois para 

proceder às análises recodificamos em variável dummy a atuo-atribuição de cor (brancos 

versus não-brancos) e, com isto, não tivemos a possibilidade de avaliar as atitudes e 

crenças em função da dicotomia brancos versus negros, mas geramos uma divisão de raça 

ou etnia que para a identidade do brasileiro pode não fazer sentido
7
. Sugerimos que uma 

configuração mais controlada da cor da pele dos participantes pode vir a evidenciar 

resultados distintos dos aqui encontrados. 

Embora neste estudo de Camino e seus colaboradores, assim como em nosso 

estudo não tenha sido possível encontrar efeito da cor da pele nesses construtos pertinente 

às avaliações intergrupais, entendemos como fundamental para uma análise referente ao 

preconceito de cor, a verificação de sua interação com a cor da pele dos participantes, 

                                                 
7
 Alguns estudos analisam as desigualdades estabelecidas entre “brancos” vs. “não-brancos” e demonstram 

que existe uma diferença significativa no que se referem aos aspectos educacionais e de distribuição de 

emprego e renda. Não-brancos conferem a maioria dos analfabetos, dos desempregados e dos empregados 

que recebem menores rendimentos, além de que, a maioria das pessoas que ascendem socialmente são 

brancas (ver Hasenbalg, 1985, citado por Lima, 2003). Com efeito, esses dados podem determinar visões de 

mundo diferenciadas em relação à dicotomia brancos e não-brancos, mas é importante destacar que mesmo 

sendo uma dicotomia possível de ser utilizada, essa divisão não deixa de ser problemática, posto que coloca 

em pé de igualdade pessoas de cor parda, preta, amarela, indígena e outras e, com efeito, esses subgrupos  são 

atravessados por contingentes sociais distintos (ver, por exemplo, um estudo sobre o preconceito contra 

índios realizado por Bittar, Aguiar & Torres, 2008). Além de que a maior parte dos estudos é realizada tendo 

como critério de atribuição de cor a auto-indicação. Neste aspecto, outro problema pode ser elucidado, pois, 

apesar de ser um método utilizado por grande parcela de estudos, investigações que discutem esse critério 

demonstram que fenômenos como o branqueamento, a tese do class-over-race e até mesmo um número 

incontável de auto-atribuições de cor pode gerar resultados bastantes discutíveis (Lima, 2003). 
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posto que a tese do favoritismo grupal com base na raça ou etnia é extensamente 

corroborada (Brown & Zagefka, 2005; Eagly & Diekman, 2005; Gaunt et al., 2002). Por 

esta razão realizaremos análises mais sofisticadas na seção que segue cruzando a cor da 

pele do participante com nossas manipulações experimentais. 

 

PAPEL DA ÁREA ACADÊMICA NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Analisamos a interação das variáveis dependentes com a área acadêmica. Os 

estudantes que tomaram parte em nossa investigação são de provenientes de dois cursos, 

psicologia e matemática, o que refere duas áreas distintas, área de exatas e área de 

humanas, como indicado na seção de caracterização da amostra. 

Para esta etapa de nossas análises, levantamos a hipótese de que estudantes da 

área de humanas apresentam índices inferiores de crenças raciais negativas, preconceito e 

infra-humanização. Esta hipótese é sustentada por um conjunto de estudos que evidenciam 

que os repertórios de crenças e atitudes raciais de estudantes universitários possuem 

estreita relação com sua carreira acadêmica. Os estudos de Sidanius, Pratto, Martin & 

Stallworth (1991) e Chang (2002) demonstram tal interação. Sidanius et al. (1991) 

demonstraram que estudantes de cursos acadêmicos que enfatizam o poder e a liderança 

como atributo petinente à atuação profissional apresentam níveis mais elevados de 

preconceito do que estudantes de outros cursos. Os achados de Chang (2002) apontam 

resultados nesta mesma linha, enfatizando que cursos acadêmicos que promulguem 

ideologias pautadas em visões menos hierárquicas podem desenvolver atitudes raciais mais 

igualitárias. Chang demonstrou que estudantes que estão em fase de conclusão de cursos 

que apoiam a diversidade cultural possuem atitudes raciais mais favoráveis que estudantes 

que estão iniciando cursos desta qualidade. 
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Os estudos citados acima guardam em comum o fato de que ambos sugerem que o 

conteúdo desenvolvido nas disciplinas é de fundamental importância para as atitudes dos 

estudantes. Os autores defendem que discussões que permitam aos estudantes a reflexão 

sobre temáticas relativas às questões inter-étnicas podem promover atitudes mais tolerantes 

frente às relações racializadas. 

Deste modo, testamos o papel da área acadêmica nas variáveis dependentes de 

nosso estudo. Os resultados demonstraram que a área acadêmica não interfere na posição 

dos estudantes quanto às crenças e ao preconceito. A orientação à dominância social, 

disposta em dois fatores (dominância e igualitarismo), não apresentou qualquer relação 

com a área acadêmica dos estudantes. Observamos que estudantes de exatas (média = 1,82) 

apresentam um escore médio mais elevado que os estudantes de humanas (média = 1,65), 

mas essa diferença não se apresentou estatisticamente significativa (t = 1,801; n.s.). No que 

se refere ao fator igualitarismo, estudantes da área de exatas também apresentam índices 

superiores (média = 4,42) em relação aos estudantes de humanas (média = 4,23), mas sem 

significância estatística (t = 1,979; n.s.). 

Em se tratando das crenças racistas, os estudantes de exatas também apresentaram 

escores mais elevados (média = 2,97) que os estudantes de humanas (média = 2,56), mas 

que não se configura em diferença significativa (t = 3,462; n.s.). Considerando as crenças 

étnicas, ambos os fatores também não apresentaram interação com a área acadêmica. O 

fator percepção de diferenças apresentou escore médio mais elevado para os estudantes de 

exatas (média = 2,78) do que para os estudantes de humanas (média = 2,56), porém sem 

diferença significativa (t = 2,581; n.s.). Em relação ao fator existência do preconceito, os 

resultados demonstraram que os estudantes de humanas aderiram mais fortemente a estas 

crenças (média = 4,05) do que os estudantes de exatas (média = 3,95), mas esta diferença 

não foi significativa (t = -1,210; n.s.); assim como ocorreu com o indicador de preconceito 
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sutil, que os estudantes de humanas (média = 3,58) apresentaram escore médio mais alto 

do que os estudantes de exatas (média = 3,44), mas que não confere diferença significativa 

(t = -1,274; n.s.). 

No que se refere à infra-humanização, os resultados indicaram que este construto 

é independente da área acadêmica dos estudantes. Em se tratando do único indicador de 

infra-humanização via atribuição diferenciada de emoções que podemos utilizar como tal 

em nosso estudo, a atribuição de emoções secundárias aos brancos versus negros, os 

resultados demonstraram que estudantes da área de exatas atribuem mais emoções 

secundárias aos brancos (média = 2,79) do que estudantes da área de humanas (média = 

2,68), mas esses valores não são significativamente diferentes (t = 1,517; n.s.). Do mesmo 

modo que estudantes de exatas atribuem mais emoções secundárias aos negros (média = 

2,66) do que os estudantes da área de humanas (média = 2,63) (t = ,349; n.s.). As demais 

atribuições não apresentaram diferenças significativas em função da área acadêmica. 

Considerando o indicador de infra-humanização via atribuição diferenciada de 

traços, apenas a atribuição de traços de cultura aos brasileiros versus negros pode ser 

utilizada. Neste sentido, os resultados demonstraram que os estudantes da área de exatas 

atribuem mais traços de cultura aos brasileiros (média = 2,56) do que os estudantes da área 

de humanas (média = 2,43), mas sem diferença estatisticamente significativa (t = 1,583; 

n.s.). Os estudantes da área de exatas também atribuem mais traços de cultura aos negros 

(média = 2,47) do que os estudantes da área de humanas (média = 2,36), mas sem 

diferença significativa (t = 1,187; n.s.). Em relação às atribuições de traços de natureza e 

cultura aos demais alvos, mesmo não podendo se utilizar como indicadores de infra-

humanização em nosso estudo é interessante citar que os resultados não apresentaram 

diferenças em função da área acadêmica. 
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DISCUSSÃO DO PAPEL DA ÁREA ACADÊMICA NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Levantamos a hipótese de que a área acadêmica interferiria nos escores médios 

das crenças raciais negativas, do preconceito e da infra-humanização dos negors. 

Esperávamos que os estudantes da área de exatas apresentassem escores mais elevados 

destas variáveis que os estudantes da área de humanas. Os resultados da interação entre a 

área acadêmica e as nossas variáveis dependentes não confirmaram nossas hipóteses. 

Estudantes da área de exatas e de humanas apresentam índices semelhantes de crenças 

raciais negativas, de preconceito e de infra-humanização. Esse resultado se justifique 

talvez pela natureza do fenômeno do preconceito contra negros no Brasil, que diferente de 

outros tipos de preconceito (por exemplo, contra mulheres ou homossexuais), está 

implicado na complexa história das relações raciais brasileiras. Se nossa hipótese se 

fundamenta na argumentação de que o debate acerca de temáticas relativas às relações 

raciais, sobre diversidade cultural ou inclusão social, pode tornar as pessoas mais tolerantes 

frente às minorias, esse fato não ocorre quando o tipo de minoria se refere a uma minoria 

racial. Como já discutido, o brasileiro tem sua identidade embasada na miscigenação e a 

separação de raças ou etnias, sobretudo, as crenças e atitudes que envolvem as relações 

raciais, guardam questões complexas. 

De fato, no Brasil, considerando outro tipo de preconceito, é possível se verificar 

efeito do curso acadêmico. Em um estudo realizado com universitários brasileiros sobre a 

homofobia, Lacerda, Pereira & Camino (2002), demonstraram que estudantes de 

psicologia e de engenharia apresentam níveis distintos desta variável. Os estudantes de 

engenharia apresentam uma percepção mais negativa dos homossexuais em relação aos 

estudantes de psicologia. Nesta mesma temática, Araújo, Oliveira, Souza & Castanha 

(2007) demonstraram que estudantes de direito e de psicologia apresentam diferenças no 
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julgamento de homossexuais evidenciadas quanto à ancoragem de suas crenças em relação 

a este alvo. 

O estudo de Crochík (2005) é um dos poucos realizados no contexto brasileiro 

que avaliam o papel do curso acadêmico no preconceito contra minorias em que a raça está 

inserida. Seus resultados evidenciam que estudantes de administração são mais 

preconceituosos que estudantes de psicologia, corroborando com a tese de que o tipo de 

ideologia tematizada no curso é capaz de modificar as crenças e atitudes. Contudo, é 

relevante especificar que o estudo de Crochík avalia o preconceito contra quatro alvos 

distintos: negros e judeus (minorias ditas étnicas), e deficientes físicos e mentais. Em 

conjunto os itens mistos desta escala formam um fator que refere o índice de preconceito 

utilizado para as comparações. Desta forma, observamos que a questão racial não é 

colocada de modo isolado, o que pode providenciar resultados que não nos permitam 

comparações com os nossos em termos do preconceito contra negros, especificamente, mas 

que, em se tratando da constatação de que a área acadêmica interfere na visão de mundo, 

podemos supor que os dados de Crochík corroborem os demais nesta perspectiva. 

Em resumo, podemos sugerir que por trás do preconceito contra negros, mais do 

que os conteúdos aprendidos socialmente, está a identidade social miscigenada do 

brasileiro, e talvez por esta razão, os repertórios representacionais acerca desta questão não 

sigam condizentes com pesquisas trans-culturais. 

De concreto, os estudos sobre preconceito na atualidade enfatizam fortemente o 

poder das normas sociais nas atitudes intergrupais (Lima et al., 2006). Conforme a 

literatura vem demonstrando, as bases do preconceito se ancoram em crenças 

compartilhadas pelos atores sociais mais pautadas no conservadorismo e em uma visão 

menos democrática de mundo (Pereira, Lima & Camino, 2001) e, talvez por essa 

recorrente constatação, a maior parte das pesquisas sobre preconceito se limitem a 
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investigações neste nível de análise (Lima, 2003; Fernandes, Da Costa, Camino & 

Mendoza, 2007), deixando a desejar no que se refere a estudos que utilizem variáveis 

sócio-demográficas, tais como sexo, idade, curso acadêmico, no contexto brasileiro. 

Pesquisas realizadas em outras nações trazem fortes evidências do papel 

importante que a escolha profissional ou o curso acadêmico possui nas relações 

interpessoais (Chang, 2002; Henderson-King & Kaleta, 2000; Terezini, Pascarella, 

Springer, Nora & Palmer, 1996;), demonstrando que estudantes matriculados em cursos 

que enfatizam o poder ou que possuem diretrizes conservadoras apresentam índices de 

preconceito mais elevados que estudantes de cursos que não apresentem essas 

características. Tendo em vista essas constatações, seguiremos defendendo a importância 

da área acadêmica nos níveis de preconceito de cor. Tal como foi evidenciado nas análises 

anteriores dos efeitos do gênero e da cor da pele nas variáveis dependentes deste estudo, 

pensamos que o papel do contexto de resposta pode em conjunto com a variável área 

acadêmica trazer algumas importantes considerações, sobretudo, porque nas manipulações 

experimentais que utilizamos são aplicados testes de raciocínio logico que requerem, 

dentre outras habilidades, a habilidade matemática, podendo gerar um nível maior de 

competitividade entre estudantes da área de exatas. 

 

3.3.2.2 PAPEL DO CONTEXTO DE RESPOSTA NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Tendo analisado o papel das variáveis sócio-demográficas nas crenças raciais, no 

preconceito e na infra-humanização, podemos verificar que a maior parte de nossas 

hipóteses não foi confirmada. Embora o gênero e a área acadêmica não tenham 

apresentado interação com as variáveis dependentes, observamos que a cor da pele tem 

algum efeito nas crenças raciais. Não obstante, como já discutido acima, inferimos que os 

efeitos do gênero, da cor da pele e da área acadêmica podem ser modificados tendo em 
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vista os efeitos de interação das manipulações experimentais. Assim, na sequência, 

analisamos os efeitos isolados das manipulações experimentais e em seguida os efeitos de 

interação entre as variáveis sócio-demográficas e as manipulações experimentais. 

Levantamos as hipóteses de que os participantes da condição de competição e 

ativação da identidade apresentem níveis mais elevados de crenças raciais negativas, de 

preconceito e de infra-humanização em detrimento das condições de cooperação e 

controle. Esperamos também que os estudantes da condição de cooperação apresentem 

níveis mais baixos de crenças raciais negativas, preconceito e infra-humanização do que os 

estudantes da condição controle. 

Nossas hipóteses estão baseadas nas evidências de Caprariello et al. (2009) e 

Zogmaister et al. (2008) que demonstraram que estados mentais de competição e de 

ativação da identidade social ativam estereótipos e preconceito, enquanto que estados 

mentais de cooperação minimizam esta ativação. 

Caprariello et al. (2009), utilizando o Stereotype Content Model (SCM), que 

determina que a competição intergrupal reduz o grau de cordialidade percebida do 

exogrupo, encontraram que a competição grupal diminuiu o grau de cordialidade frente o 

exogrupo em detrimento do cenário não competitivo, e assim o exogrupo é avaliado de 

modo mais negativo. Zogmaister et al. (2008), interessados pelo favoritismo endogrupal, 

demonstraram que quando a identidade social é ativada, quanto mais forte é a identificação 

do indivíduo com seu grupo de pertença, mais esta variável implicará em efeitos sobre as 

avaliações e julgamentos intergrupais baseados no favoritismo endogrupal. Esses autores 

verificaram também o impacto da igualdade e da lealdade no favoritismo endogrupal em 

função da identidade. Seus resultados demonstraram que a igualdade diminui o favoritismo 

endogrupal implícito, enquanto que com a manipulação da lealdade o favoritismo é 

reforçado. Foi observado também que quando se cruza a saliência da identidade a esta 
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relação, esse resultado é modificado. Com a aplicação de conteúdos irrelevantes referentes 

à identidade (ser estudante), o efeito do priming de igualdade e lealdade cessa, mas com a 

aplicação de conteúdos relevantes os resultados se mantem. 

Nesta linha de argumento, procedemos às análises do efeito dos contextos de 

resposta nas variáveis dependentes deste estudo. Para tanto, realizamos análises de 

variância (ANOVA) e, quando necessário, testes post hoc (LSD). 

Para analisar os efeitos dos contextos de competição, de cooperação e de ativação 

da identidade nas crenças racistas, utilizamos como variáveis independentes a manipulação 

das tarefas experimentais de competição, cooperação e ativação da identidade, e como 

variável dependente o indicador da escala de crenças racistas. Os resultados indicaram que 

não houve efeito dos contextos nas crenças racistas. Apesar de observarmos que no 

contexto de cooperação os estudantes tenham apresentado um escore médio mais elevado 

(média = 2,82) do que nas condições de ativação da identidade (média = 2,73), condição 

controle (média = 2,72) e condição de competição (média = 2,67), esses valores não foram 

significativamente diferentes [F(3, 160) = ,201; n.s.]. 

Para analisar os efeitos dos três contextos nas crenças étnicas, utilizamos como 

variáveis independentes os contextos de competição, cooperação e ativação da identidade, 

e como variáveis dependentes os dois fatores da escala de crenças étnicas, fator percepção 

de diferenças étnicas e fator de crenças em relação à existência do preconceito. 

Considerando o fator percepção de diferenças étnicas, os resultados demonstraram 

algumas diferenças em função das manipulações experimentais [F(3,160) = 3,77; p<0,05]. 

Um teste post hoc demonstrou que existem diferenças entre as condições de competição 

(média = 2,46) e ativação da identidade (média = 2,79); entre as condições de competição e 

controle (média = 2,75) e entre as condições de cooperação (média = 2,53) e ativação da 

identidade. Contudo, entre as condições de cooperação e controle não foram encontradas 
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diferenças significativas. Desta forma, participantes da condição de ativação da identidade 

apresentam escore médio mais alto em relação à percepção de diferenças entre brancos e 

negros do que participantes da condição de competição. Por outro lado, estudantes da 

condição de competição apresentam escore médio mais baixo que estudantes da condição 

controle e estudantes da condição de cooperação apresentam escore médio mais baixo do 

que na condição de ativação da identidade. 

Em relação ao fator crenças em relação à existência do preconceito, o efeito foi 

tendencialmente significativo [F(3,160) = 2,50; p = ,062]. Um teste post hoc demonstrou 

que existem diferenças entre as condições de ativação da identidade (média = 4,11) e 

controle (média = 3,88) e entre as condições de cooperação (média = 4,11) e controle 

(p<0,05). Não foram encontradas diferenças significativas entre as condições de 

competição (média = 3,92) e ativação da identidade ou entre competição e controle e 

competição e cooperação. Participantes do contexto de ativação da identidade aderem mais 

fortemente às crenças em relação à existência do preconceito do que participantes da 

condição de controle. Do mesmo modo que participantes do contexto de cooperação 

aderem mais fortemente a estas crenças do que participantes da condição controle. 

Em relação à orientação à dominância social, utilizamos o indicador de 

dominância social e o indicador de igualitarismo como variáveis dependentes e os três 

contextos como variáveis independentes. Os resultados demonstraram que não houve 

efeito dos contextos no indicador de igualitarismo [F(3,160) = 0,121; n.s.], mas para o 

indicador de dominância social encontramos uma tendência à interação [F(3,160) = 2,446; 

p = 0,66]. Desta forma, um teste post hoc demonstrou que participantes da condição de 

cooperação (média = 1,88) aderem mais fortemente à dominância social do que 

participantes da condição controle (média = 1,60) (p<0,05). Embora os participantes da 

condição de competição (média = 1,84) e ativação da identidade (média = 1,63) tenham 
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apresentado diferença entre seus escores médios, essa diferença não se configura 

estatisticamente significativa, assim como não foram significativas as diferenças entre os 

demais escores médios do fator de dominância social em função das condições. 

Em se tratando do fator de igualitarismo, os estudantes apresentaram escores 

médios distintos: condição de cooperação (média = 4,34), competição (média = 4,33), 

controle (média = 2,30) e ativação da identidade (média = 2,26). Embora apresentando 

diferença, esta não é estatisticamente significativa. 

Passamos então à análise do indicador de preconceito sutil. Utilizamos como 

variáveis independentes os três contextos e como variável dependente o indicador de 

preconceito sutil. Os resultados demonstraram escores médios distintos em função das três 

condições: competição (média = 3,68), cooperação (média = 3,66), ativação da identidade 

(média =3,40) e controle (média = 3,42). Não obstante, essa diferença não é 

estatisticamente significativa [F(3,160) = 1,92; n.s.]. 

Por sua vez, as análises da infra-humanização, utilizando como variáveis 

independentes as manipulações experimentais e como variáveis dependentes os dois 

indicadores validados para este estudo, encontramos que não existe efeito dos contextos na 

atribuição de emoções secundárias aos negros [F(3,156) = 1,676; n.s.] e aos brancos 

[F(3,157) = ,468; n.s.]. O alvo branco recebeu uma média de 2,66 emoções secundárias na 

condição de competição, 2,75 na condição de cooperação, 2,72 na condição de ativação da 

identidade e 2,79 na condição controle. Já o alvo negro recebeu uma média de 2,68 

emoções secundárias na condição de competição, 2,77 na condição de cooperação, 2,55 na 

condição de ativação da identidade e 2,63 na condição controle. Conforme já indicado, não 

foi encontrada diferença significativa para este indicador de infra-humanização em função 

dos contextos de reposta. 
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Em relação à atribuição de traços de cultura aos brasileiros versus negros, 

verificamos que não existem diferenças em função do contexto de resposta. Os resultados 

demonstraram que a condição de competição (média=2,40), de cooperação (média=2,40), 

de ativação da identidade (média=2,44) e controle (média=2,59) não apresentam diferença 

significativa em função do contexto de resposta [F(3,160) = 1,064; n.s.]. Do mesmo modo 

para a atribuição de traços de cultura aos negros [F(3,160) = 1,176; n.s.] (média de 2,29 

para competição, 2,39 para cooperação, 2,41 para ativação da identidade e 2,53 para 

controle). 

 

DISCUSSÃO DO PAPEL DO CONTEXTO DE RESPOSTA NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Nossas hipóteses sobre as interações entre o contexto de resposta e as variáveis 

dependentes deste estudo indicavam que os contextos de competição e ativação da 

identidade suscitariam crenças raciais negativas, preconceito e infra-humanização dos 

negros em níveis mais elevados que os contextos de cooperação e situação controle. 

Esperávamos também que participantes do contexto de resposta de cooperação 

apresentassem menores índices de crenças raciais negativas, preconceito e infra-

humanização que estudantes da condição controle. Os resultados desta etapa da 

investigação confirmaram parcialmente as hipóteses levantadas. 

Sobre as crenças racistas, nossas hipóteses não foram confirmadas. Os níveis de 

crenças racistas se apresentaram como independentes das condições experimentais. 

Sugerimos que este resultado ocorreu deste modo por conta deste indicador referir 

diferenças raciais gerais principalmente baseadas na cultura (Vala et al., 2009). Em 

pesquisas realizadas no Brasil evidencia-se que a noção de diferenças entre brancos e 

negros não opera via diferenciação cultural (Lima, 2003; Camino et al., 2004), pois o povo 

brasileiro compartilha a mesma cultura. É evidenciado também que remeter à questão do 
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preconceito de cor com base na diferença “racial” não apresenta um significado palpável 

para os brasileiros, uma vez que não existe essa ideia de raça “pura” no cenário do Brasil e 

as relações raciais sejam pensadas em termos de uma democracia racial (Guimarães, 1999). 

Talvez por essas razões, os estudantes de nossa investigação tenham apresentado 

consensualmente uma baixa adesão às crenças racistas independente do contexto de 

resposta. 

Em relação às crenças étnicas, analisadas em função de dois indicadores, fator de 

percepção das diferenças raciais e fator de crenças em relação à existência do preconceito 

de cor, alguma interação foi encontrada. Os resultados evidenciaram que o contexto de 

ativação da identidade favorece o aumento nos níveis de crenças étnicas ligadas à 

percepção de diferenças entre brancos e negros enquanto que a condição de cooperação 

inibe essas crenças. Não obstante, a condição de competição não eliciou respostas mais 

voltadas para a intolerância, como esperávamos. Contrariamente às nossas expectativas, a 

condição de competição reduziu os níveis de crenças sobre a percepção de diferenças 

étnicas. É importante destacar que este indicador de diferenças étnicas aponta diferenças 

entre brancos e negros em relação a aspectos de personalidade e aspectos físicos. Talvez 

não mencionar o termo “raça” possa favorecer a uma maior diferenciação entre brancos e 

negros, de modo que ao indicar essas diferenças, os participantes não tenham em mente a 

noção de estar rejeitando ou diminuindo abertamente os negros. 

Em primeiro lugar, verificamos que os estudantes aderem moderadamente às 

crenças sobre as diferenças entre brancos e negros, diferentemente da adesão às crenças 

racistas que apresentou escore médio bastante baixo. Sugerimos que a maneira pela qual a 

questão das diferenças intergrupais é apresentada pode inibir a expressão de 

posicionamentos que firam a norma social da igualdade (Lima, 2003; Cabecinhas, 2002a). 

Na atualidade as normas que coíbem expressões diretas de racismo atuam fortemente nos 
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repertórios representacionais das pessoas e, por esse motivo, nos casos em que se inquere 

uma resposta de racismo mais direta, as pessoas tendem a negar categoricamente. 

Verificamos que a ativação da identidade pessoal e social dos estudantes 

desencadeia níveis mais elevados de crenças sobre as diferenças entre brancos e negros. 

Esse resultado é consistente com um conjunto de pesquisas sobre o papel da ativação da 

identidade no preconceito e racismo (Hong et al., 2003; Maldonado et al., 2003). Com 

efeito, ao passo que as pessoas ativam conteúdos mentais sobre seus atributos pessoais e do 

seu grupo de pertença, neste caso, sobre os brasileiros, ocorre a tendência natural de emitir 

julgamentos em consonância com o próprio grupo, seguindo um mesmo padrão no que se 

referem às normas grupais e, deste modo, as pessoas se tornam propensas a enxergar o 

mundo sob o viés endogrupal (Maldonado et al, 2003). Além de que, a ativação da 

identidade pessoal pode acionar as crenças sobre uma visão mais individualista de mundo, 

o que agrega suporte à tese do favoritismo endogrupal. 

Por seu turno, corroborando os achados de Bukowski, Motzoi & Meyer (2009), os 

resultados demonstram que a cooperação desencadeou respostas menos intolerantes por 

meio do fator de crenças sobre as diferenças entre brancos e negros. As evidências 

encontradas na literatura sobre os efeitos de tarefas cooperativas nos níveis de rejeição, 

intolerância intergrupal e preconceito, assim como os estudos que utilizam tarefas de 

competição, demonstram que ao ativar estados de cooperação ou competição entre grupos 

de diferentes estatutos sociais, as crenças e atitudes intergrupais podem ser modificadas, de 

forma que a competição favorece a rejeição do exogrupo e a cooperação favorece a 

aceitação (ver Bukowski et al., 2009; Caprariello et al., 2009; Dovidio, Gaertner & 

Kawacami, 2003). Contudo, o nosso estudo diverge da maior parte dos estudos 

encontrados na literatura interessada nesta temática em termos dos aspectos 

metodológicos. Em nosso estudo, cujo interesse central consistiu em analisar o preconceito 
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de cor, o grupo alvo de nossas análises (negros) não foi colocado em estado de competição 

ou cooperação com os participantes do estudo, mas os participantes do estudo entravam em 

competição ou cooperação entre si e, em seguida, suas crenças e atitudes em relação aos 

negros eram avaliadas. Não obstante, seguindo a hipótese de que a cooperação gera a 

diminuição do preconceito, assim como a competição gera o aumento da intolerância em 

direção aos exogrupos, nossos achados permitem a conclusão de que a simples ativação 

mental do estado de cooperação pode gerar a minimização das crenças em relação às 

diferenças entre brancos e negros. Por outro lado, nossa hipótese de que o contexto de 

competição ativaria os níveis de preconceito não foi confirmada, pelo contrário, estudantes 

da condição de competição tenderam a decrescer seus níveis de crenças sobre as diferenças 

entre brancos e negros. Uma provável explicação para este dado pode estar em um dos 

efeitos desenvolvidos pelo estado de competição: a cooperação intragrupal. Apesar das 

evidências de alguns estudos demonstrarem que a coesão e a cooperação intragrupal 

desenvolvidas por meio da competição intergrupal provocam o aumento nos níveis de 

favoritismo endogrupal e de rejeição intergrupal (Zogmaister et al., 2008), sugerimos que a 

ativação desses conteúdos mentais pode provocar respostas baseadas nas normas do grupo, 

que sob o efeito mais geral das normas sociais de igualdade, podem assumir respostas 

negativas mascaradas em relação ao exogrupo (ver Maldonado et al., 2003). 

Considerando o fator de crenças sobre a existência do preconceito, os resultados 

confirmaram parcialmente nossas hipóteses. O contexto de ativação da identidade 

favoreceu as crenças sobre a existência do preconceito de cor, conforme esperávamos, 

contudo, o contexto de cooperação se comportou de maneira inesperada favorecendo 

também o aumento nos níveis de crenças sobre a existência do preconceito contra negros. 

Também contrariamente às nossas hipóteses, o contexto de resposta de competição não 

ativou essas crenças. Sobre a existência do preconceito de cor no contexto brasileiro, 
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conforme já discutimos, é patente a crença dos brasileiros em sua existência, mas é patente 

também a negação de se julgar preconceituoso (Camino et al., 2001). Nossos dados 

confirmam as evidências anteriores sobre esta questão. Os respondentes assumem a 

perspectiva de que de fato os negros são discriminados socialmente e esta perspectiva é 

acentuada em função do contexto de ativação da identidade, o que significa que ativar a 

identidade pessoal e a identidade endogrupal gera a percepção de que os negros são vítimas 

de preconceito. Os resultados demonstraram também que o contexto cooperativo acentuou 

esta percepção. Sugerimos que de certa forma, a ativação do estado mental de cooperação, 

como mencionamos acima, pode gerar uma percepção ligada às normas do endogrupo e, 

por conseguinte, a resposta requerida é expressa sob o viés endogrupal. Fenômeno 

semelhante ocorre na perspectiva da ativação da identidade (ver Van Vugt, 2009). 

Salientamos ainda que este indicador de crenças em relação à existência do preconceito 

não mensura os níveis de preconceito per si, mas indica os níveis de preconceito contra 

negros que se percebe existir na sociedade. Em resumo, se o favoritismo endogrupal é 

ativado por meio dos contextos de cooperação e ativação da identidade, não é inesperado 

que os respondentes indiquem como sendo um fenômeno social presente o preconceito de 

cor, posto que nessa linha de raciocínio o conceito pessoal é mantido positivo em virtude 

dos sujeitos atribuírem a existência do preconceito a bases alheias à sua responsabilidade. 

Em se tratando das hipóteses sobre o preconceito, analisado por meio dos 

indicadores de orientação à dominância social e de preconceito sutil, obtivemos resultados 

que refutaram nossas expectativas. Os indicadores de orientação à dominância social 

apresentaram resultados controversos. Enquanto que o contexto de cooperação favoreceu a 

dominância social, dado contrário ao esperado, nenhum dos demais contextos tiveram 

qualquer papel nos níveis deste indicador. Em relação ao fator de igualitarismo, os 

resultados também não se apresentaram conforme nossas expectativas. Nenhum dos 
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contextos apresentou efeito nos níveis de igualitarismo. Do mesmo modo, não houve efeito 

dos contextos de resposta nos níveis de preconceito sutil. 

Uma justificativa para o efeito inverso ocorrer na interação entre o contexto de 

cooperação e a dominância social pode estar no chamado efeito ricochete. Wegner (1994) 

enfatiza que quando o indivíduo é influenciado por um estímulo que desencadeia um 

posicionamento novo de supressão de crenças estereotipadas, e neste momento se encontra 

sem recursos cognitivos, sob pressão de tempo, distraído ou sem motivação para suprimir o 

estereótipo em questão, a tentativa de supressão dos estereótipos tende a falhar e em seu 

lugar ocorre o efeito inverso (efeito ricochete). 

Não obstante, é importante destacar que mesmo apresentando níveis mais 

elevados de dominância social na condição de cooperação, o escore médio deste fator foi 

bastante baixo, consistente com estudos anteriores (Sidanius & Pratto, 1999). 

Considerando a ausência de interação entre a dominância social e os demais 

contextos de resposta, indicamos que possivelmente tenha sido efeito de um aspecto 

metodológico referente à técnica de coleta da escala de orientação à dominância social. 

Contrariamente aos demais instrumentos que utilizamos nesta investigação, a escala de 

orientação à dominância social apresenta na maior parte dos itens uma visão de mundo 

abertamente voltada para a hierarquia social, o que faz com que consensualmente as 

pessoas neguem aderir a tais conceitos, de modo que, independente da ativação de 

determinados conteúdos mentais, as pessoas continuem negando a dominância social. O 

mesmo ocorreu com o indicador de igualitarismo. Independente do contexto de resposta os 

respondentes não modificam suas atitudes em relação a uma visão igualitária de mundo. 

Alguns autores indicam que conteúdos embasados nas relações raciais tendem a surtir 

representações camufladas ligadas ao politicamente correto, sobretudo, no contexto 

brasileiro em virtude da ideia de democracia racial (ver Lima, 2003; Guimarães, 2004). 
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De modo geral, existe nos repertórios das pessoas nos dias atuais uma forte 

rejeição à expressão aberta de atitudes intolerantes frente às minorias, assim como, de 

modo inverso, existe uma forte aceitação da igualdade (Pratto et al., 2006). Sugerimos que 

este fato seja uma possível explicação para a ausência de efeito do contexto de resposta 

nesses indicadores. Possivelmente uma análise das atitudes intergrupais não conscientes 

permitisse a apresentação de resultados sem o viés da norma social anti-racista. 

No que se refere ao indicador de preconceito sutil, analisado por meio de itens 

ligados à diferenciação com base nos valores, observamos uma adesão moderada dos 

participantes. Segundo Pettigrew e Meertens (1995), indivíduos que aceitam a norma anti-

racista costumam apresentar níveis mais altos de preconceito sutil, enquanto que 

indivíduos que internalizam esta norma, costumam apresentar níveis mais baixos. Deste 

modo, podemos inferir que a norma anti-racista é aceita, mas não é internalizada pelos 

participantes do estudo, o que está diretamente ligado ao padrão normativo das relações 

raciais brasileiras (Camino et al., 2001). Para além deste resultado, nossa hipótese para este 

indicador não foi confirmada. Contrariamente a outros estudos que demonstram que o 

contexto de resposta interfere nos níveis de preconceito (Mucchi-Faina et al., 2002), 

encontramos que o preconceito sutil permanece inalterado em função das manipulações 

experimentais. Uma provável explicação para esse dado pode estar no fato do conteúdo 

avaliado por este indicador de preconceito sutil pautar as diferenças entre negros e não-

negros brasileiros em relação aos valores sociais, que, como já referimos, não se configura 

em diferença concreta entre negros e brancos no Brasil. E, por este motivo, esta medida 

não apresente sentido para os respondentes. Além desta consideração, cabe supor também 

que um efeito de reatância pode ter gerado esse tipo de dado. Para proteger sua autonomia 

os participantes não endossaram aos contextos (ver Zogmaister et al., 2008). 
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Em se tratando dos indicadores de infra-humanização, atentando que em nosso 

estudo foram validados como indicadores de infra-humanização a atribuição de emoções 

secundárias aos brancos versus negros e atribuição de traços de cultura aos brasileiros 

versus negros, os resultados não evidenciaram diferenças significativas em função dos 

contextos de resposta. Desta forma, nossas hipóteses foram também refutadas. Levantamos 

algumas suposições que podem justificar esses resultados. Uma delas consiste na técnica 

de coleta de dados empregada para mensurar a infra-humanização. A medida de infra-

humanização via atribuição diferenciada de emoções e de traços foi apresentada aos 

estudantes em um formato de dois conjuntos de três escalas independentes, cujos alvos de 

julgamento eram brasileiros, negros e brancos (vide Anexo III), e os participantes eram 

requeridos a indicar em que medida esses atributos caracterizavam cada alvo. Cabecinhas 

(2002a), em um estudo já referido, tendo utilizado um modelo semelhante ao nosso 

demonstrou que esse formato pode interferir nas respostas dos participantes. Ao passo que 

o sujeito confere determinados atributos ao seu próprio grupo, por conta de assegurar uma 

visão positiva e igualitária de si mesmo, confere o mesmo padrão de atribuição aos 

exogrupos avaliados. Cabecinhas pôs à prova sua suposição realizando um estudo que, em 

lugar de medidas independentes utilizou uma medida interdependente e os sujeitos 

expressaram a infra-humanização por meio de uma escala de respostas que variava de 

“muito típico dos angolanos” a “muito típico dos portugueses”. Com efeito, a autora 

encontrou diferenças. Com a utilização da medida interdependente o grupo infra-

humanizado (angolanos) passou a receber também atributos negativos, diferentemente do 

estudo em que a medida era independente. 

No caso do nosso estudo, a avaliação da infra-humanização é direcionada a três 

grupos, tendo em vista a perspectiva de análise incluir referência ao endogrupo 

(brasileiros), ao grupo minoritário (negros) e ao grupo majoritário (brancos). Desta forma, 
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pareceu-nos impertinente adequar nossa medida a um modelo interdependente que fugiria 

essencialmente do modelo utilizado pela maior parte dos estudos sobre infra-humanização. 

Além de que, diferentemente de Portugal, não temos no Brasil uma dicotomia ou 

polarização de raças e culturas, e por esta razão, incluímos três grupos para alvo de análise. 

Para além das reflexões acerca dos indicadores de infra-humanização, sugerimos 

que a ausência de interação entre os contextos de resposta e a infra-humanização dos 

negros possa refletir a complexidade das relações intergrupais pautadas nas diferenças 

ancoradas no contexto brasileiro. Se por um lado discutimos o papel da norma anti-racista 

como base das avaliações intergrupais e por outro lado apontamos o efeito de reatância 

psicológica como possíveis pontos de interferência na relação entre as variáveis 

independentes e as variáveis dependentes de nosso estudo, cabe indicar que estudos futuros 

deem atenção especial à estratégia de medida, posto que possivelmente medidas menos 

obstrutivas tendam a dar conta destas tendenciosidades. 

Em resumo, os resultados demonstraram que a ativação de conteúdos mentais 

ligados à competição, cooperação e ativação da identidade desempenha algum papel nos 

indicadores pertinentes às avaliações sobre as relações intergrupais, porém, essa relação se 

apresenta de forma bastante complexa. Verificamos que, em parte, os resultados ocorreram 

conforme o esperado para as crenças étnicas sobre as diferenças entre brancos e negros, 

mas não em se tratando das crenças em relação à existência do preconceito, assim como 

para os demais indicadores do preconceito e da infra-humanização. Conforme já discutido, 

sugerimos que questões como a técnica de coleta de dados (por exemplo, controlada versus 

inconsciente) e pertinentes ao contexto brasileiro (por exemplo, tabu da democracia racial) 

podem justificar esses resultados. 

Colocando à parte as questões metodológicas e o papel do modelo de relações 

raciais que permeiam o contexto de realização desta pesquisa, buscamos analisar em que 
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medida dados sócio-demográficos podem moderar a relação entre os contextos de resposta 

e as crenças raciais, o preconceito e a infra-humanização dos negros. 

 

3.3.2.3 PAPEL MODERADOR DOS DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS NA RELAÇÃO ENTRE OS 

CONTEXTOS DE RESPOSTA E AS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Levantamos as hipóteses de que o gênero do participante interfere no grau de 

adesão aos contextos de resposta que, por seu turno, resulta em níveis diferenciados de 

crenças raciais negativas, preconceito e infra-humanização. Especificamente, sugerimos 

que participantes do sexo masculino sejam afetados mais pelos contextos de competição e 

ativação da identidade e apresentem crenças raciais negativas, preconceito e infra-

humanização dos negros em níveis mais elevados que as participantes de nosso estudo. Por 

outro lado, esperamos que as mulheres sejam mais afetadas pelo contexto de cooperação 

que os homens e que este dado implique em níveis mais moderados de crenças raciais 

negativas, preconceito e infra-humanização dos negros por parte das participantes. 

Estudos sobre diferenças de gênero demonstram que homens são mais assertivos, 

mais competitivos e mais agressivos que as mulheres, além de que, em relação às atitudes 

intergrupais, são os homens os que apresentam níveis mais elevados de intolerância frente 

a minorias (Van Vugt, 2009; Van Vugt, Gremer & Janssen, 2007). Van Vugt (2009) 

demonstrou que em contextos de competição intra e intergrupal os homens apresentam 

níveis mais elevados de adesão à competição do que as mulheres. Este autor evidenciou 

também que o nível de coesão nos grupos masculinos voltados para a competição é mais 

elevado, evidenciando uma maior adesão à identidade do grupo. Comparando contextos de 

competição e cooperação, Van Vugt et al. (2007) demonstraram que os homens respondem 

melhor aos contextos competitivos do que as mulheres. A cooperação intragrupal em 

grupos masculinos é significativamente afetada quando este grupo está em estado de 
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competição com grupos externos. Contudo, a cooperação em grupos femininos não é 

afetada pela competição. 

Em se tratando da cor da pele, assim como da área acadêmica, não encontramos 

evidências anteriores na literatura de que a adesão a estados de competição, cooperação e 

ativação da identidade sofram efeito da cor da pele ou da área acadêmica. Não obstante, de 

concreto temos que alguns estudos trazem evidências de que a identidade social pode estar 

ligada a uma série de fatores importantes para nosso estudo. Por exemplo, o estudo já 

citado de Zogmaister et al. (2008) demonstrou que a identidade social determina as 

avaliações e julgamentos intergrupais. Da mesma forma que os achados de Van Zomeren, 

Postmes e Spears (2008) demonstraram o papel importante da identidade social no 

comportamento político e nas atitudes das pessoas. De modo que, inferimos que a ativação 

dos estados mentais manipulados em nosso estudo em interação com a cor da pele e com a 

área acadêmica (parte integrante da identidade social dos participantes), possa apresentar 

algum efeito nas nossas variáveis dependentes. 

De modo específico, considerando que em alguns estudos a cor da pele determina 

os níveis de racismo (Gong et al., 2008), indicando que as pessoas de cor branca 

apresentam uma avaliação mais negativa das pessoas negras, inferimos que pessoas auto-

categorizadas como brancas, tendo sua identidade pessoal e social ativadas, assim como 

tendo o estado mental competitivo ativado, apresentem níveis mais elevados de 

intolerância em relação aos negros. Esperamos, por sua vez, que as pessoas auto-

categorizadas como não-brancas, sendo ativadas pelo contexto de cooperação, apresentem 

níveis inferiores de intolerância frente os negros. 

Em se tratando da área acadêmica, supomos que por conta da visão de mundo 

pautada na diversidade, igualdade e justiça social desenvolvida em estudantes da área de 

humanas, mais do que em estudantes de outras áreas (ver Chang, 2002), os estudantes da 
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área de exatas endossem mais os estados de competição e ativação da identidade em 

detrimentos dos estudantes da área de humanas, implicando em respostas mais 

preconceituosas. Assim como, esperamos que os estudantes da área de humanas endossem 

mais o estado de cooperação, resultando em respostas menos preconceituosas
8
. 

 

CONTEXTO DE RESPOSTA VERSUS SEXO 

Para verificar os efeitos dos contextos de resposta (expresso nas Tabelas como 

“condição”) nas variáveis dependentes em função do sexo, realizamos análises de variância 

fatorial (ANOVA fatorial). 

Os resultados demonstraram que as variáveis contexto de resposta e sexo não 

apresentam efeito de interação nas variáveis dependentes deste estudo (ver Tabelas que 

seguem). No entanto, obtivemos evidências de que no cruzamento entre o contexto de 

resposta e o gênero, alguns efeitos de interação foram alterados, indicando que, de fato, 

existe uma associação entre o sexo e o endosso ao contexto experimental, como 

hipotetizamos. 

Das dez análises de variância fatorial que realizamos, verificamos uma tendência 

ao efeito principal do sexo no indicador de crenças sobre as diferenças étnicas (homens 

apresentam escore médio mais elevado), assim como um efeito principal do contexto de 

resposta, indicando que o contexto de competição e ativação da identidade afetam 

majoritariamente os participantes do sexo masculino. Esse resultado em particular gerou 

uma tendência ao efeito de interação entre condição e sexo nessas crenças. Encontramos 

também um efeito principal do sexo nas crenças em relação à existência do preconceito de 

cor (homens apresentam maiores escores em todas as condições), ao passo que o contexto 

                                                 
8
 Tendo em vista que os efeitos isolados dos dados sócio-demográficos do contexto de resposta nas variáveis 

dependentes já foram analisados, nos deteremos a investigar o efeito de interação entre os dois conjuntos de 

variáveis independentes e as variáveis dependentes, mesmo que na demonstração dos indicadores sejam 

mencionados os efeitos principais. 
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de resposta deixa de fazer efeito. Embora em pequena proporção, esses dados demonstram 

que o gênero tem algum papel no endosso às manipulações experimentais aqui utilizadas. 

Nas demais análises, os dados apenas confirmam os achados já apresentados. 

A Tabela 17 apresenta os resultados do efeito de interação entre o contexto de 

resposta e o sexo nas crenças racistas. 

Tabela 17: Escores médios das crenças racistas em função das condições e do sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 2,90 2,70 2,77 

Cooperação 2,76 2,92 2,84 

Ativação da identidade 2,92 2,66 2,74 

Controle 2,78 2,71 2,73 

Total 2,84 2,72  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,148) = 0,458; n.s., Efeito principal: condição: F(3,148) 

= 0,084; n.s.; Efeito principal (sexo): F(1,148) = 0,400; n.s. 

 

De acordo com a Tabela 17, não encontramos efeito de interação entre a condição 

e o sexo. Não encontramos também diferenças significativas em relação às crenças 

racistas em função da condição e do sexo dos participantes isoladamente. Testamos, então, 

as interações estabelecidas entre as crenças étnicas, a condição e o sexo. Inicialmente 

testamos o fator percepção das diferenças étnicas (Tabela 18). 

Tabela 18: Escores médios do fator percepção das diferenças étnicas em função das condições e do sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 2,63 2,36 2,45 

Cooperação 2,53 2,54 2,53 

Ativação da identidade 3,00 2,70 2,72 

Controle 2,84 2,68 2,71 

Total 2,75 2,59  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,149) = 0,705; n.s., Efeito principal: condição: 

F(3,149) = 3,623; p<0,05.; Efeito principal (sexo): F(1,149) = 3,264; p = 0,073. 

 

No que se refere ao fator percepção das diferenças étnicas, as variáveis condição 

e sexo não apresentaram efeito de interação. No entanto, encontramos efeito principal da 

variável condição. Os participantes da condição de ativação da identidade apresentam 

maiores índices de percepção das diferenças étnicas (média = 2,72) em relação aos 

participantes das condições de competição (média = 2,45) e cooperação (média = 2,53), 
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assim como, os participantes da condição de controle apresentam maiores índices de 

percepção das diferenças étnicas em relação aos participantes da condição de competição. 

É importante enfatizar que embora a variável sexo não tenha apresentado efeito principal 

na percepção das diferenças étnicas, encontramos uma tendência à interação, sendo os 

homens os participantes que apresentaram maiores índices destas crenças [F(2,149) = 

3,264; p = 0,073]. Esses resultados demonstraram que os estados de competição e ativação 

da identidade apresentaram maior efeito nos participantes do sexo masculino, tendo em 

vista os homens apresentarem maior escore médio no indicador de crenças sobre as 

diferenças étnicas em detrimentos das mulheres. Contudo, refutando nossas expectativas, 

não foi observado que a cooperação tenha afetado em maior dimensão as mulheres. 

No que se refere ao fator de crenças sobre a existência do preconceito de cor, os 

resultados demonstraram que não há efeito de interação entre o contexto de resposta e o 

sexo. No entanto, observamos alguns efeitos principais (Tabela 19). 

Tabela 19: Escores médios do fator existência do preconceito de cor em função das condições e do sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 4,12 3,81 3,92 

Cooperação 4,24 4,00 4,12 

Ativação da identidade 4,18 4,08 4,11 

Controle 4,00 3,77 3,87 

Total 4,14 3,93  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,149) = 0,289; n.s., Efeito principal: condição: F(3,149) 

= 2,043; n.s..; Efeito principal (sexo): F(1,149) = 6,692; p < 0,05. 

 

Observamos que as crenças em relação à existência do preconceito de cor 

apresentaram-se de forma distinta entre homens e mulheres. Os homens indicaram crer em 

maior grau na existência do preconceito (média = 4,14). No tocante à diferença de escores 

médios em função do contexto de resposta, os dados demonstraram que as crenças sobre a 

existência do preconceito independem da condição experimental. 
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Passamos então a analisar o efeito de interação do contexto de resposta e do sexo 

na orientação à dominância social. Inicialmente, analisamos o indicador de dominância 

social (Tabela 20). 

Para a dominância social, não encontramos efeito de interação entre as variáveis 

condição e sexo. Não obstante, encontramos algum efeito principal. Os resultados 

apresentados na Tabela 20 demonstram que na condição de cooperação os estudantes 

apresentam uma maior adesão à dominância social (média = 1,90) em comparação com a 

condição de ativação da identidade (média = 1,63) e controle (média = 1,63), e esta 

diferença entre os escores médios é significativa [F(3,148) = 2,676; p<0,05]. Considerando 

o efeito principal da variável sexo, os resultados não apresentaram diferenças 

significativas. É importante destacar que, embora não apresentando efeito de interação 

entre as condições experimentais e o gênero, os dados demonstraram que os homens 

aderiram mais fortemente ao estado de competição do que as mulheres, posto que 

apresentaram um escore médio mais elevado de dominância social. 

Tabela 20: Escores médios do fator dominância social em função das condições e do sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 2,00 1,81 1,88 

Cooperação 1,93 1,87 1,90 

Ativação da identidade 1,63 1,64 1,63 

Controle 1,61 1,64 1,62 

Total 1,78 1,71  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,148) = 0,861; n.s., Efeito principal: condição: F(3,148) 

= 2,676; p<0,05; Efeito principal (sexo): F(1,148) = 0,193; n.s. 

 

Na sequência, testamos as interações estabelecidas entre a condição, o sexo e o 

fator igualitarismo (Tabela 21). 

Tabela 21: Escores médios do fator igualitarismo em função das condições e do sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 4,51 4,34 4,40 

Cooperação 4,47 4,16 4,32 

Ativação da identidade 4,31 4,25 4,27 

Controle 4,14 4,32 4,27 

Total 4,36 4,27  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,141) = 0,841; n.s., Efeito principal: condição: F(3,141) 

= 0,512; n.s.; Efeito principal (sexo): F(1,141) = 1,039; n.s. 
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Como podemos observar na Tabela 21, os resultados indicam que não houve 

interação entre as variáveis sexo e condição, assim como não encontramos efeito principal 

das variáveis sexo e condição quando isoladas no fator igualitarismo. Esses resultados 

demonstram que independe do contexto de resposta, assim como independe do sexo do 

participante o índice de igualitarismo.  

Em relação ao indicador de preconceito sutil, verificamos que não ocorre efeito de 

interação entre o contexto de resposta e o sexo do participante, assim como não 

encontramos efeito principal dessas variáveis isoladas (Tabela 22). 

Tabela 22: Escores médios do preconceito sutil em função das condições e do sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 3,43 3,86 3,71 

Cooperação 3,74 3,56 3,66 

Ativação da identidade 3,25 3,46 3,40 

Controle 3,52 3,35 3,42 

Total 3,49 3,54  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,149) = 1,569; n.s., Efeito principal: condição: F(3,149) 

= 1,693; n.s..; Efeito principal (sexo): F(1,149) = 0,410; n.s. 

 

Buscamos analisar as interações entre o contexto de resposta e o sexo em relação 

aos indicadores de infra-humanização. 

Passamos a verificar então o efeito de interação e efeito principal da condição 

experimental e do sexo nas emoções secundárias dirigidas aos brancos. A Tabela 23 

demonstra que não ocorre efeito de interação entre o sexo e o contexto de resposta. Não 

encontramos diferenças significativas em relação a estas variáveis isoladas para a 

atribuição de emoções secundárias aos brancos. 

Tabela 23: Escores médios das emoções secundárias dirigidas aos brancos em função das condições e do 

sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 2,77 2,61 2,67 

Cooperação 2,75 2,78 2,77 

Ativação da identidade 2,82 2,43 2,55 

Controle 2,62 2,69 2,66 

Total 2,74 2,59  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,145) = 2,045; n.s., Efeito principal: condição: F(3,145) 

= 0,648; n.s..; Efeito principal (sexo): F(1,145) = 2,016; n.s. 
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Avaliamos, na sequência, se existia efeito de interação entre as condições e o sexo 

e as emoções secundárias atribuídas aos negros. Os resultados não apresentaram efeito de 

interação entre o contexto de resposta e o sexo, assim como não apresentaram efeitos 

principais das variáveis isoladas (Tabela 24). 

Tabela 24: Escores médios das emoções secundárias dirigidas aos negros em função das condições e do 

sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 2,77 2,61 2,67 

Cooperação 2,75 2,78 2,77 

Ativação da identidade 2,82 2,43 2,55 

Controle 2,62 2,69 2,66 

Total 2,74 2,59  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,145) = 2,045; n.s., Efeito principal: condição: 

F(3,145) = 0,648; n.s..; Efeito principal (sexo): F(1,145) = 2,016; n.s. 

 

No que se refere à atribuição de traços, analisamos o efeito de interação e o efeito 

principal das variáveis condição e sexo nos traços de cultura atribuídos aos brasileiros e 

aos negros. Conforme a Tabela 25, a atribuição de traços de cultura aos brasileiros não 

sofre efeito de interação nem efeito principal da condição e do sexo dos participantes. 

 

Tabela 25: Escores médios da atribuição de traços de cultura aos brasileiros em função das condições e 

do sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 2,46 2,35 2,39 

Cooperação 2,57 2,47 2,52 

Ativação da identidade 2,55 2,40 2,44 

Controle 2,72 2,54 2,61 

Total 2,58 2,43  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,149) = 0,034; n.s., Efeito principal: condição: 

F(3,149) = 1,066; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,149) = 2,191; n.s. 

 

Com relação à atribuição de traços de cultura aos negros, os resultados seguiram o 

mesmo padrão dos resultados anteriores para os indicadores de infra-humanização, 

demonstrando que não há efeito de interação entre as condições e o sexo, assim como, em 

relação a essas variáveis isoladas (Tabela 26). 
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Tabela 26: Escores médios da atribuição de traços de cultura aos negros em função das condições e do 

sexo 

 Sexo  

Condição Masculino Feminino Total 

Competição 2,40 2,21 2,28 

Cooperação 2,43 2,34 2,38 

Ativação da identidade 2,56 2,34 2,41 

Controle 2,62 2,51 2,55 

Total 2,51 2,35  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,149) = 0,116; n.s., Efeito principal: condição: F(3,149) 

= 1,256; n.s.; Efeito principal (sexo): F(1,149) = 2,535; n.s. 

 

CONTEXTO DE RESPOSTA VERSUS COR DA PELE 

Para analisar os efeitos de interação entre o contexto de resposta e a cor da pele 

nas variáveis dependentes, foram realizadas análises de variância fatorial (ANOVA 

fatorial), utilizando como variáveis independentes os contextos de resposta de competição, 

cooperação, ativação da identidade e controle (condições experimentais) e a cor, e como 

variáveis dependentes os indicadores de crenças étnicas, preconceito e infra-humanização. 

No geral, das dez análises de variância fatorial que efetuamos, pudemos verificar 

que não existe efeito de interação entre o contexto de resposta e a cor da pele, contudo, 

encontramos que quando analisadas em conjunto, os efeitos da condição experimental e da 

cor da pele, indicam algumas particularidades. Nas crenças em relação às diferenças 

étnicas, a cor passa a não ter efeito neste indicador, sugerindo que em função do contexto 

de resposta, a cor da pele não interfere nessas crenças. Por outro lado, encontramos que a 

cor da pele passa a ter efeito em função das condições no indicador de infra-humanização 

via atribuição diferenciada de emoções. Participantes auto-categorizados como não-

brancos atribuem mais emoções secundárias aos brancos e demonstram endosso superior 

às condições experimentais indistintamente (dados observados nas Tabelas abaixo). 

Ademais, os efeitos isolados que apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

nas variáveis dependentes, apenas confirmam os dados já discutidos nas seções anteriores. 

A Tabela 27 apresenta os resultados da análise do indicador de crenças racistas. 

Podemos observar que não foi encontrado efeito de interação entre condição e a cor da 
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pele. Os resultados demonstraram também que isoladamente a variável cor da pele do 

participante e a condição experimental não possuem interação com a variável dependente 

investigada. 

Tabela 27: Escores médios das crenças racistas em função das condições e da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 2,64 2,88 2,77 

Cooperação 2,78 2,86 2,84 

Ativação da identidade 2,63 2,80 2,75 

Controle 2,68 2,80 2,73 

Total 2,67 2,83  

Nota: Efeito de interação (condição vs cor): F(3,146) = 0,051; n.s., Efeito principal: condição: F(3,146) = 

0,085; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,146) = 1,167; n.s. 

 

Em relação às crenças étnicas, o fator percepção de diferenças étnicas não 

apresentou efeito de interação entre o contexto de resposta e a cor da pele. Contudo, 

isoladamente foi possível encontrar interação entre o fator e a condição. Os participantes 

da condição de ativação da identidade aderem mais às crenças sobre a percepção de 

diferenças étnicas do que os participantes da condição de competição e cooperação 

[F(3,146) = 3,184; p<0,05]. A cor da pele não apresentou efeito principal sobre o fator 

percepção de diferenças étnicas (Tabela 28). 

Tabela 28: Escores médios do fator percepção de diferenças étnicas em função das condições e da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 2,45 2,45 2,45 

Cooperação 2,59 2,52 2,53 

Ativação da identidade 2,90 2,75 2,80 

Controle 2,71 2,70 2,71 

Total 2,68 2,62  

Nota: Efeito de interação (condição vs cor): F(3,146) = 0,150; n.s., Efeito principal: condição: F(3,146) 

= 3,184; p<0,05; Efeito principal (cor): F(1,146) = 0,347; n.s. 

 

Não obstante não tenhamos encontrado efeito de interação entre cor da pele e 

condição, os dados evidenciaram um resultado tendencialmente divergente em função da 

cor da pele. Na condição de ativação da identidade os participantes auto-categorizados 

como brancos apresentaram escores médios mais elevados acerca da percepção de 

diferenças étnicas do que os participantes auto-categorizados como não-brancos. 
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Considerando a análise do fator existência do preconceito, a Tabela 29 demonstra 

que não foi encontrado efeito de interação entre o contexto de resposta e a cor da pele. 

Observamos também que a cor da pele e a condição não apresentam efeitos principais. 

Tabela 29: Escores médios do fator existência do preconceito em função das condições e da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 4,01 3,85 3,92 

Cooperação 4,19 4,10 4,12 

Ativação da identidade 4,05 4,14 4,11 

Controle 3,85 3,87 3,86 

Total 3,99 4,02  

Nota: Efeito de interação (condição vs cor): F(3,146) = 0,382; n.s., Efeito principal: condição: F(3,146) = 

2,127; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,146) = 0,159; n.s. 

 

Em relação à orientação à dominância social, não encontramos efeito de interação 

entre a condição experimental e a cor da pele dos participantes, assim como em relação à 

cor da pele isoladamente. Conforme apresentado na Tabela 30, apenas encontramos efeito 

principal da condição [F(3,146) = 3,315; p<0,05]. Apesar de uma baixa adesão dos 

participantes ao indicador de dominância social, os resultados demonstraram que 

estudantes do contexto de resposta cooperativo (média = 1,90) aderem mais à dominância 

social do que os estudantes da condição de ativação da identidade (média = 1,64) e 

condição controle (média = 1,62). 

Mesmo não apresentando efeito de interação entre a cor da pele e a condição 

experimental, podemos observar que na condição de cooperação e controle os estudantes 

auto-categorizados como brancos apresntaram um escore médio mais elevado de 

orientação à dominância social, contrariamente à condição de ativação da identidade, que 

os mesmo estudantes apresentaram escores médios mais baixos. 

Tabela 30: Escores médios do fator dominância social em função das condições e da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 1,88 1,88 1,88 

Cooperação 2,14 1,82 1,90 

Ativação da identidade 1,55 1,68 1,64 

Controle 1,67 1,55 1,62 

Total 1,76 1,74  

Nota: Efeito de interação (condição vs cor): F(3,146) = 0,846; n.s., Efeito principal: condição: 

F(3,146) = 3,315; p<0,05; Efeito principal (cor): F(1,145) = 0,579; n.s. 
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Na Tabela 31, os resultados da análise realizada com o fator igualitarismo, 

demonstraram que não existe efeito de interação da cor da pele com a condição 

experimental. Também não encontramos efeitos isolados das variáveis condição e cor da 

pele. 

Tabela 31: Escores médios do fator igualitarismo em função das condições e da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 4,30 4,47 4,40 

Cooperação 4,36 4,31 4,32 

Ativação da identidade 4,34 4,42 4,26 

Controle 4,38 4,21 4,30 

Total 4,35 4,30  

Nota: Efeito de interação (condição vs cor): F(3,139) = 0,445; n.s., Efeito principal: condição: F(3,139) 

= 0,186; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,139) = 0,118; n.s. 

 

Para o preconceito sutil, não foi observado efeito de interação cor da pele versus 

condição. Isoladamente não foi observado efeito principal dessas variáveis no preconceito 

sutil (Tabela 32). 

Tabela 32: Escores médios do preconceito sutil em função das condições e da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 3,62 3,78 3,71 

Cooperação 3,78 3,71 3,66 

Ativação da identidade 3,30 3,45 3,41 

Controle 3.60 3,23 3,44 

Total 3,55 3,42  

Nota: Efeito de interação (condição vs cor): F(3,146) = 1,184; n.s., Efeito principal: condição: F(3,146) = 

2,099; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,146) = 0,180; n.s. 

 

As Tabelas que seguem apresentam os resultados referentes à infra-humanização. 

A Tabela 33 apresenta os resultados referentes à análise da atribuição de emoções 

secundárias aos brancos. Conforme exposto nesta Tabela, não há efeito de interação entre 

a condição e a cor, nem efeito principal da variável condição na atribuição de emoções 

secundárias aos brancos. Por outro lado, foi encontrado efeito principal da cor da pele. 

Participantes auto-categorizados como brancos atribuem menos emoções secundárias aos 

brancos (média = 2,64) do que os não-brancos (média = 2,80) [F(1,144) = 4,027; p<0,05]. 
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Tabela 33: Escores médios da atribuição de emoções secundárias aos brancos em função das condições e 

da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 2,58 2,72 2,66 

Cooperação 2,69 2,80 2,76 

Ativação da identidade 2,59 2,80 2,74 

Controle 2,70 2,91 2,79 

Total 2,64 2,80  

Nota: Efeito de interação (condição vs cor): F(3,144) = 0,118; n.s., Efeito principal: condição: F(3,144) = 

0,655; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,144) = 4,027; p<0,05. 

 

Podemos perceber que o efeito principal da cor da pele na atribuição de emoções 

secundárias ao alvo branco apresenta uma certa divergência em se tratando das condições 

experimentais. Os estudantes auto-categorizados como não-brancos, em todas as condições 

experimentais, apresentaram escores mais elevados em relação a essa atribuição. 

Os resultados apresentados na Tabela 34 demonstram que a atribuição de 

emoções secundárias aos negros não sofre efeito de interação da condição versus cor da 

pele. Não foram encontrados efeitos principais da condição e cor da pele nessas 

atribuições. 

Tabela 34: Escores médios da atribuição de emoções secundárias aos negros em função das condições e 

da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 2,45 2,70 2,59 

Cooperação 2,75 2,67 2,69 

Ativação da identidade 2,43 2,64 2,56 

Controle 2,70 2,77 2,73 

Total 2,57 2,68  

Nota: Efeito de interação (condição vs cor): F(3,145) = 0,689; n.s., Efeito principal: condição: 

F(3,145) = 1,450; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,145) = 1,630; n.s. 

 

A sequência de Tabelas que segue se refere à infra-humanização via atribuição 

diferenciada de traços. 

Segundo a Tabela 34, não foi encontrado efeito de interação entre a condição e a 

cor para a atribuição de traços de cultura aos negros. Não foi encontrado também efeito 

principal dessas variáveis isoladas. 
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Tabela 35: Escores médios da atribuição de traços de cultura aos negros em função das condições e da 

cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 2,22 2,35 2,28 

Cooperação 2,47 2,36 2,38 

Ativação da identidade 2,42 2,41 2,41 

Controle 2,57 2,59 2,58 

Total 2,43 2,41  

Nota: Efeito de interação (condição vs. cor): F(3,146) = 0,172; n.s., Efeito principal: condição: F(3,146) 

= 1,691; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,146) = 0,000; n.s. 

 

A Tabela 36 demonstra que, em relação à atribuição de traços de cultura aos 

brasileiros, não encontramos efeito de interação da condição versus cor da pele. Não 

encontramos também efeito principal dessas variáveis. 

Tabela 36: Escores médios da atribuição de traços de cultura aos brasileiros em função das condições e 

da cor 

 Cor  

Condição Branco Não-branco Total 

Competição 2,39 2,39 2,39 

Cooperação 2,69 2,47 2,52 

Ativação da identidade 2,45 2,45 2,45 

Controle 2,64 2,64 2,65 

Total 2,53 2,48  

Nota: Efeito de interação (condição vs. cor): F(3,146) = 0,260; n.s., Efeito principal: condição: F(3,146) 

= 1,540; n.s.; Efeito principal (cor): F(1,146) = 0,301; n.s. 

 

 

 

CONTEXTO DE RESPOSTA VERSUS ÁREA ACADÊMICA 

Com a finalidade de analisar o efeito de interação das variáveis contexto de 

resposta (condição experimental) e a área acadêmica dos estudantes, foram realizadas 

análises de variância fatorial (ANOVA fatorial) entre as variáveis independentes (contexto 

de resposta e área acadêmica) e as variáveis crenças raciais, preconceito e infra-

humanização. 

Das análises que efetivamos, encontramos que não existe efeito de interação entre 

contexto de resposta versus área acadêmica nas variáveis dependentes. Não obstante, 

encontramos a alteração de alguns efeitos principais em função da associação entre essas 

variáveis independentes. Os resultados demonstraram que a área acadêmica passa a fazer 

efeito em função do contexto de resposta em quatro dos indicadores (ver Tabelas abaixo). 
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Especificamente, as estudantes da área de exatas apresentam escore mais elevado crenças 

racistas que estudantes da área de humanas, além de que há uma disparidade no endosso 

aos contextos de resposta. Estudantes de exatas aderem mais fortemente à competição, à 

ativação da identidade e apresentam escores mais elevados de crenças racistas na condição 

controle. Em se tratando das crenças sobre as diferenças étnicas, encontramos que 

estudantes da área de exatas aderem mais fortemente a essas crenças do que estudantes da 

área de humanas, assim como estudantes da área de exatas se apresentaram amis afetados 

pelos contextos de resposta. Sobre o indicador de dominância social, os resultados 

demonstraram que estudantes da área de exatas aderem mais fortemente a este indicador, 

assim como, apresentam escores mais elevados na condição de competição e ativação da 

identidade. Para o fator de igualitarismo, os resultados apresentaram que existe uma 

tendência ao efeito de interação da área acadêmica com a condição experimental. Além de 

que foi encontrado efeito principal da área acadêmica. Estudantes de exatas apresentam 

escore mais elevado de igualitarismo na condição controle que estudantes de humanas. Os 

demais resultados foram condizentes com as análises anteriores. 

A Tabela 37 apresenta os resultados pertinentes às crenças racistas. Não 

encontramos efeito de interação entre a condição e a área acadêmica, assim como não 

encontramos efeito principal da variável condição. Porém a área acadêmica dos 

participantes apresentou interação com esta variável. Os resultados demonstraram que os 

estudantes de exatas aderem mais fortemente às crenças racistas (média = 2,98) em relação 

aos estudantes de humanas (média = 2,56) [F(1,156) = 15,242; p<0,001]. 

Tabela 37: Escores médios das crenças racistas em função das condições e da área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 3,13 2,41 2,67 

Cooperação 2,83 2,81 2,82 

Ativação da identidade 3,14 2,61 2,74 

Controle 2,90 2,08 2,72 

Total 2,98 2,56  

Nota: Efeito de interação (condição vs. área acadêmica): F(3,156) = 1,645; n.s., Efeito principal: 

condição: F(3,156) = 1,499; n.s.; Efeito principal (área): F(1,156) = 15,242; p<0,001. 
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Conforme podemos observar os estudantes da área de exatas apresentaram escores 

mais elevados de crenças racistas nas condições de competição, ativação da identidade e 

controle, muito embora não tenhamos encontrado efeito de interação entre a área 

acadêmica e a condição experimental. 

Na sequência, verificamos se havia efeito de interação entre a condição e a área 

acadêmica para as crenças étnicas. Inicialmente verificamos essa interação em relação ao 

primeiro fator. A Tabela 38 demonstra que para o fator percepção de diferenças não existe 

efeito de interação entre a condição e a área dos estudantes. Mas existe efeito principal da 

variável área acadêmica e uma tendência ao efeito da variável condição. Deste modo, os 

resultados indicam que estudantes de exatas (média = 2,78) percebem em maior grau 

diferenças entre brancos e negros do que estudantes da área de humanas (média = 2,56), e 

essa diferença é estatisticamente significativa [): F(1,156) = 7,505; p<0,05]. 

Tabela 38: Escores médios do fator de percepção de diferenças étnicas em função das condições e da 

área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 2,62 2,36 2,43 

Cooperação 2,73 2,36 2,56 

Ativação da identidade 2,89 2,76 2,79 

Controle 2,82 2,49 2,75 

Total 2,78 2,56  

Nota: Efeito de interação (condição vs. área acadêmica): F(3,156) = 0,245; n.s., Efeito principal: 

condição: F(3,156) = 2,558; p = 0,057.; Efeito principal (área): F(1,156) = 7,505; p<0,05. 

 

Em virtude de termos encontrado uma tendência à interação da variável condição 

com o fator percepção de diferenças, realizamos um teste post hoc. Os resultados 

indicaram que estudantes da condição de ativação da identidade (média = 2,79) e da 

condição controle (média = 2,75) percebem mais fortemente diferenças entre brancos e 

negros do que estudantes da condição de competição (média = 2,43) (p<0,05). 

Encontramos também que estudantes da condição de cooperação (média = 2,56) 

apresentaram um índice menor de crenças sobre a percepção de diferenças entre brancos e 

negros do que estudantes da condição de ativação da identidade (p<0,05). 
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Considerando o fator existência do preconceito, os resultados demonstram que 

não existe efeito de interação entre a condição e a área acadêmica, bem como não existe 

efeito principal dessas variáveis independentes no fator existência do preconceito (Tabela 

39). 

Tabela 39: Escores médios do fator de crenças sobre a existência do preconceito em função das 

condições e da área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 4,06 3,84 3,92 

Cooperação 3,90 4,23 4,11 

Ativação da identidade 4,18 4,09 4,11 

Controle 3,84 4,01 3,89 

Total 3,95 4,05  

Nota: Efeito de interação (condição vs. área acadêmica): F(3,156) = 1,946; n.s., Efeito principal: 

condição: F(3,156) = 1,293; n.s.; Efeito principal (área): F(1,156) = 0,273; n.s. 

 

Os resultados referentes ao fator dominância social demonstraram que não há 

efeito de interação entre a condição e a área acadêmica, assim como a variável condição 

não apresentou efeito principal. Foi encontrado apenas efeito principal da área acadêmica. 

A Tabela 40 demonstra que estudantes da área de exatas (média = 1,82) apresentam 

maiores índices de dominância social do que estudantes da área de humanas (média = 1,65) 

[F(1,156) = 5,617; p<0,05]. 

Tabela 40: Escores médios do fator de dominância social em função das condições e da área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 2,00 1,74 1,84 

Cooperação 1,86 1,89 1,88 

Ativação da identidade 2,04 1,51 1,63 

Controle 1,63 1,49 1,60 

Total 1,82 1,65  

Nota: Efeito de interação (condição vs. área acadêmica): F(3,156) = 1,510; n.s., Efeito principal: 

condição: F(3,156) = 2,138; n.s.; Efeito principal (área): F(1,156) = 5,617; p<0,05. 

 

Em relação às condições especificamente, observamos que há uma tendência dos 

estudantes da área de exatas de apresentarem escores médios mais elevados de dominância 

social nas condições de competição, ativação da identidade e controle em comparação com 

os estudantes da área de humanas. 
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A Tabela 41 apresenta que para o fator igualitarismo não existe efeito de 

interação entre a condição e a área acadêmica, embora os dados demonstrem uma 

tendência ao efeito de interação. Em relação ao efeito principal, podemos observar que não 

há efeito da variável condição, mas apenas da variável área acadêmica. Estudantes da área 

de exatas aderem mais ao igualitarismo (média = 4,42) do que estudantes da área de 

humanas (média = 4,22) [F(1,149) = 5,623; p<0,05]. 

Tabela 41: Escores médios do fator de igualitarismo em função das condições e da área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 4,34 4,33 4,33 

Cooperação 4,44 4,30 4,34 

Ativação da identidade 4,36 4,24 4,27 

Controle 4,48 3,68 4,30 

Total 4,42 4,22  

Nota: Efeito de interação (condição vs. área acadêmica): F(3,149) = 2,306; p = 0,79., Efeito principal: 

condição: F(3,149) = 1,232; n.s.; Efeito principal (área): F(1,149) = 5,623; p<0,05. 

 

Conforme apresentamos, não foi encontrado efeito de interação entre a área 

acadêmica e as condições experimentais, mas foi evidenciada uma tendência a esta 

interação. Os resultados demonstram que os estudantes da área de exatas divergem dos 

estudantes da área de humanas na condição controle, apresentando escores mais elevados 

de igualitarismo. 

A Tabela 42 apresenta os resultados referentes ao preconceito sutil. Podemos 

perceber que para esta variável, não existe efeito de interação da condição e da área 

acadêmica. Não encontramos também efeito principal da condição e da área acadêmica na 

existência do preconceito. 

Tabela 42: Escores médios do preconceito sutil em função das condições e da área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 3,37 3,85 3,68 

Cooperação 3,63 3,67 3,66 

Ativação da identidade 3,25 3,44 3,40 

Controle 3,47 3,22 3,42 

Total 3,44 3,58  

Nota: Efeito de interação (condição vs. área acadêmica): F(3,156) = 1,546; n.s., Efeito principal: 

condição: F(3,156) = 1,874; n.s.; Efeito principal (área): F(1,156) = 0,942; n.s. 
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Em relação à atribuição de emoções secundárias aos brancos, os resultados 

demonstraram que não existe efeito de interação condição versus área acadêmica, assim 

como não existe efeito principal da condição e da área acadêmica (Tabela 43). 

Tabela 43: Escores médios da atribuição de emoções secundárias aos brancos em função das condições e 

da área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 2,61 2,70 2,66 

Cooperação 2,98 2,63 2,75 

Ativação da identidade 2,90 2,67 2,72 

Controle 2,77 2,86 2,79 

Total 2,79 2,68  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,153) = 1,932; n.s., Efeito principal: condição: 

F(3,153) = 0,883; n.s.; Efeito principal (área): F(1,153) = 1,458; n.s. 

 

A Tabela 44 apresenta os resultados da análise das emoções secundárias dirigidas 

aos negros. Conforme observamos, não existe efeito de interação condição versus área 

acadêmica, assim como, não há efeito principal da condição e da área. 

Tabela 44: Escores médios da atribuição de emoções secundárias aos negros em função das condições e 

da área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 2,71 2,65 2,67 

Cooperação 2,92 2,69 2,77 

Ativação da identidade 2,48 2,57 2,55 

Controle 2,60 2,72 2,63 

Total 2,66 2,63  

Nota: Efeito de interação (condição vs. área acadêmica): F(3,152) = 0,908; n.s., Efeito principal: 

condição: F(3,152) = 2,101; n.s.; Efeito principal (área): F(1,152) = 0,062; n.s. 

 

As Tabelas que seguem apresentam os resultados da infra-humanização via 

atribuição diferenciada de traços. 

Conforme pode ser observado na Tabela 45, os resultados para a atribuição de 

traços de cultura aos negros, os resultados demonstram que não há efeito de interação 

entre a condição experimental e a área acadêmica, assim como não existe efeito principal 

dessas variáveis. 
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Tabela 45: Escores médios da atribuição de traços de cultura aos negros em função das condições e da 

área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 2,29 2,30 2,29 

Cooperação 2,31 2,43 2,39 

Ativação da identidade 2,53 2,37 2,41 

Controle 2,59 2,32 2,53 

Total 2,47 2,36  

Nota: Efeito de interação (condição vs. área acadêmica): F(3,156) = 0,702; n.s., Efeito principal: 

condição: F(3,156) = 0,632; n.s.; Efeito principal (área): F(1,156) = 0,499; n.s. 

 

Em se tratando da atribuição de traços de cultura aos brasileiros (Tabela 46), os 

resultados indicam que não há efeito de interação nem efeito principal das variáveis 

condição e área acadêmica. 

Tabela 46: Escores médios da atribuição de traços de cultura aos brasileiros em função das condições e 

da área acadêmica 

 Área acadêmica  

Condição Exatas Humanas Total 

Competição 2,40 2,39 2,40 

Cooperação 2,52 2,54 2,53 

Ativação da identidade 2,60 2,40 2,44 

Controle 2,64 2,42 2,59 

Total 2,56 2,43  

Nota: Efeito de interação (condição vs sexo): F(3,156) = 0,451; n.s., Efeito principal: condição: 

F(3,156) = 0,456; n.s.; Efeito principal (área): F(1,156) = 1,200; n.s. 

 

 

DISCUSSÃO SOBRE O EFEITO DE INTERAÇÃO DOS DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS E DO 

CONTEXTO DE RESPOSTA NAS VARIÁVEIS DEPENDENTES 

Tendo verificado que isoladamente o papel dos dados sócio-demográficos e do 

contexto de resposta assume um quase inexistente efeito nas variáveis dependentes deste 

estudo, com base na perspectiva de Bukowski et al. (2009), buscamos analisar o efeito 

conjunto dos dados sócio-demográficos na relação entre o contexto de resposta e as 

variáveis dependentes deste estudo. 

Nossas hipóteses foram parcialmente confirmadas. Se por um lado esperávamos 

encontrar efeito de interação entre os dados sócio-demográficos e os contextos de resposta 

nas crenças raciais, no preconceito e na infra-humanização, e esta hipótese geral não tenha 

sido confirmada, os resultados demonstraram que o sexo, a cor da pele e a área acadêmica, 
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em algum grau, interagem com os contextos de resposta aqui analisados, corroborando 

parte de nossas expectativas. 

Relativamente à confirmação de nossas hipóteses de que haveria uma interação 

entre os dados sócio-demográficos e as condições experimentais, os resultados 

demonstraram que as crenças em relação às diferenças étnicas sofrem efeito do sexo em 

função do contexto de resposta. Os homens apresentam maiores escores de crenças nas 

diferenças étnicas, principalmente nos contextos de competição e ativação da identidade 

em detrimento das mulheres. Do mesmo modo que a partir da análise conjunta dessas 

variáveis independentes, os homens passaram a apresentar índice maior de crença na 

existência do preconceito. 

Esses resultados enfatizam que há uma relação entre a ativação de determinados 

estados mentais e o gênero, sobretudo, em se tratando dos estados de competição e 

ativação da identidade, os homens parecem mais tendentes a serem afetados por esses 

estados. Esses achados estão em consonância com a hipótese do male warrior que, com 

base nos mecanismos mentais, indica que os homens estão propensos a atitudes e 

comportamentos mais pautados na intolerância do que as mulheres, acarretando na 

expressão de maiores índices de agressividade intergrupal e de preconceito (Van Vugt, 

2009). 

Considerando a interação entre a cor da pele e o contexto de resposta, os 

resultados demonstraram que não há efeito de interação entre essas variáveis 

independentes e as variáveis dependentes deste estudo. Não obstante, os resultados 

demonstraram que algum papel é assumido pela condição experimental de modo que 

algumas mudanças são efetivadas na relação cor da pele e variáveis dependentes. Pudemos 

encontrar que as crenças em relação às diferenças étnicas recebiam maior adesão dos 

participantes auto-categorizados como brancos, porém, ao passo que analisamos essas 
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crenças em função da cor e da condição experimental, verificamos que não mais essa 

relação foi estabelecida, demonstrando que o contexto de resposta tem papel preponderante 

em relação a este indicador de crenças. Foi evidenciado também que em conjunto com o 

contexto de resposta, a cor da pele passa a interferir na atribuição de emoções secundárias 

ao alvo branco. Estudantes auto-categorizados como não-brancos apresentaram maiores 

índices de atribuição de emoções secundárias aos brancos, resultado contrário a tese do 

favoritismo endogrupal (Gaunt et al., 2002). Sobre a interferência dos contextos de 

resposta, foi verificado que participantes brancos e não-brancos aderem de modo 

semelhante às manipulações experimentais. 

Nossas hipóteses para a interação cor da pele versus contexto de resposta, neste 

sentido, foram refutadas. Esperávamos que participantes auto-categorizados como brancos 

tivessem uma maior ativação dos estados mentais de competição e saliência da identidade, 

em contrapartida, esperávamos que os não-brancos estivessem mais suscetíveis ao estado 

de cooperação, o que implicaria em demonstração de maior intolerância por parte dos 

brancos do que por parte dos não-brancos. Tal feito não ocorreu, mesmo tendo encontrado 

algum efeito de modificação entre a cor e as condições quando analisadas em conjunto. 

Ademais, é importante referir também que a cor da pele não apresentou quase nenhum 

efeito nas variáveis de estudo independente da relação assumida com o contexto de 

resposta. Temos duas possíveis justificativas para esses resultados, uma de ordem 

metodológica e outra de ordem social. A primeira, refere-se ao fato de termos realizado um 

reagrupamento da cor no sentido de gerar uma variável dummy
9
 (brancos versus não-

brancos) e proceder às análises a partir desse referencial. Pode ser que essa categorização 

não nos permita realizar comparações entre a cor da pele em termos de uma diferenciação 

da identidade de cor de fato, posto que a categoria não-brancos incorpora participantes 

                                                 
9
 Como referimos anteriormente, o reagrupamento da variável cor da pele se deu em virtude da distribuição 

amostral quanto à cor ser bastante homogênea, sendo a maior parte dos sujeitos auto-categorizados como 

pardos. 
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auto-categorizados como pardos, pretos, amarelos, indígenas e outros. O que faz com que 

tenhamos em vista apenas uma comparação efetiva das crenças e atitudes intergrupais dos 

participantes auto-categorizados como brancos em relação aos outros, mas não dos 

participantes auto-categorizados como pardos ou pretos, por exemplo. Em se tratando da 

justificativa de ordem social, essa dicotomia de cor em brancos e não-brancos, ou mesmo a 

estratificação da cor conforme utilizamos (indicação do IBGE), provavelmente aporta um 

significado ambíguo para a identidade social dos brasileiros. Conforme destaca Carvalho 

(2005), no Brasil e em diversos países da América Latina, a classificação racial se apóia 

simultaneamente na aparência e na ascendência, bem como, no estatuto social da pessoa, o 

que faz com que a classificação de cor seja fluida e variável, trazendo a possibilidade de 

ultrapassar a linha de cor em virtude da combinação entre status social e aparência. 

Camino et al. (2001), ao analisar o efeito da cor no racismo em uma amostra de 

universitários, demonstrou que apesar da cor ter um importante papel nas avaliações 

relacionadas ao aspecto racial, no contexto brasileiro essa relação não se dá como em 

nações onde a divisão de cor é bastante clara. Com efeito, a questão da cor da pele e das 

relações raciais no contexto brasileiro conferem dois fenômenos extremamente complexos 

(Carvalho, Wood & Andrade, 2003) e, portanto, que não podem ser abalizados a estudos 

realizados em outros contextos. 

Relativamente à interação entre a área acadêmica e os contextos de resposta nas 

variáveis dependentes, não encontramos efeito de interação. Mas pudemos observar que a 

análise dos efeitos conjuntos dessas variáveis apresentou um destacado efeito principal da 

variável área acadêmica nas variáveis de estudo, o que parcialmente confirma nossas 

hipóteses. Verificamos que a área acadêmica passa a ter efeito nas crenças racistas, nas 

crenças sobre as diferenças étnicas, na dominância social e no igualitarismo. Estudantes da 

área de exatas aderem mais fortemente às crenças racistas e apresentam um maior endosso 
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aos estados de competição e ativação da identidade. Do mesmo modo, estudantes da área 

de exatas aderem mais fortemente às crenças sobre as diferenças étnicas, mas essa adesão 

não está implicada em diferenças no endosso aos contextos de resposta. Observamos 

também que estudantes da área de exatas apresentaram escores mais elevados na 

dominância social do que estudantes da área de humanas. Neste caso, verificamos que, tal 

como ocorreu em relação ás crenças racistas, os estudantes de exatas endossaram em maior 

grau os contextos de resposta competitivo e de ativação da identidade. Já em relação ao 

indicador de igualitarismo, verificamos que os estudantes da área de exatas aderem mais a 

este indicador do que os estudantes da área de humanas, contrariamente ao esperado. 

Em resumo, os resultados evidenciaram que o contexto de resposta apresentou um 

efeito sobre a identidade acadêmica dos participantes, de modo que, indistintamente dos 

indicadores de preconceito serem mais ou menos diretos, a área acadêmica passou a 

interferir nos níveis de preconceito. Contudo, não foi demonstrado efeito principal do 

contexto de resposta. 

Os resultados pertinentes à área acadêmica são consistentes com estudos 

brasileiros que colocam a área acadêmica como importante fator para o entendimento do 

preconceito (Lacerda et al., 2002; Crochík, 2005; Araújo et al., 2007), dado já evidenciado 

em pesquisas internacionais (Sidanius et al., 1991; Chang, 2002). Interessante destacar que 

a área acadêmica apenas determina diferenças no preconceito quando associada ao 

contexto de resposta. Isto pode indicar que, mais do que se relacionar a crenças e atitudes 

dirigidas às relações raciais, a escolha profissional está associada a metas que 

provavelmente são desenvolvidas em função dos conteúdos base das discussões 

acadêmicas (que defendem ou não a competitividade e o poder) e, desta forma, moderam 

as atitudes raciais (Henderson-King & Kaleta, 2000). 
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Analisando esses resultados globalmente, conforme já havíamos discutido, tendo 

utilizado neste estudo um misto de medidas de preconceito, dentre medidas mais e menos 

diretas, sugerimos que este fato pode também ter um papel importante nos resultados que 

obtivemos, assim como, as representações conceituais utilizadas nas medidas, tais como 

“raça” ou a notória distinção de características que compõem aspectos dos brancos e dos 

negros.  Verificamos que quanto mais diretas as medidas de preconceito ou de 

diferenciação entre brancos e negros, mais existe a negação categórica dos construtos 

analisados. Deve-se considerar que as distinções pertinentes às raças encontradas em outras 

nações têm base em uma história de divisão clara no que se refere à origem e à cultura de 

brancos e negros, não sendo este o caso das relações raciais do Brasil, sociedade permeada 

pelo mito da democracia racial (Pires & Alonso, 2008). Indicamos que pesquisas futuras 

atentem para essas indicações que possivelmente devem modificar a expressão de crenças 

e atitudes raciais em um cenário de relações raciais tão abstrusas como é o Brasil. 

O preconceito de cor no contexto brasileiro, pensado a partir de uma perspectiva 

psicossociológica, segundo Camino et al. (2001), reflete um duplo padrão de 

representações. Ao mesmo tempo em que serve, em sua forma mais camuflada, para 

manter a hierarquização racial vigente desde a escravatura, sob a falsa constatação de que 

está em declínio, serve também para eximir os indivíduos de qualquer responsabilidade por 

essa situação. Por esta razão, estudar o preconceito de cor no contexto brasileiro é das 

tarefas mais complexas e ainda consiste em um vasto campo a ser desbravado. 
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4 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O objetivo central deste trabalho consistiu em realizar uma análise do preconceito 

de cor no contexto brasileiro que permitisse uma articulação deste fenômeno em diferentes 

níveis de análise. Como já referimos, nossas intenções não se aplicam a generalizar os 

dados, mas evidenciar por meio da exploração de nossos resultados particularidades que 

caracterizam o preconceito de cor no contexto brasileiro, além de verificar de que forma os 

processos mentais podem contribuir com o conhecimento sobre este fenômeno. 

Como apresentado no segundo capítulo, o preconceito pode ser compreendido 

como uma antipatia generalizada contra um grupo ou pessoa deste grupo pelo simples fato 

de sua pertença. As principais considerações sobre este construto incluem que a avaliação 

relacional entre o próprio grupo e o grupo julgado é o ponto crucial a ser utilizado como 

referência no seu entendimento, sendo o endogrupo utilizado como a base positiva desta 

avaliação (ver Allport, 1964; Jones, 1972). Este tipo de atitude tem origem em aspectos 

simultaneamente psicológicos e sociais e possui o caráter de ser significativamente difícil 

de ser extinta. Vimos que pelo menos três dimensões estão associadas ao conceito de 

preconceito: as crenças, as emoções e o comportamento. Por esta razão optamos por 

utilizar um conceito de preconceito que abarcasse tanto os aspectos psicológicos como os 

aspectos sociais, a fim de uma compreensão mais ampla (ver Brown, 1995) e nos 

decidimos a utilizar o conceito de preconceito de cor para debater e efetivar nossas 

intenções neste trabalho. 

No contexto brasileiro, especificamente, temos uma configuração diferente no que 

se refere à base estrutural do preconceito contra negros. Enquanto que em algumas 

sociedades o preconceito contra negros tem base na cor da pele, na cultura ou na religião, 

no Brasil é um misto entre a cor da pele o estatuto social dos grupos que caracteriza esse 
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fenômeno. Turra e Venturi (1995) realizaram um dos estudos mais amplos neste contexto. 

Suas conclusões indicaram haver um tipo distinto de preconceito racial ou racismo que os 

pesquisadores chamaram de racismo cordial. Neste estudo Turra e Venturi encontraram 

também uma forte negação da existência do preconceito racial como atributo do “eu” (a 

existência do racismo está relacionada ao outro). Os autores indicaram que a norma social 

da cordialidade está por trás deste modelo de preconceito. 

Com efeito, um conjunto amplo de pesquisas apresentadas no segundo capítulo 

deste trabalho vem demonstrando que o fenômeno do preconceito explícito tem 

desaparecido das culturas atuais. Tem se tornado feio e aversivo expressar abertamente o 

preconceito, com isto formas discretas e camufladas de preconceito e racismo vêm sendo 

utilizadas pelas pessoas no sentido de não ferir a norma da igualdade. Tais formas de 

expressar o preconceito têm sido cada vez mais vinculadas aos repertórios normativos e 

culturais. Nesta linha de pensamento, tratamos no terceiro capítulo de dois construtos que 

vem apresentando um importante papel nos estudos sobre preconceito: identidade social e 

percepção dos grupos. 

Foi discutido que uma forma discreta de avaliar o preconceito, ou seja, o 

preconceito como se apresenta nos dias de hoje, é através da análise da infra-humanização. 

Este indicador do preconceito indireto pode ser analisado a partir de pelo menos dois 

caminhos: via desculturalização e via atribuição diferenciada de emoções, conforme vimos 

no terceiro capítulo. 

Através da desculturalização, ou seja, a atribuição diferenciada de traços naturais 

e culturais aos grupos (Moscovici & Pérez, 1997; 1999), alguns grupos são percebidos 

como menos culturais que outros, sendo a cultura um atributo eminentemente humano e a 

negação desta qualidade indicativa de infra-humanização. Nesta perspectiva, defende-se 

que as representações construídas sobre os grupos racializados se ancoram nestes dois 
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formatos de atribuições (naturais e culturais), por isto o endosso da infra-humanização 

como indicador do preconceito de cor ou racismo. 

No nível da infra-humanização via atribuição de sentimentos e emoções, vimos 

que as emoções são dispostas em dois níveis, emoções primárias e emoções secundárias 

(Leyens et al., 2000). Nesta perspectiva de análise, atribuir menos emoções secundárias a 

determinado grupo ou negar a presença de tais emoções, indica infra-humanizar este grupo, 

ou mesmo, relacionalmente, atribuir mais emoções primárias que secundárias. Do mesmo 

modo que se utiliza a infra-humanização via atribuição de traços naturais e culturais como 

indicador do preconceito, utiliza-se também a atribuição diferenciada de emoções 

primárias e secundárias. Ambas as perspectivas guardam em comum o fato de analisarem 

de modo não diretivo o preconceito contra minorias, como defendemos acima. 

Alguns estudos apontam que todo julgamento social sofre um efeito centralizador 

da tendenciosidade personalista, implicando em julgamentos extremamente tendenciosos: 

avalia-se o endogrupo de forma mais positiva que o exogrupo (Dasgupta, 2004; Gaunt et 

al., 2002; Leyens et al., 2000), sendo, portanto, este mais um indicador importante para a 

análise das relações raciais ou dos grupo racializados. 

Com efeito, podemos observar que um grande avanço foi dado em relação ao 

estudo das novas formas de expressão do preconceito e racismo. Foi demonstrado que de 

fato, um novo cenário nas relações intergrupais emergiu depois da legalização dos direitos 

dos grupos minoritários, assim como, essa passagem pode gerar uma mudança nas 

representações intergrupais das pessoas. Não podemos enfatizar que a intolerância frente às 

minorias está em declínio, assim como a desigualdade intergrupal, mas podemos supor que 

algo está mudando, ao menos nas expressões mais violentas de intolerância frente às 

minorias. Resta saber de que maneira este processo ocorre, tanto em razão da insistente 

manutenção do fenômeno do preconceito face à pressão contrária à sua existência, como de 
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modo mais restrito e particular, considerando o cenário brasileiro que, como já foi 

enfatizado em nosso debate, tem a identidade de seu povo caracterizada pela mistura de 

raças. 

 

4.1 RESULTADOS CENTRAIS 

No capítulo quatro deste trabalho apresentamos as duas pesquisas realizadas a fim 

de colaborar com o conhecimento sobre o preconceito contra negros de modo geral e, 

dentro de uma perspectiva mais específica, com o conhecimento sobre as relações raciais e 

o preconceito contra negros no contexto brasileiro. Desta forma, por meio dos dois estudos 

que formam esta tese, ambos dentro de uma perspectiva integradora ou psicossocial, 

confiamos ter atingido nossa principal intenção. 

Como resultados principais deste trabalho destacamos as interações estabelecidas 

entre o contexto social e o preconceito de cor. Pudemos verificar que o preconceito de cor 

apresenta alguma diferença tanto nos níveis de expressão, como nas formas atitudinais em 

relação às regiões estudadas. Esse conjunto de dados sugere que o preconceito de cor 

possui características peculiares no contexto brasileiro, o que é consistente com outras 

pesquisas desta qualidade (Camino et al., 2004; Lima & Vala, 2004b), mas acrescenta que 

além de ser distinto de outras nações, o preconceito de cor no Brasil apresenta um padrão 

múltiplo que se reveste de tantas especificidades quantas são as especificidades dos 

repertórios representacionais pertinentes à região. 

Consideramos como importantes também os resultados concernentes a 

manipulação dos contextos experimentais, sejam pertinentes às atribuições de traços aos 

grupos (manipulação do Estudo 1), sejam pertinentes à ativação de conteúdos mentais 

(manipulação do Estudo 2). 
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Em linhas gerais, verificamos que a ativação da identidade apresentou resultados 

destacados, uma vez que provocou o aumento dos níveis de intolerância intergrupal, 

considerando grande parte dos indicadores de preconceito utilizados nesta investigação. 

Para além desta interação, verificamos que a área acadêmica em conjunto com o contexto 

de resposta possui um importante papel nas avaliações intergrupais. Supomos que a 

escolha profissional apresente alguma vinculação com o endosso às metas que foram 

ativadas pelas manipulações experimentais. 

Outro resultado que julgamos ser importante se refere à elaboração da escala de 

crenças étnicas. Conforme discutimos, a maior parte dos instrumentos de medida do 

preconceito de cor consiste em adaptações realizadas a partir de escalas internacionais, que 

em alguns casos não estão aptas a medir o fenômeno do preconceito de cor no contexto 

brasileiro como se dá (ver Santos, Gouveia, Navas, Pimentel & Gusmão, 2006). Pudemos 

desenvolver neste estudo uma escala que pode indicar crenças eminentemente vinculadas 

aos repertórios sobre o preconceito de cor dos brasileiros, uma vez que para sua confecção 

contamos com uma amostra composta por universitários das cinco regiões brasileiras. Em 

linhas gerais, evidenciamos que esta escala apresenta o duplo padrão de crenças ou 

representações que em outros estudos já foi demonstrado haver sobre o preconceito de cor 

brasileiro (ver Camino et al., 2001): confia-se que o preconceito de cor existe, mas nega-se 

como atributo do “eu”. Ao passo que o preconceito de cor nessa duplicidade de 

representações segue se mantendo vivo mesmo em face das forças que o coíbem. 

Os nossos principais resultados evidenciaram também que o preconceito é um 

fenômeno que opera como um vírus (ver Fleury & Torres, 2007; Lima, 2003), conforme 

discutimos no capítulo dois, pois se transforma a fim de permanecer existindo em um 

ambiente que coíbe sua expressão. Com isso, destacamos sua natureza multideterminada e 

sua sustentação flexível, um fenômeno que se origina tanto de bases naturais como são os 
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processos de categorização ou de percepção e julgamento social, como de processos 

sociais ou culturais, dos quais os significados atribuídos à categorização são elaborados e 

mantidos. 

Especificamente sobre o preconceito de cor brasileiro, os dados evidenciaram que 

em alguns aspectos opera diferente do preconceito contra negros em outras nações. 

Esperávamos encontrar uma certa camuflagem em seus níveis de expressão, ou mesmo, a 

negação de sua existência às claras por meio da indicação dos participantes, consistente 

com outras pesquisas (Camino et al., 2004). Mas nos surpreendemos com a quantidade de 

pessoas que afirmaram já ter sentido ou expressado preconceito por conta da cor, além da 

quantidade de pessoas conhecidas que os participantes indicaram que são preconceituosas, 

sendo esses resultados divergentes em relação às regiões investigadas. Isto demonstra que, 

considerando a nação brasileira, existe um padrão normativo mais específico que permeia 

os repertórios representacionais das pessoas em função da região da qual fazem parte. 

Pesquisas futuras devem estar atentas a esta questão. 

Camino et al. (2001) defendem que o preconceito de cor no Brasil é um fenômeno 

bastante ambíguo. O forte grau de miscigenação racial e a extrema discriminação em que 

vivem as pessoas negras produzem processos de acomodação bastante intensos. Ao mesmo 

tempo em que se observam novas formas de categorização com base na cor, que se dizem 

modernas ou tolerantes, observa-se também a associação que as pessoas fazem da cor 

negra a atributos mais negativos, sobretudo, quando estão desprovidas de mecanismos que 

impeçam tal expressão. Quando a norma da igualdade está presente de alguma forma, a 

violência com que o preconceito de cor é exposto é bastante reduzida, podendo inclusive 

não ocorrer, porém, em contextos em que uma norma qualquer possa ser utilizada para 

justificar a expressão, as formas mais violentas são demonstradas (Lima, 2003), mesmo no 

cenário brasileiro onde as pessoas compartilham a mesma cultura e são naturais de uma 
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raça miscigenada, conforme discutimos anteriormente. Vimos também que talvez um misto 

entre a cor da pele e classe social atue como causa do preconceito de cor brasileiro, mas 

esta questão ainda é bastante recente no conjunto de pesquisas sobre preconceito de cor do 

Brasil. 

Para além desses achados, foi possível de se considerar através deste estudo que 

os fatores subjacentes aos aspectos mais societais também operam de maneira importante 

para a formação e expressão do preconceito de cor. Verificamos que se em termos 

contextuais referentes à aprendizagem ou influência social o preconceito de cor é mutável, 

demonstramos também que a manipulação de contextos imediatos de resposta, por meio da 

ativação de conteúdos mentais, possui algum efeito nas formas de sentir e expressar o 

preconceito. Em razão dessas conclusões indicamos como fundamental a articulação de 

diferentes níveis de análise para o entendimento de um fenômeno multideterminado como 

é o preconceito, ainda mais quando além da complexidade natural deste fenômeno, 

contamos ainda com as particularidades de uma nação miscigenada. 

 

4.2 LIMITAÇÕES 

Indicamos algumas limitações que, mesmo considerando as contribuições de 

ordem teórica e metodológica deste trabalho, podem ser discutidas. Podemos destacar o 

fato de não termos utilizado uma amostra aleatória que além de ter sido selecionada por 

conveniência em termos das cidades investigadas, contou apenas com participantes 

universitários. Este dado pode ter gerado um tipo de resposta bastante padronizado, com 

pouca variabilidade e aquém do que se configura como dado representativo do contexto 

das regiões brasileiras. 

Destacamos também as limitações de parte dos instrumentos utilizados que, como 

vimos, apresentaram algumas falhas metodológicas e, por conseguinte foram excluídos das 
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análises posteriores, reduzindo nosso conjunto de dados. Supomos que a validade por meio 

da adaptação de instrumentos estrangeiros não se configura como um meio adequado para 

se decidir por utilizar um instrumento. Por mais dispendioso que seja, sugerimos que os 

instrumentos sejam elaborados por meio de pesquisas qualitativas concernentes ao 

contexto do qual fazem parte. 

Outro ponto que julgamos importante de se destacar enquanto provável limitação 

consiste na desejabilidade social. A expressão ou aceitação do preconceito é um fenômeno 

anti-normativo e nos dois estudos realizados neste trabalho o preconceito de cor foi o alvo 

principal de investigação, consideramos que é muito importante avaliar com cautela 

quaisquer dados referentes a questões anti-normativas, pois podem suscitar respostas 

enviesadas e não condizentes com a realidade. Sugerimos que pesquisas futuras atentem 

para a utilização conjunta de medidas diretas (como as utilizads nesta tese) e medidas 

implícitas, essas estratégias vêm demonstrando grande potencial de análise. 

Muito embora tenhamos apontado algumas possíveis limitações, pensamos que 

essas não são as únicas, mas são as que mais se destacam. Não obstante, essas limitações 

não diminuem a importância das evidências demonstradas por esse trabalho, que 

perpassam desde aspectos sócio-culturais a aspectos cognitivos, elucidando a necessidade 

da articulação de diferentes níveis de análise no estudo do preconceito. 

 

4.3 DIREÇÕES FUTURAS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Demonstramos neste trabalho que é vasta a literatura que trata do tema 

preconceito quando consideramos o cenário internacional e a variedade de disciplinas que 

se debruça sobre este tema. Contudo, em se tratando do contexto brasileiro e, sobretudo, 

considerando a ciência da psicologia social, percebemos que é escassa a quantidade de 

investigação que aborda o fenômeno do preconceito puramente na ordem das relações 
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raciais em uma vertente psicossocial. Fato que serviu de base para a elaboração de nossas 

principais intenções. 

Pudemos discutir este tema à luz de uma perspectiva integradora que busca 

articular distintos níveis de análise no estudo dos processos intergrupais. Em nossa parte 

teórica enfatizamos a insuficiência de perspectivas especificamente cognitivas ou 

especificamente sociais que são utilizadas para explicar o fenômeno do preconceito e os 

fenômenos correlatos a ele. Desta maneira, defendemos a necessidade de levar em 

consideração um misto entre as bases subjacentes aos processos mais sociais, quais sejam, 

os processos mentais que embasam os fenômenos inerentes às relações intergrupais, e os 

mecanismos históricos e culturais, que são responsáveis por dar sentido e manter as 

hierarquias estabelecidas socialmente. 

A respeito da parte empírica, contrariamente ao que vem sendo realizado com 

frequência nas investigações sobre nosso tema central, utilizamos diferentes modelos de 

técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos. Com isto tivemos a possibilidade de ter 

uma maior acurácia na interpretação dos resultados, uma vez que estes não foram 

analisados sob o viés de apenas um tipo de metodologia. A utilização simultânea de 

medidas mais diretas e menos obstrutivas nos deu a chance de comparar as convergências e 

divergências do preconceito de cor em alguns de seus aspectos no contexto alvo de nossas 

pesquisas. 

Globalmente concluímos que no cenário das relações intergrupais, os grupos 

sociais como um todo, nas condições de oprimido e de opressor, guardam em sua atuação 

uma parcela de colaboração para o estatuto das assimetrias grupais. Muito embora o tipo 

de colaboração de cada grupo seja diferente, verificamos que opera segundo os princípios 

do favoritismo endogrupal, bem como, é vinculado de modo geral ao modelo de 
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comparação social, cujo padrão utilizado para comparação permanece sendo um modelo 

idealizado, dado já evidenciado em outras investigações (ver Cabecinhas, 2003). 

Percebemos através de nossos resultados que a percepção intergrupal é regulada 

pelos processos cognitivos, mas que assume sentido em face dos mecanismos históricos e 

sociais que subjazem as relações intergrupais. Pudemos evidenciar que por traz do 

preconceito contra negros contemporâneo, tal como atua no cenário brasileiro, está a ideia 

de rejeição ao que é diferente, mas não tratando de uma diferença concreta, mas de uma 

diferença ideológica, historicamente desenvolvida e enraizada, que se mantém presente 

mesmo na presença das normas sociais que a coíbem e da identidade social peculiar que 

perpassa o povo alvo desta investigação, caracterizada especialmente pela natureza 

miscigenada. 

O conjunto de resultados deste trabalho demonstrou que a depender do contexto 

mais específico de relações raciais (referimos aqui as divergências entre os participantes 

das quatro regiões de nossa amostra), tem-se uma configuração distinta do preconceito 

contra negros no Brasil. Curiosamente no contexto onde a maioria da população é branca 

(região sul) foi encontrado um nível mais sutil de preconceito de cor. Analisar mais 

cuidadosamente esse dado nos parece importante porque, conforme as teorias dos novos 

racismos demonstram, o caráter mascarado das formas de expressar a intolerância racial 

passa a impressão de que está patente sua diminuição, mas que de fato, não é isso que 

ocorre. De novidade esse dado evidencia que existe algum fenômeno que embasa os 

repertórios de crenças das pessoas pertencentes a cenários onde existe um afastamento real, 

físico, entre brancos e não-brancos, como é caso da região sul. Do mesmo modo, existe 

também um certo abismo no entendimento dos repertórios de crenças dos grupos que 

apresentam maior convivência entre brancos e não-brancos, pois estes apresentaram alguns 

índices maiores de rejeição aos negros (referimos as regiões norte e nordeste). 
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Como indicativos de pesquisas futuras, consideramos que um dos mais 

importantes seja o posicionamento segundo o qual um modelo integrador possa ser 

utilizado para a averiguação do preconceito de cor brasileiro, além de que, dado que foi 

evidenciado que existem particularidades ainda obscuras pertinentes aos cenários mais 

restritos das relações raciais no Brasil, indicamos que deve-se considerar uma pesquisa de 

alto alcance a fim colher dados que possam ser generalizados e tenham a possibilidade de 

traçar um perfil de cunho psicossocial dos repertórios de crenças dos brasileiros a respeito 

do preconceito de cor. Quando referimos uma pesquisa de cunho psicossocial, nossa 

intenção é indicar um modelo amplo, em que como discutimos vastamente neste trabalho, 

seja possível abranger aspectos cognitivos, pertinentes aos processos mentais, e aspectos 

culturais, pertinentes aos processos histórico-sociais, o que destaca a necessidade de levar 

em conta o desenvolvimento de estratégias diversas que possam abarcar o fenômeno do 

preconceito de cor tal como se subscreve em sua natureza multideterminada e multifocal. 

Para pesquisas futuras indicamos ainda a utilização de outros temas que podem 

trazer grandes contribuições na compreensão do preconceito. Indicamos que a identidade 

social relacionada à avaliação da pertença grupal seja um deles. Muito embora tenhamos 

discutido o preconceito de cor e sua relação com a identidade social, empiricamente a 

identidade social dos participantes não foi alvo de nossa investigação. Conforme 

discutimos que a identidade social do povo brasileiro é o dado mais importante que 

diferencia o preconceito contra negros à brasileira do preconceito contra negros específico 

de outras nações, confiamos que uma análise mais profunda deste tema em relação às 

relações raciais possa trazer contribuições relevantes para o avanço do conhecimento nesta 

área. 

Consistente com a indicação acima, confiamos ser de grande valor também 

analisar o preconceito contra negros no viés das pessoas negras, explorando as maneiras 
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pelas quais os negros experienciam e percebem o preconceito do qual são vítimas. 

Pensamos ser muito importante realizar um cruzamento dos repertórios de crenças sobre 

este tema entre brancos e negros a partir de uma perspectiva psicossociológica. 

Finalizamos com a certeza de que a agenda de pesquisa que indicamos não finda 

aqui, mas acreditamos que possa abrir algumas possibilidades posteriores. Esperamos que 

essas indicações, assim como os achados deste trabalho, possam auxiliar planejamentos 

futuros e que deste modo permitam avançar no conhecimento sobre o preconceito contra 

negros e mais especificamente sobre o preconceito contra negros no contexto brasileiro, 

um tema que por natureza é intrigante, e que, apesar de antigo, permanece em nosso 

ambiente como profundamente urgente e atual. 
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ANEXO I: INSTRUMENTOS DO ESTUDO 1 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

PROJETO DE PESQUISA: Racismo no contexto brasileiro 

OBJETIVO DA PESQUISA: Analisar o racismo no Brasil. 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA PESQUISA: Serão aplicados questionários 

individuais sobre relações intergrupais e raciais. O tempo médio de resposta é de 30 

minutos. 

COORDENADORA DA PESQUISA: Msc.Sheyls C. S. Fernandes (UFBA) / Email para 

contato: sheylaf@ufba.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

A partir do presente documento, declaro ter conhecimento dos objetivos da pesquisa, que 

me foram apresentados pelo responsável pela aplicação do questionário. 

Estou informado(a) de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos 

procedimentos adotados durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para 

questionar ou mesmo me recusar a continuar participando da investigação. 

 

Meu consentimento está condicionado aos seguintes critérios: 

1. Não serei obrigado(a) a realizar nenhuma atividade em que não me sinta disposto(a) e 

capaz. 

2. Não participarei de qualquer atividade que possa vir a trazer qualquer prejuízo. 

3. O meu nome e dos demais participantes da pesquisa não serão divulgados. 

4. Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial. 

5. Os pesquisadores estão obrigados a me fornecer, quando solicitados, as informações 

coletadas. 

6. Posso, a qualquer momento, solicitar que os meus dados sejam excluídos da pesquisa.  

7. A pesquisa será suspensa imediatamente caso venha a gerar conflitos ou qualquer mal-

estar dentro do local onde ocorre. 

Ao assinar este termo, passo a concordar com a utilização das informações para os 

fins a que se destina, salvaguardando as diretrizes das Resoluções 196/96 e 304/2000 do 

Conselho Nacional de Saúde, desde que sejam respeitados os critérios acima enumerados. 

 

Nome do responsável na Instituição pela coleta: 

_____________________________________________ 

Concordo em participar: (   ) Sim   (   ) Não 

Pode rubricar aqui, por favor_________________ 

Local:.............................. 

Data: ............................... 

 

Esta investigação não requer que você se identifique, entretanto, alguns dados gerais são 

importantes para se realizar comparações entre grupos. 
Cidade: ................................. 

Curso: ................................... 

Período que cursa 

(em semestre):........................... 

Estado civil: ..........................  

Idade: .................. 

Sexo:    (  ) Feminino (  ) Masculino 

Religião: .......................................... 

De acordo com a classificação do IBGE, qual a sua cor? 

        Branco           Pardo          Preto 

        Amarelo        Indígena   Outra (Qual?)..................  

 

  

   

  

   

  

     

   
  

   

mailto:sheylaf@ufba.br
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Quando ouve a palavra “negros” que sentimentos, pensamentos ou imagens lhe vêm 

imediatamente à mente? 

 

 

 

 

Quais são, em sua opinião, as principais características ou traços de personalidade de um 

brasileiro típico? Responda colocando cada característica nos espaços maiores abaixo. 

Nos espaços menores coloque, ao lado de cada característica, um sinal de “+” nas 

características que considera positivas, um sinal de “-” nas características que considera 

negativas e um sinal de “=” nas características que considera neutras (nem positivas nem 

negativas). 

 
1.  2.  3.  

 

Quais são, em sua opinião, os traços de personalidade de um gaúcho típico? Responda 

colocando cada característica nos espaços maiores abaixo. Nos espaços menores coloque, 

ao lado de cada característica, um sinal de “+” nas características que considera positivas, 

um sinal de “-” nas características que considera negativas e um sinal de “=” nas 

características que considera neutras (nem positivas nem negativas). 
 

1.  2.  3.  

 

Você acha que existe preconceito contra os negros no Brasil? (   ) Não     (   ) Sim 
 

 

Quem é responsável pela existência do preconceito? Circule o número que melhor expressa 

sua opinião, sendo 1 o número que representa uma maior discordância e 5 uma maior 

concordância. 

 
Todos os brasileiros           1         2           3          4         5 

Todos os brancos           1         2           3          4         5 

Dos colonizadores europeus           1         2           3          4         5 

Todos os Pardos           1         2           3          4         5 

Alguns brancos racistas           1         2           3          4         5 

Todos os negros           1         2           3          4         5 

Outro (quais?)_____________           1         2           3          4         5 

 

Você, em algum momento, já manifestou ou sentiu preconceito contra alguém por causa da 

cor da pele?         (   ) Não    (    ) Sim 

 

Das pessoas que você conhece, quantas, em termos de percentagem, você acha que têm 

preconceito contra os negros? Marque um X na escala de respostas abaixo. 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

Às vezes ouvimos a frase: “os negros têm preconceito contra eles mesmos”, você concorda 

com essa afirmação?       (   ) Não     (   ) Sim 

 

 

 



315 

 

 

 

Você acha que o preconceito está mais ligado a cor da pele ou a classe social dos negros? 

Se acha que está exclusivamente ligado a cor da pele, marque 1, caso ache que está 

exclusivamente ligado a classe social, marque 5, mas se sua resposta está entre as duas 

causas, use a numeração da escala entre 1 e 5. 

 

Exclusivamente a cor da pele 1 2 3 4 5 Exclusivamente a classe social 
 

 

Leia cada item abaixo e circule o número que melhor expressa sua opinião, sendo 1 o 

número que representa uma maior discordância e 5 uma maior concordância. 

 
Não existe diferença alguma entre as raças humanas, ou seja, brancos, negros, mulatos e índios são 

iguais. 1 2 3 4 5 

A natureza é a responsável por que haja diferenças de todo tipo entre as raças, ainda que nenhuma 

das raças seja superior a outra. 1 2 3 4 5 

Caso existam diferenças entre as raças, todas elas se devem à genética. 1 2 3 4 5 

Os negros possuem uma mente menos complexa do que os brancos. 1 2 3 4 5 

Do mesmo modo que há organismos vivos melhor dotados que outros para a sobrevivência, é 

possível que umas raças sejam superiores a outras. 1 2 3 4 5 

Na minha opinião o que diferencia os grupos humanos é a sua cultura. 1 2 3 4 5 

As diferenças que existem no nível social e econômico entre pessoas brancas e pessoas não brancas 

devem-se apenas a falta de oportunidades iguais. 1 2 3 4 5 

As diferenças que existem em nível social e econômico entre pessoas branacas e pessoas não 

brancas se devem, principalmente, a fatores biológicos ou genéticos. 1 2 3 4 5 

Os negros têm conseguido mais do que merecem. 1 2 3 4 5 

Os negros não necessitam de ajuda, apenas devem se esforçar. 1 2 3 4 5 

 

 Nesta questão você encontrará uma lista de adjetivos. Leia esta lista e indique, na primeira 

coluna, com um X aqueles adjetivos que considera que compõem o modo como a maioria dos 

negros é vista pela sociedade brasileira.  Em seguida, na segunda coluna, indique com um X 

os adjetivos que você, na sua opinião, acredita que de fato caracterizam os brasileiros negros. 

Se considerar necessário, acrescente adjetivos à lista usando os espaços vazios. 

 
Adjetivos: Para a sociedade os negros são: Na minha opinião os negros são: 

Agressivos (    ) (    ) 

Alegres  (    ) (    ) 

Amáveis (    ) (    ) 

Atléticos (    ) (    ) 

Fisicamente Habéis (    ) (    ) 

Ignorantes (    ) (    ) 

Impulsivos (    ) (    ) 

Inteligentes (    ) (    ) 

Leais à família (    ) (    ) 

Mal-educados (    ) (    ) 

Musicais (    ) (    ) 

Preguiçosos (    ) (    ) 

Rudes (    ) (    ) 

Ruidosos (    ) (    ) 

Selvagens (    ) (    ) 

Sexualmente pervertidos (    ) (    ) 

Sinceros (    ) (    ) 

Supersticiosos  (    ) (    ) 

Outro: ___________ (    ) (    ) 

Outro: ___________ (    ) (    ) 
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ANEXO II: ANÁLISE EXPLORATÓRIA DO QCER 

CRENÇAS ESSENCIALISTAS SOBRE AS RAÇAS QCER 

Tendo em vista este instrumento ter sido elaborado para este estudo, inicialmente 

analisamos sua adequação. Uma análise fatorial dos componentes principais (rotação 

Varimax) resultou em uma estrutura disposta em quatro fatores, conforme pode ser 

observado abaixo, em conjunto explicando 57,081% da variância, com valores próprios 

(eigenvalues) superiores a 1. 

Tabela 47: Análise dos componentes principais do QCER (KMO=0,670; X2=289,889) 
 1 2 3 4 

1. Os negros possuem uma mente menos complexa do que os 

brancos. 

,689    

2. Do mesmo modo que há organismos vivos melhor dotados que 

outros para a sobrevivência, é possível que umas raças sejam 

superiores a outras. 

,672    

3. As diferenças que existem no nível social entre as pessoas 

brancas e pessoas não brancas se devem apenas a falta de 

oportunidades iguais. 

,612    

4. A natureza é a responsável por que haja diferenças de todo tipo 

entre as raças, ainda que nenhuma das raças seja superior a outra. 

 ,770   

5. Não existe diferença alguma entre as raças, ou seja, brancos, 

negros, mulatos e índios são iguais. 

 ,673   

6. Caso existam diferenças entre as raças, todas elas se devem à 

genética. 

 ,647   

7. Os negros não necessitam de ajuda, apenas devem se esforçar.   ,838  

8. Os negros têm conseguido mais do que merecem.   ,572  

9. As diferenças que existem no nível social e econômico se 

devem principalmente a fatores biológicos ou genéticos. 

   ,716 

10. Na minha opinião, o que diferencia os grupos é sua cultura.    ,685 

Variância Explicada 17,592 15,081 12,360 12,048 

Eigenvalue 1,759 1,508 1,236 1,205 

Alfa de Cronbach 0,53 0,50 0,35 0,26 

 

De acordo com a Tabela 47 o primeiro fator do QCER agregou itens referentes à 

percepção de uma hierarquia entre negros e brancos (por exemplo, “Os negros possuem 

uma mente menos complexa do que os brancos.”; “Do mesmo modo que há organismos 

vivos melhor dotados que outros para a sobrevivência, é possível que umas raças sejam 

superiores a outras.”). O segundo fator agregou itens referentes à negação de hierarquia 

entre negros e brancos, no entanto não negando a existência de diferenças (por exemplo, 

“A natureza é a responsável por que haja diferenças de todo tipo entre as raças, ainda que 

nenhuma das raças seja superior a outra.”; “Caso existam diferenças entre as raças, todas 

elas se devem à genética.”). O terceiro fator agregou itens referentes à demanda por apoio 

social dos negros (por exemplo, “Os negros não necessitam de ajuda, apenas devem se 
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esforçar.”; “Os negros têm conseguido mais do que merecem.”). O quarto fator agregou 

itens mistos sobre as diferenças entre as raças com base em fatores de ordem biológica e 

social (por exemplo, “As diferenças que existem no nível social e econômico se devem 

principalmente a fatores biológicos ou genéticos.”; “Na minha opinião, o que diferencia os 

grupos é sua cultura.”) . 

Muito embora tenhamos encontrado índices que comprovem a adequabilidade de 

realizar uma análise fatorial exploratória com o conjunto de itens do QCER (ver KMO e 

teste de esfericidade de Bartlett), os resultados globais desta análise não foram 

satisfatórios. Tanto semanticamente como estatisticamente a pertença dos itens aos fatores 

apresentou inconsistências (conforme os valores dos alfas de Cronbach). Segundo Hair et 

al. (2000) o limite de aceitabilidade do valor do alfa de Cronbach é de 0,60. Decidimos 

então não utilizar as dimensões desse questionário nas análises subsequentes. Utilizamos 

apenas a medida de adesão dos participantes aos fatores no sentido de trazer informações 

sobre as crenças essencializadas que os participantes têm em relação às diferenças raciais 

entre brancos e negros. Importante destacar que, quanto à construção dos fatores, seguimos 

o aporte teórico segundo o qual o questionário foi elaborado (Vala et al., 2009; Pettigrew 

& Meertens, 1995; McConahay & Hough, 1976) (resultados no corpo do texto). 
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ANEXO III: INSTRUMENTOS DO ESTUDO II 

 

As sentenças abaixo se referem a opiniões sobre os grupos humanos. Por favor, indique o 

seu grau de concordância com as sentenças. Não existe resposta correta ou incorreta, o importante 

é sua opinião. 

 

 
 Discordo 

totalmente 

Discordo 

muito 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

muito  

Concordo 

totalmente  

1 - A espécie humana é dividida em grupos raciais muito 

distintos entre si. 
     

2 - Alguns grupos humanos são culturalmente mais civilizados 

que outros. 
     

3 - A miscigenação de diferentes grupos humanos pode 

enfraquecer a evolução biológica da espécie humana. 
     

4 - A raça humana é composta por grupos étnico-culturais 

muito diferentes um do outro. 
     

5 - Alguns grupos têm simplesmente mais valor do que outros.      
6 - Ao fazer o que o grupo quer, às vezes é necessário usar a 

força contra outros grupos. 
     

7 - Os grupos superiores devem dominar os grupos inferiores.      
8 - Para progredir na vida, às vezes, é necessário pisar os 

outros grupos. 
     

9 - Se certos grupos permanecessem em seu devido lugar, 

teríamos menos problemas. 
     

10 - Provavelmente é bom que alguns grupos fiquem em cima 

e outros em baixo. 
     

11 - Os grupos inferiores devem permanecer em seu lugar.      
12 - Em certas ocasiões outros grupos devem ser mantidos em 

seu lugar. 
     

13 - Seria bom que todos os grupos pudessem ser iguais.      
14 - A igualdade entre os grupos deve ser o nosso Ideal.      
15 - Todos os grupos devem ter as mesmas oportunidades na 

vida. 
     

16 - Teríamos menos problemas se tratássemos os grupos 

diferentes de forma igualitária. 
     

17 - Deveríamos aumentar a igualdade social.      
 

18 - Devemos fazer o que for possível para igualar as 

condições dos distintos grupos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 - Devemos nos esforçar para tornar os rendimentos mais 

iguais. 
     

20 - Nenhum grupo deve dominar na sociedade.      
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Abaixo são apresentadas sentenças que se referem especificamente a alguns aspectos gerais da 

cultura e atributos dos negros. Indique o quanto você concorda ou discorda com cada sentença. 

 
 

 Discordo 

totalmente 

Discordo 

muito 

Nem 

concordo 

nem 

discordo 

Concordo 

muito  

Concordo 

totalmente  

1 - As pessoas negras encontram obstáculos sócio-econômicos 

e culturais. 
     

2 - Os negros são corajosos.      
3 - O que diferencia os negros dos demais é a capacidade 

intelectual. 
     

4 - Os negros sofrem com as injustiças sociais.      
5 - A humildade é uma característica marcante na 

personalidade dos negros. 
     

6 - Os negros são melhores na dança.      
7 - Os negros têm preconceito contra eles mesmos.      
8 - O preconceito contra negros existe independentemente da 

classe social. 
     

9 - Os negros alcançam melhores resultados no esporte.      
10 - O racismo parte tanto dos brancos como dos próprios 

negros. 
     

11 - Os negros se diferenciam dos demais em termos de 

capacidade. 
     

12 - Os negros possuem a sexualidade aguçada.      
13 - Os negros sofrem discriminação.      
14 - Apesar dos obstáculos, os negros estão alcançando um 

lugar melhor na sociedade. 
     

15 – As pessoas negras sofrem preconceito.       
16 - Os negros possuem maior força física quando comparados 

com os brancos. 
     

17 - O que diferencia os negros dos brancos é o caráter.      
18 - Os negros possuem uma aparência diferente dos demais.      
19 - A sociedade discrimina as pessoas negras.      
20 - Os negros são tão inteligentes quanto os brancos.      
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Abaixo são apresentadas diferentes opiniões sobre as diferenças raciais. Indique em que 

extensão você acha que os brasileiros negros são semelhantes ou diferentes dos demais 

brasileiros. 

  
 Totalmente 

diferentes 

Muito 

diferentes 

Nem 

semelhantes 

nem diferentes 

Muito 

semelhantes  

Extremamente 

semelhantes  

1 – Em relação aos valores que ensinam às 

suas crianças. 
     

2 – Nas suas crenças e práticas religiosas.      
3 – Nos valores e comportamentos sexuais.      
4 – Na preocupação com o bem-estar da 

família. 
     

 
 

Com que frequência você acha que os grupos abaixo expressam os sentimentos e emoções 

listados? 

 
 

Em que extensão você acha que os traços abaixo são típicos de pessoas pertencentes aos 

três grupos listados? 

 Brasileiros Negros Brancos 

S
em

p
re

  

M
u

it
o

 

À
s 

v
ez

es
  

R
a

ra
m

en
te

 

N
u

n
ca

  

S
em

p
re

  

M
u

it
o

 

À
s 

v
ez

es
  

R
a

ra
m

en
te

 

N
u

n
ca

  

S
em

p
re

  

M
u

it
o

 

À
s 

v
ez

es
  

R
a

ra
m

en
te

 

N
u

n
ca

  

Compaixão                
Esperança                
Amargura                
Tristeza                
Contentamento                
Excitação                
Raiva                
Irritação                

 Brasileiros Negros Brancos 

T
o

ta
lm

en
te

 

tí
p

ic
o

  

M
u

it
o

 T
íp
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o

 

M
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n
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m
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n
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p
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o
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a
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N
a

d
a
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íp
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Criativo                
Inteligente                
Civilizado                
Honesto                
Dócil                
Intuitivo                
Espontâneo                
Simples                
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ANEXO IV: ELABORAÇÃO DA ESCALA DE CRENÇAS ÉTNICAS 

 

ANÁLISE DE CONTEÚDO INFORMATIZADA PARA ELABORAÇÃO DA ESCALA DE CRENÇAS 

ÉTNICAS 

 

Além de conhecer as representações em relação aos negros e analisar a interação 

entre estas e as variáveis psicossociais apresentadas no primeiro estudo, nosso interesse 

consistiu em utilizar esses dados para a elaboração de uma medida específica que pudesse 

ser utilizada em nosso segundo estudo. 

Através dos dados obtidos por meio da pesquisa qualitativa sobre as 

representações em relação aos negros, foi utilizada uma técnica informatizada de análise de 

conteúdo (software ALCESTE) com a finalidade de compreender e categorizar as 

respostas dos participantes. 

Inicialmente é importante destacar o tipo de análise realizada para efetivar o 

primeiro passo em direção à elaboração da escala: a análise de conteúdo informatizada 

(ALCESTE). 

O ALCESTE é um método informatizado para a análise de dados textuais 

desenvolvido para suprir a necessidade dos pesquisadores sociais no tocante a análise de 

materiais linguísticos, como as respostas às questões subjetivas em questionários, 

entrevistas em profundidade ou respostas a partir de técnicas projetivas (Alba, 2004). Este 

método permite realizar análise de conteúdo por meio de técnicas quali-quantitativas e se 

propõe a identificar o sentido essencial de um texto (Gomes & Oliveira, 2005). Sua 

utilização possibilita simplificar o trabalho de análise de dados qualitativos no sentido em 

que minimiza o tempo gasto nas fases de tabulação e efetuação dos cálculos necessários ao 

tratamento do conjunto de informações coletadas (Nascimento & Menandro, 2006). 

Criado por Max Reinert (1986) na França, o ALCESTE surgiu no período em que 

a investigação sobre o desenvolvimento de métodos de análises de dados linguísticos 

estava crescente. Para Reinert o discurso evoca o caminho da comunicação antes mesmo 

de se referir a um conteúdo já falado ou escrito de pensamento. “Todo discurso expressa 

um sistema de mundos lexicais que organiza uma racionalidade e dá coerência a tudo que o 

locutor enuncia.” (ver Alba, 2004, p. 2). O termo „mundo lexical‟ refere assim uma noção 

pré-categorial que remete a organização das palavras que compõem um discurso 

determinado e este discurso estaria caracterizando a percepção acerca do objeto analisado 

em formato de palavras e frases. A finalidade deste tipo de análise consiste na classificação 
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dos enunciados em função das palavras apresentadas, ou seja, análise do corpus (por 

exemplo, textos de discursos, entrevistas, relatos) (Coelho, 2009). 

Nascimento e Menandro (2006) enfatizam que na base de funcionamento do 

programa está a ideia trazida por Reinert da relação existente entre contexto linguístico e 

representação coletiva, ou entre unidade de contexto e contexto típico. O termo unidade de 

contexto pode ser compreendido como o fator que refere uma representação elementar, um 

sentido mínimo, referindo ao mesmo tempo o objeto e o sujeito (objeto porque dimensiona 

uma representação/impressão sobre o objeto e o sujeito porque dimensiona a percepção 

subjetiva do observador acerca do objeto percebido). A regularidade de representações em 

um grupo pode estar indicando a tipicidade do grupo, uma representação coletiva, um 

mundo, isto é, um „mundo lexical‟. Os autores salientam que, no aspecto operacional, o 

ALCESTE não calcula o sentido, mas a organização típica de um discurso ao colocar em 

evidência os „mundos lexicais‟. 

Quatro etapas são descritas pelos autores na análise de conteúdo por meio do 

ALCESTE (Nascimento & Menandro, 2006; Reinert, 1998), apresentaremos algumas 

definições dos procedimentos operacionais e em seguida as etapas. 

Uma das primeiras operações é a fragmentação inicial que constitui a Unidade de 

Contexto Inicial (UCI); em seguida, é efetuado o trabalho de classificação para estabelecer 

as matrizes de pertencimento das palavras, a Unidade de Contexto Elementar (UCE); 

posteriormente ocorre o agrupamento de UCE sucessivas dentro de uma mesma UCI. As 

UC (Unidade de Contexto) devem ter estabilidade semântica e tamanho compatível, pois 

estão na base de todas as estatísticas efetuadas. Outro termo importante é „Classe‟, refere o 

agrupamento constituído por várias UCE de vocábulo homogêneo. A lematização, por sua 

vez, é a operação de substituição de certas palavras por uma forma reduzida, que permite 

ao programa considerar a equivalência de palavras com radicais comun.s. A AFC (Análise 

Fatorial de Correspondência), por fim, é a operação de cruzamento entre o vocábulo e as 

classes. 

Esses procedimentos acontecem em quatro etapas, como mencionado 

anteriormente, (A) leitura dos textos e cálculos dos dicionários; (B) cálculo das matrizes de 

dados e classificação das UCE; (C) efetivação da AFC; (D) cálculos complementares que 

possibilitam a identificação das UCE (ver Nascimento & Menandro, 2006 para detalhes). 

RESULTADOS 

Nesta fase buscamos analisar os conteúdos referentes às representações sobre a 

categoria social “negros” objetivando traçar um mapeamento que permitisse a elaboração 
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de uma escala a ser utilizada no segundo estudo. Diferentemente das análises iniciais desta 

questão, por meio da utilização da análise de conteúdo informatizada (ALCESTE), tivemos 

a possibilidade de, como indicam Nascimento e Menandro (2006), identificar relações de 

elementos segundo critérios estatísticos, tendo assim, uma classificação objetiva baseada 

nas co-ocorrências de palavras em segmentos de texto. 

Para realização da análise de conteúdo informatizada com a utilização do 

ALCESTE, inicialmente foram selecionados de forma aleatória 285 questionários, sendo 

50 da cidade de Aracaju, 35 da cidade de São Paulo, 50 da cidade de Salvador, 50 da 

cidade de Belém, 50 da cidade de Goiânia e 50 da cidade de Porto Alegre. O corpus então 

foi constituído por 285 respostas, ou seja, Unidades de Contexto Inicial (UCI). A partir 

deste corpus foi encontrada uma divisão em 222 Unidades de Contexto Elementar (UCE), 

correspondendo a 65,88% do total, o que indica que 34.12% do corpus foram descartados 

das análises por não atenderem aos critérios estatísticos. Em linhas gerais, este dado indica 

que quanto maior for a porcentagem de texto analisado, melhor será a análise. Reinert não 

propõe um ponto de corte para avaliação de uma boa ou uma incipiente análise de 

conteúdo, deixando essa escolha a critério do pesquisador (ver Alba, 2004). De fato, os 

dados apresentaram uma UCE superior a metade do corpus, o que nos permite avaliar 

como satisfatória, tendo em vista, sobretudo, que todas as demais análises são realizadas a 

partir das UCE selecionadas, em outras palavras, as UCE que representam a tipicidade de 

respostas do grupo. 

Duas classes emergiram do corpus, a estas classes atribuímos títulos funcionais no 

sentido de descrevê-las: (1) traços histórico-culturais e emoções morais frente os negros e 

(2) traços físicos ou fenotípicos relacionados aos negros. A primeira classe, constituída por 

81 das 222 UCE que explicam 36,49% do total, organizou evocações que referem traços 

originários da trajetória histórica dos negros, além de traços relacionados diretamente à sua 

cultura e emoções morais (normativas) dos respondentes em relação à cultura dos negros 

(por exemplo, “Raça forte, mas sofrida quanto à marginalidade, gente lutadora”; 

“Desigualdade social e preconceito”; “Raça que historicamente tem muitas desigualdades 

sociais”). No que se refere ao indicador de emoções morais, os resultados demonstraram 

que os participantes representam a categoria social “negros” por meio de julgamentos de 

valor associados à raça negra, dito de outro modo, os participantes referem princípios 

morais que norteiam seus pontos de vista em relação a esta raça (por exemplo, “Sentimento 

de culpa pela desigualdade”; “Não concordo que sejam chamados de negros”; “Respeito, 

quebra de preconceitos”) (ver quadro 11). 
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Quadro 11: UCE predominante da classe 1 (traços histórico-culturais e valores morais frente os 

negros) 

X
2
 Unidade de Contexto Elementar 

9 Raça forte, mas sofrida quanto à marginalidade, gente lutadora. 

8 Preconceito, racismo que parte tanto dos brancos como dos negros. 

7 Desigualdade social e preconceito. 

7 Luta, força, sofrimento. 

7 Persistem apesar dos obstáculos sociais, econômicos e culturais. 

7 Luta, sofrimento, força, coragem. 

7 Gente sofrida, suprimidos pelo preconceito, homens agressivos. 

7 Escravidão, discriminação e racismo. 

7 Desigualdade moral e social, crianças desnutridas na África. 

7 Cultura, luta, África, Brasil. 

7 Raça que historicamente tem muitas desigualdades sociais. 

5 Penso em escravos, mas faço parte dos negros. 

4 Escravos, pobres, sentimento de culpa pelo desigual. 

4 Preconceito, não concordo que eles sejam chamados de negros (...) 

4 Imagens fortes de pessoas fora dos padrões estéticos (...) 

4 Respeito, cotas, África, escravos, quebra de preconceito. 

4 Desigualdade, rejeição, preconceito. 

4 Muitas vezes com negros artistas e criadores de cultura. 

 

De acordo com nossos objetivos, nesta seção não pretendíamos discutir os 

conteúdos obtidos na coleta, mas utilizá-los como base para a construção de uma escala de 

medida das crenças étnicas. 

A segunda classe foi constituída por evocações que referem características da 

aparência física, logo, características herdadas, imutáveis e salientes (por exemplo, “Uma 

pessoa de pele mais escura apenas”; “Pessoas normais com apenas uma outra cor”; 

“Pessoas com a pele escura, uma variedade de nossa espécie”). 

Observa-se que a segunda classe (Quadro 12), mais que a primeira apresentou um 

conjunto de UCE claramente semelhante, ou seja, as UCE da segunda classe (traços físicos 

ou fenotípicos) de forma sistemática agregaram unidades indicativas da cor da pele dos 

negros, não sendo incorporada nenhuma variação de outro traço físico, como cabelo, nariz, 

força física, comumente encontrados em outros estudos sobre representações da raça negra 

(Lima & Vala, 2005; Souza, 2005). 

As UCE de ambas as classes foram utilizadas para elaboração inicial da Escala de 

crenças étnicas. Efetuamos alguns ajustes de modo que as unidades pudessem se 

configurar em itens representativos das evocações e especificamente das classes, além de 

que incluímos algumas sentenças que comumente referem crenças sobre os negros. Na 

sequência, considerando o conjunto diversificado de itens elaborados representantes das 

duas classes, agrupamos estes em cinco fatores, (1) traços naturais fenotípicos, (2) traços 
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naturais psicológicos, (3) traços histórico-culturais, (4) emoções morais frente ao 

preconceito, (5) percepção da existência do preconceito. 

 

Quadro 12: UCE predominante da classe 2 (traços físicos ou fenotípicos relacionados aos negros) 

X
2
 Unidade de Contexto Elementar 

5 Uma pessoa de pele escura apenas. 

5 Pessoas normais que apenas tem uma outra cor. 

5 Uma pessoa de pele negra. 

5 Normal, pessoas de pele negra. 

5 Uma pessoa comum, igual a mim e aos outros. 

5 São iguais a todos, não vejo diferença de pele e sim de caráter. 

5 A cor negra, pessoas de pele negra. 

5 Seres humanos como outro qualquer. Pessoas de pele escura. 

5 Pessoas iguais de pele escura. 

5 Pessoas de pele escura, uma variedade de nossa espécie. 

5 Uma pessoa norma, comum igual a todos. 

5 Uma pessoa de pele escura com um sorriso no rosto. 

3 Uma pessoa de pele escura. 

3 Pessoa de pele escura. 

3 Pessoa de pele escura. 

3 Pessoas de cores diferentes, mas com a mesma capacidade. 

3 Uma pessoa normal. 

3 Pessoa de pele escura. 

 

Nesta oportunidade, realizamos a análise de juízes, contamos com a participação 

de sete juízes especialistas no tema abordado. Esta análise possui a finalidade de 

estabelecer a compreensão teórica dos itens a sua adequação ao constrito que visa medir. 

Permaneceram os itens que apresentaram uma concordância de pelo menos 80% entre os 

juízes. Em seguida, foi verificada sua validade semântica por meio de análise com o estrato 

mais baixo da população a que se destina. Neste caso, contamos com a participação de 

doze estudantes de ambos os sexos de primeiro período do curso de psicologia. Por fim, 

após esta avaliação, as modificações indicadas foram realizadas e a versão experimental da 

escala foi submetida a teste. 

 

MÉTODO 

Participantes 

Participaram do estudo 195 estudantes universitários, sendo 45,4% do sexo 

masculino e 54,6% do sexo feminino. A idade dos participantes variou de 17 a 32 anos 

(média = 20,67; DP = 2,72). A maior parte dos estudantes era da área de humanas (81%) e 

cursava até o terceiro período (73,6%). 
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Instrumento 

Foi utilizado um questionários que além de dados sócio-demográficos requeria 

dos participantes o preenchimento do modelo experimental da escala de crenças étnicas. 

Esta escala foi composta por 44 itens representantes das crenças étnicas distribuídas em 5 

dimensões (elaborados a partir da análise anterior): (1) traços naturais fenotípicos (por 

exemplo, “A beleza das pessoas negras é diferente (exótica).”; “A cor da pele é a única 

coisa que diferencia negros e brancos.”), (2) traços naturais psicológicos (por exemplo, “O 

que diferencia os negros dos brancos é o caráter.”; Percebo que os negros se diferenciam 

dos demais em termos de capacidade.”), (3) traços histórico-culturais (por exemplo, “A 

escravidão é a marca central da raça negra.”; “Penso que as pessoas negras encontram 

obstáculos sócio-econômicos e culturais.”), (4) emoções morais frente ao preconceito (por 

exemplo, “Sinto raiva ao ver uma pessoa negra sendo discriminada”; Não me sinto a 

vontade para falar de preconceito com uma pessoa negra”), (5) percepção da existência do 

preconceito (por exemplo, “Eu penso que os negros são marginalizados”; “Em minha 

opinião os negros sofrem discriminação.”), conforme exposto anteriormente. Utilizamos 

uma escala de respostas tipo likert de cinco pontos, variando de 1 (discordo totalmente) a 5 

(concordo totalmente). 

Procedimentos 

Os participantes responderam ao instrumento individualmente, mas em situação 

de sala de aula. Previamente contactávamos os professor responsável pela turma no 

momento da coleta e após sua autorização contávamos com os participantes que desejavam 

participar da pesquisa. Estes recebiam as informações sobre a pesquisa e sobre a garantia 

das diretrizes éticas para pesquisa com seres humanos. Em seguida, os participantes 

preenchiam o termo de consentimento livre e esclarecido, e tomavam parte na pesquisa. 

Em média os participantes levavam 20 minutos para o preenchimento do questionário. 

Análise dos dados 

Objetivando analisar modelo experimental da escala de crenças étnicas, 

realizamos análises fatoriais exploratórias e análises da confiabilidade interna dos fatores 

indicados pela análise fatorial. Utilizamos a versão 18.0 do SPSSPW. 

 

RESULTADOS 

Inicialmente testamos os índices estatísticos da matriz de correlações dos itens da 

escala, o teste de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) e o teste de esfericidade de Bartlett (medidas 

que analisam a adequação dos dados para serem submetidos a uma análise fatorial). 
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Encontramos resultados satisfatórios (KMO = 0,69; X
2
(946) = 2348,196; p = 0,000). 

Realizamos então uma análise fatorial dos componentes principais, com rotação varimax, 

inicialmente sem especificar o número de fatores. Obtivemos uma estrutura composta por 

13 fatores, conforme o critério de assumir valores próprio (eigenvalue) iguais ou superiores 

a 1 (Figura 2). 

Figura 2: Diagrama de declividade da escala de crenças étnicas 

 

De acordo com Dancey e Reidy (2006), um critério adotado para estabelecer a 

quantidade de fatores pode ser o diagrama de declividade. A ideia é que os fatores 

decresçam até certo nível e depois formem uma linha quase horizontal, sendo a regra 

incluir todos os valores que estiverem anteriores a esse ponto. Como podemos observar no 

diagrama, poderíamos assumir uma estrutura composta por até três fatores. Não obstante, o 

resultado da análise fatorial disposta em 3 fatores apresentou dois fatores nitidamente 

preponderantes, um pertinente às crenças sobre a existência do preconceito racial e um 

segundo pertinente a junção das crenças sobre os traços naturais fenotípicos e psicológicos, 

e um terceiro fator ambíguo onde foram acoplados os itens pertinentes tanto ao que seriam 

as crenças sobre os traços histórico-culturais e sobre as emoções morais frente ao 

preconceito, como itens conflituosos de outros fatores (Tabela 48) (utilizamos como 

critério da inclusão de itens valores de coeficientes acima de 0.30, não aparecendo nos 

resultados os coeficientes abaixo deste valor para uma melhor visualização). 
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Tabela 48: Análise fatorial da escala de crenças étnicas em 3 fatores 

Itens 
Fatores 

1 2 3 

37 - As pessoas negras sofrem preconceito. ,773   

40 - Os negros sofrem discriminação. ,767   

41 - A sociedade discrimina as pessoas negras. ,732   

28 - Os negros sofrem com as injustiças sociais. ,709   

36 - Os negros são marginalizados pela sociedade. ,705   

23 - As pessoas negras encontram obstáculos sócio-econômicos e culturais. ,643   

13 - Os negros são marginalizados. ,507   

38 - O racismo parte tanto dos brancos como dos próprios negros. ,442 -,339  

18 - Os negros têm preconceito contra eles mesmos. ,417   

35 - A raça negra está associada à desigualdade social. ,364 ,335  

2 - As pessoas negras têm mais dificuldade na vida do que outras pessoas. ,349   

24 - Os negros se diferenciam dos demais em termos de capacidade.  ,744  

20 - O que diferencia os negros dos brancos é o caráter.  ,743  

29 - O que diferencia os negros dos demais é a capacidade intelectual.  ,740  

43 - Por conta da escravidão os negros não atingem sucesso na vida.  ,636  

17 - Os negros são pessoas comuns, iguais a mim e aos outros. -,449 ,622  

19 - Os negros são tão inteligentes quanto os brancos.  ,572  

15 - Os negros são iguais a todos em termos de capacidade. -,481 ,557  

34 - O preconceito é uma invenção de revolucionários negros. ,306 -,440  

10 - Apesar dos obstáculos, os negros estão alcançando um lugar melhor na 

sociedade. 

 -,420  

22 - A raça negra está ligada à escravidão.  ,409  

25 - A cultura dos negros é marginalizada. ,323 ,340  

33 - Os negros de classe social alta não são discriminados pela sociedade.    

42 - O preconceito só existe quando o negro é pobre.    

3 - A cor da pele é a única coisa que diferencia negros e brancos.    

11 - Os negros constituem uma das variedades da espécie humana.    

26 - Os negros alcançam melhores resultados no esporte.   ,690 

27 - A raça negra é uma raça forte e persistente.   ,671 

9 - Os negros são melhores na dança.   ,659 

21 - Os negros são corajosos.   ,539 

16 - A cultura dos negros é diferente.   ,531 

30 - A escravidão é a marca central da raça negra.   ,481 

8 - A cultura negra tem uma beleza diferente.   ,477 

39 - A humildade é uma característica marcante na personalidade dos negros.   ,455 

7 - Os negros possuem maior força física quando comparados com os brancos.   ,434 

44 - Os traços físicos dos negros são marcantes.   ,410 

32 - Os negros possuem a sexualidade aguçada.   ,401 

12 - As pessoas negras são batalhadoras.   ,370 

31 - O preconceito contra negros existe independentemente da classe social.   ,365 

5 - Os negros possuem uma aparência diferente dos demais.   ,358 

1 - A beleza das pessoas negras é diferente.   ,346 

6 - Os negros de alto poder econômico são discriminados da mesma forma que os 

negros de classe pobre. 

  ,332 

4 - Os negros são considerados bons parceiros sexuais.   ,327 

14 - A imagem dos negros reflete uma pessoa de pele mais escura que as demais.   ,301 

Eigenvalue 5,253 5,158 4,501 

Variancia Explicada 11,939 11,723 10229 

Alpha de Cronbach 0,81 0,85 0,78 

 

Em função dos resultados obtidos para o terceiro fator estarem refletindo um 

padrão conflituoso no que se refere a incorporação de itens pertencentes aos dois fatores 
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antecedentes, além de teoricamente não encontrarmos um padrão para essa configuração, 

decidimos por explorar uma configuração disposta em dois fatores (Tabela 49). 

Os resultados evidenciaram um modelo mais parcimonioso composto 

preponderantemente por (1) crenças sobre o preconceito racial e (2) crenças sobre as 

diferenças entre negros e brancos. A análise do índice de confiabilidade interna evidenciou 

que o primeiro fator não apresenta valores satisfatórios, assim como em ambos os fatores é 

possível se observar itens conflituosos quanto a sua pertença ao fator. Decidimos por 

realizar uma análise de cunho mais qualitativo, objetivando uma adequação semântica e 

teórica do instrumento com o apoio de três juízes. Desta forma, foram considerados os 

itens que melhor representassem semanticamente o fator, assim como os itens que 

referissem sentenças em acordo com a teoria das novas formas de expressão do racismo 

(Pettigrew & Meertens, 1995), de modo que, os itens que expressavam mais diretamente 

crenças negativas contra os negros foram excluídos desta análise. Buscamos também 

encontrar uma estrutura que pudesse elucidar os aspectos apontados por estudos sobre 

preconceito racial no Brasil (Camino et al., 2001; Turra & Venturi, 1995) e que não 

implicasse em um instrumento demasiadamente longo e fatigante para ser preenchido. Na 

Tabela 49 podem ser observados em negrito os itens que seguiram fazendo parte das 

análises. 
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Tabela 49: Análise fatorial da escala de crenças étnicas em 2 fatores 

Itens 
Fatores 

1 2 

40 - Os negros sofrem discriminação. ,781  

17 - Os negros são pessoas comuns, iguais a mim e aos outros. -,772  

37 - As pessoas negras sofrem preconceito. ,749  

15 - Os negros são iguais a todos em termos de capacidade. -,716  

28 - Os negros sofrem com as injustiças sociais. ,659  

41 - A sociedade discrimina as pessoas negras. ,643  

29 - O que diferencia os negros dos demais é a capacidade intelectual. -,592 ,398 

38 - O racismo parte tanto dos brancos como dos próprios negros. ,575  

36 - Os negros são marginalizados pela sociedade. ,539  

19 - Os negros são tão inteligentes quanto os brancos. -,522  

23 - As pessoas negras encontram obstáculos sócio-econômicos e culturais. ,516  

34 - O preconceito é uma invenção de revolucionários negros. ,477 -,307 

12 - As pessoas negras são batalhadoras. ,388  

10 - Apesar dos obstáculos, os negros estão alcançando um lugar melhor na 

sociedade. 

,358  

8 - A cultura negra tem uma beleza diferente. ,302  

31 - O preconceito contra negros existe independentemente da classe social. ,301  

13 - Os negros são marginalizados.   

3 - A cor da pele é a única coisa que diferencia negros e brancos.   

9 - Os negros são melhores na dança.  ,653 

26 - Os negros alcançam melhores resultados no esporte.  ,598 

30 - A escravidão é a marca central da raça negra.  ,576 

20 - O que diferencia os negros dos brancos é o caráter. -,452 ,550 

32 - Os negros possuem a sexualidade aguçada.  ,550 

24 - Os negros se diferenciam dos demais em termos de capacidade. -,424 ,530 

27 - A raça negra é uma raça forte e persistente. ,362 ,515 

43 - Por conta da escravidão os negros não atingem sucesso na vida. -,385 ,509 

22 - A raça negra está ligada à escravidão.  ,501 

39 - A humildade é uma característica marcante na personalidade dos negros.  ,469 

21 - Os negros são corajosos.  ,467 

16 - A cultura dos negros é diferente.  ,444 

5 - Os negros possuem uma aparência diferente dos demais.  ,424 

35 - A raça negra está associada à desigualdade social.  ,420 

7 - Os negros possuem maior força física quando comparados com os brancos. -,303 ,415 

18 - Os negros têm preconceito contra eles mesmos. ,325 ,364 

6 - Os negros de alto poder econômico são discriminados da mesma forma que os negros 

de classe pobre. 

 ,325 

44 - Os traços físicos dos negros são marcantes.  ,320 

4 - Os negros são considerados bons parceiros sexuais.   

14 - A imagem dos negros reflete uma pessoa de pele mais escura que as demais.   

2 - As pessoas negras têm mais dificuldade na vida do que outras pessoas.   

25 - A cultura dos negros é marginalizada.   

42 - O preconceito só existe quando o negro é pobre.   

1 - A beleza das pessoas negras é diferente.   

33 - Os negros de classe social alta não são discriminados pela sociedade.   

11 - Os negros constituem uma das variedades da espécie humana.   

Eigenvalue 6,427 5,630 

Variância Explicada 14,607 12,796 

Alpha de Cronbach 0.51 0,80 
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ANEXO V – ANÁLISES SOBRE OS INDICADORES DE INFRA-HUMANIZAÇÃO 

 

Em se tratando dos indicadores de infra-humanização, os resultados estão 

dispostos nas Tabelas que seguem. Infra-humanizar os negros, como já indicado, refere-se 

a atribuir menos emoções secundárias aos negros em relação aos brancos (grupo 

majoritário) e/ou aos brasileiros (endogrupo) (para a infra-humanização via atribuição 

diferenciada de emoções); e/ou atribuir menos traços de cultura aos negros em relação aos 

brancos e/ou aos brasileiros (para infra-humanização via atribuição diferenciada de traços). 

Da mesma forma, infra-humanizar os negros também pode ser indicada por atribuir mais 

emoções primárias ou traços de natureza aos negros em relação aos outros dois grupos 

(Leyens et al., 2003; Haslam, 2006). Realizamos dois testes t pareados (para as emoções e 

para os traços) para analisar se existiam diferenças entre essas atribuições em função dos 

alvos (brasileiros, negros e brancos) no sentido de verificar se o alvo negro é infra-

humanizado e, por conseguinte, confirmar se esses indicadores de atribuição de emoções e 

de traços podem ser utilizados nos estudos subsequentes como indicadores de infra-

humanização. 

Tabela 50: Dados descritivos da atribuição de emoções primárias 

Emoções primárias  Brasileiros Negros Brancos 

Média 

DP 

EP 

IC 

2,90 2,91 2,95 

0,46 0,46 0,41 

0,37 0,37 0,33 

2,83 

2,98 

2,84 

2,99 

2,89 

3,02 

Nota: DP = Desvio padrão; EP = Erro padrão; IC = Intervalo de confiança 

Podemos observar na Tabela 50 que são atribuídas mais emoções primárias aos 

brancos, contudo, essa diferença não é estatisticamente significativa. Em relação às 

emoções secundárias, encontramos diferenças significativas (Tabela 51). Atribuem-se mais 

emoções secundárias aos brancos (média = 2,72) do que aos negros (média = 2,64) (t = 

2,693; p<0,05). 

Tabela 51: Dados descritivos da atribuição de emoções secundárias 

Emoções secundárias Brasileiros Negros Brancos 

Média 

DP 

EP 

IC 

2,64 2,65 2,73 

0,48 0,46 0,46 

0,38 0,36 0,36 

2,56 

3,71 

2,58 

2,72 

2,66 

2,81 

Nota: DP = Desvio padrão; EP = Erro padrão; IC = Intervalo de confiança 

No que se refere à atribuição diferenciada de traços, os resultados indicaram 

algumas diferenças estatisticamente significativas. Para os traços de natureza atribuídos 
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aos brasileiros e negros (t = 2,605; p<0,05), foram atribuídos mais traços de natureza aos 

brasileiros (média = 2,43) que aos negros (média = 2,35); e mais traços de natureza aos 

brancos (média = 2,60) que aos negros (t = -6,562; p<0,005) (Tabela 52). 

Tabela 52: Dados descritivos da atribuição de traços de natureza 

Traços de natureza Brasileiros Negros Brancos 

Média 

DP 

EP 

IC 

2,43 2,35 2,60 

0,60 0,57 0,58 

0,47 0,45 0,46 

2,35 

2,53 

2,26 

2,44 

2,61 

2,52 

Nota: DP = Desvio padrão; EP = Erro padrão; IC = Intervalo de confiança 

Em relação aos traços de cultura, foram atribuídos mais traços de cultura aos 

brasileiros (média = 2,49) que aos negros (média = 2,41) (t = 3,006; p<0,005). Os traços de 

cultura atribuídos aos brancos e negros não apresentaram diferenças significativas (Tabela 

53). 

Tabela 53: dados descritivos da atribuição de traços de cultura 

Traços de cultura Brasileiros Negros Brancos 

Média 

DP 

EP 

IC 

2,49 2,41 2,43 

0,53 0,56 0,52 

0,41 0,44 0,41 

2,49 

2,41 

2,33 

2,50 

2,35 

2,51 

Nota: DP = Desvio padrão; EP = Erro padrão; IC = Intervalo de confiança 

Em termos gerais, verificamos sobre os indicadores de infra-humanização que 

nem todos os indicadores se apresentaram consistentes com outras investigações (Paladino 

et al., 2002; Lima, 2003). Esperávamos que o alvo negro recebesse mais emoções 

primárias e traços de natureza do que os alvos brasileiro e branco, assim como que os 

participantes atribuíssem mais emoções secundárias e traços de cultura aos brasileiros e 

brancos. Porém, nem todas essas expectativas foram alcançadas. Verificamos que apenas a 

atribuição de emoções secundárias apresenta diferença significativa em função dos alvos 

branco e negro: brancos receberam mais emoções secundarias que negros. Em relação à 

atribuição de traços, os brasileiros e brancos receberam mais traços de natureza. Um 

resultado não esperado e que não se configura em infra-humanização conforme a 

perspectiva das teorias essencialistas (Paladino et al., 2002). Sobre a atribuição de traços de 

cultura, os resultados foram consistentes com o esperado: os brasileiros receberam mais 

traços de cultura que os negros. Em relação aos brancos não foram encontradas diferenças 

significativas. 

Em resumo, para a infra-humanização via atribuição diferenciada de emoções, os 

resultados não foram consistentes com a tese do favoritismo endogrupal, posto que os 
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participantes não favoreceram o alvo brasileiro. Porém o alvo pertencente o grupo 

majoritário (brancos) foi favorecido em detrimento do alvo do grupo minoritário (negros). 

Em se tratando da infra-humanização via atribuição de traços, apenas em uma das 

comparações a tese do favoritismo endogrupal foi consistente, em relação à atribuição de 

traços de cultura aos brasileiros. 

Segundo Cabecinhas (2002a), que encontrou resultados semelhantes aos nossos, a 

ausência de manifestação de favoritismo endogrupal pode estar ligada a preocupação de 

não expressar preconceito e deste modo não ferir as normas anti-racistas. Por outro lado, a 

autora refere que pode também estar ligada ao fato de os participantes terem respondido 

suas atribuições em escalas independentes, tendo com isto a possibilidade de não negar 

traços de ordem superior ao outro grupo pelo simples fato de ter atribuído tais traços ao 

próprio grupo. Cabecinhas, então, pôs a prova sua hipótese testando outro modelo de 

apresentação da medida de atribuição, desta vez, utilizando uma escala interdependente 

(variando de muito típico do próprio grupo a muito típico do exogrupo para cada adjetivo). 

Cabe ressaltar que este estudo foi realizado em Portugal com participantes angolanos e 

portugueses. Seus resultados indicaram que a mudança de estratégia de coleta de dados 

provocou uma mudança significativa nos resultados. Com o modelo de coleta de dados de 

escalas independentes, os resultados demonstraram que avaliações endogrupais são ligadas 

ao favoritismo apenas para os angolanos, mas não para os portugueses, mas com o segundo 

modelo, interdependente, tanto atribuições positivas quanto negativas são direcionadas aos 

dois grupos. 

Comparativamente ao nosso estudo, sugerimos que a utilização de escalas 

independentes, como foi o caso de nossa investigação, comparando as atribuições 

intergrupais, pode interferir na resposta dos participantes, que para não ferirem a norma do 

“politicamente correto” atribuem ao endogrupo (brasileiros), ao grupo majoritário 

(brancos) e ao grupo minoritário (negros) emoções e traços semelhantes. Conforme 

Cabecinhas (2002a), acreditamos que esse modelo torna saliente a norma social anti-racista 

e promove respostas consciente voltadas para o igualitarismo. Não obstante, alguns dados 

evidenciaram a infra-humanização dos negros, por esta razão, apenas esses serão utilizados 

como indicadores de infra-humanização nas análises que seguem. 

 


