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“ Ninguém nasce odiando outra 

pessoa pela cor de sua pele ou 

por sua origem, ou sua religião. 

Para odiar, as pessoas precisam 

aprender e se podem aprender a 

odiar, podem ser ensinadas a 

amar, pois o amor chega mais 

naturalmente ao coração 

humano do que o seu oposto” . 

(Nelson Mandela)  
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RESUMO 

 

Este trabalho aborda um fenômeno pouco estudado na Psicologia Social, a 

despersonalização, que refere-se a concepção de que há seres humanos que não 

despertam interesse ao outro, que são considerados como “não indivíduos”, como não 

dotados de uma dimensão psicológica particular, tornando-os invisíveis aos olhos do 

mundo.  Este trabalho parte da hipótese de que por meio de tarefas de formação de 

impressão, com o auxilio do Implicit Association Test (IAT), podemos obter a 

velocidade da resposta em milésimos de segundo durante a avaliação de um alvo e 

assim sugerir que quando o respondente associa um conceito a um atributo mais 

rapidamente, demonstra uma maior facilidade e sentido nesta relação. O processo de 

formação de impressão torna-se mais detalhado e complexo, quando há  mais dispêndio  

de atenção e tempo em avaliar o alvo, ocorrendo a personalização do alvo. Nesse 

sentido, o tempo é compreendido como o principal indicador de personalização ou 

despersonalização.  O objetivo do nosso estudo I foi apurar a despersonalização e as 

suas relações com a infra- humanização, o preconceito implícito, o preconceito explícito 

por meio de tarefas de formação de impressões com auxílio do programa IAT. Já no 

segundo estudo nos interessamos pela análise do impacto da discriminação racial no 

acesso à saúde, investigando o fenômeno da despersonalização como desencadeador dos 

erros de diagnóstico contra pacientes negros, encaminhados pelo SUS ou por convênios 

particulares, no atendimento médico. Os resultados do estudo I indicaram que há 

correlações significativas entre a despersonalização e a infra-humanização, r (49) = .32, 

p= .024, ou seja, o individuo que é despersonalizado também é infra-humanizado. A 

despersonalização não manteve correlações com o preconceito implícito, r(49) = .-12, 

p= .40, nem com o preconceito explicito r(49) = .07, p= .65. Não confirmamos nossas 

hipóteses principais do estudo II. No entanto, mesmo que estatisticamente não 

significativo, encontramos valores médios que demonstraram uma análise mais 

cuidadosa para a avaliação diagnóstica aos pacientes brancos de convênio Particular. 

Como em relação ao índice de erros de diagnóstico, das quatro patologias descritas 

pelos pacientes nos vídeos, os respondentes erraram menos para os pacientes brancos, 

independente de serem usuários do SUS ou possuintes de convênios particulares. 

Concluímos a presença do preconceito implícito em ambos os estudos, confirmando que 

estereótipos negativos ainda atuam, mesmo que de maneira inconsciente sobre as 

atitudes dos indivíduos, e por mais que eles não percebam conscientemente produzem 

ações de infra-humanização e despersonalizadas contra os negros.  

 

 

Palavras-Chave:Despersonalização; Infra-humanização; Preconceito; Racismo; Serviços 

de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

This paper approaches an insufficiently researched phenomenon in Social Psychology, 

depersonalization , which refers to the concept that there are humans who don´t trigger 

interest to the other , which are considered "non- individuals " as not equipped with a 

particular psychological dimension , making them invisible to the world . This paper  

starts from the hypothesis that through training tasks of impression, with the help of the 

Implicit Association Test ( IAT ) , we can obtain the speed of response in milliseconds 

during the evaluation of a target and thus suggest that when the respondent associates a 

concept with an attribute faster , easier and demonstrates a sense in this regard . The 

process of impression formation becomes more detailed and complex when more 

expenditure of time and attention in evaluating the target, occurring the target 

personalization. In this term, time is understood as the main indicator of personalization 

or depersonalization. The aim of our study I was to establish depersonalization and its 

relations with the infra - humanization, implicit prejudice , explicit prejudice through 

impression formation tasks with the aid of the IAT program. In the second study we are 

interested in the analysis of the impact of racial discrimination in access to health care, 

investigating the phenomenon of depersonalization as a trigger of misdiagnosis against 

black patients referred by the NHS or privately insured patients in medical care .  

Outcome of the study indicated that there were significant correlations between 

depersonalization and infra-humanization, r (49) = .32, p = .024 , in other words the 

individual who is depersonalized is infra-humanized as well . The depersonalization has 

not kept correlations with implicit prejudice, r (49 ) = . -12, P = .40, nor the explicit 

prejudice (49) = .07 , p = .65 . We don´t confirm our main hypotheses of the study II. 

However, even though it isn´t statistically significant, we found that mean values 

showed a more carefully analysis of the diagnostic evaluation to white patients of 

private agreement. As compared to the rate of misdiagnosis, the four conditions 

described by the patients in the videos, respondents erred least for white patients , 

regardless of being the SUS users or privately insured . We conclude the presence of 

implicit prejudice in both studies , confirming that negative stereotypes are still active , 

even if unconsciously on the attitudes of individuals so , and more that they don´t 

consciously perceive actions produce infra- humanization and depersonalized against 

blacks. 

 

Key-words: Depersonalization; Infra-humanization; Prejudice, Racism; Health care 
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RESUMO 

 

Este trabalho aborda um fenômeno pouco estudado na Psicologia Social, a 

despersonalização, que refere-se a concepção de que há seres humanos que não 

despertam interesse ao outro, que são considerados como “não indivíduos”, como não 

dotados de uma dimensão psicológica particular, tornando-os invisíveis aos olhos do 

mundo.  Este trabalho parte da hipótese de que por meio de tarefas de formação de 

impressão, com o auxilio do Implicit Association Test (IAT), podemos obter a 

velocidade da resposta em milésimos de segundo durante a avaliação de um alvo e 

assim sugerir que quando o respondente associa um conceito a um atributo mais 

rapidamente, demonstra uma maior facilidade e sentido nesta relação. O processo de 

formação de impressão torna-se mais detalhado e complexo, quando há  mais dispêndio  

de atenção e tempo em avaliar o alvo, ocorrendo a personalização do alvo. Nesse 

sentido, o tempo é compreendido como o principal indicador de personalização ou 

despersonalização.  O objetivo do nosso estudo I foi apurar a despersonalização e as 

suas relações com a infra- humanização, o preconceito implícito, o preconceito explícito 

por meio de tarefas de formação de impressões com auxílio do programa IAT. Já no 

segundo estudo nos interessamos pela análise do impacto da discriminação racial no 

acesso à saúde, investigando o fenômeno da despersonalização como desencadeador dos 

erros de diagnóstico contra pacientes negros, encaminhados pelo SUS ou por convênios 

particulares, no atendimento médico. Os resultados do estudo I indicaram que há 

correlações significativas entre a despersonalização e a infra-humanização, r (49) = .32, 

p= .024, ou seja, o individuo que é despersonalizado também é infra-humanizado. A 

despersonalização não manteve correlações com o preconceito implícito, r(49) = .-12, 

p= .40, nem com o preconceito explicito r(49) = .07, p= .65. Não confirmamos nossas 
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hipóteses principais do estudo II. No entanto, mesmo que estatisticamente não 

significativo, encontramos valores médios que demonstraram uma análise mais 

cuidadosa para a avaliação diagnóstica aos pacientes brancos de convênio Particular. 

Como em relação ao índice de erros de diagnóstico, das quatro patologias descritas 

pelos pacientes nos vídeos, os respondentes erraram menos para os pacientes brancos, 

independente de serem usuários do SUS ou possuintes de convênios particulares. 

Concluímos a presença do preconceito implícito em ambos os estudos, confirmando que 

estereótipos negativos ainda atuam, mesmo que de maneira inconsciente sobre as 

atitudes dos indivíduos, e por mais que eles não percebam conscientemente produzem 

ações de infra-humanização e despersonalizadas contra os negros.  

 

 

Palavras-Chave: Despersonalização; Infra-humanização; Preconceito; Racismo; 

Serviços de Saúde.  
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ABSTRACT 

 

This paper approaches an insufficiently researched phenomenon in Social 

Psychology, depersonalization, which refers to the concept that there are humans who 

don´t trigger interest to the other , which are considered "non- individuals " as not 

equipped with a particular psychological dimension , making them invisible to the 

world . This paper  starts from the hypothesis that through training tasks of impression, 

with the help of the Implicit Association Test ( IAT ) , we can obtain the speed of 

response in milliseconds during the evaluation of a target and thus suggest that when the 

respondent associates a concept with an attribute faster , easier and demonstrates a sense 

in this regard . The process of impression formation becomes more detailed and 

complex when more expenditure of time and attention in evaluating the target, 

occurring the target personalization. In this term, time is understood as the main 

indicator of personalization or depersonalization. The aim of our study I was to 

establish depersonalization and its relations with the infra - humanization, implicit 

prejudic , explicit prejudice through impression formation tasks with the aid of the IAT 

program. In the second study we are interested in the analysis of the impact of racial 

discrimination in access to health care, investigating the phenomenon of 

depersonalization as a trigger of misdiagnosis against black patients referred by the 

NHS or privately insured patients in medical care .  Outcome of the study indicated that 

there were significant correlations between depersonalization and infra-humanization, r 

(49) = .32, p = .024 , in other words the individual who is depersonalized is infra-

humanized as well . The depersonalization has not kept correlations with implicit 

prejudice, r (49 ) = . -12, P = .40, nor the explicit prejudice (49) = .07 , p = .65 . We 

don´t confirm our main hypotheses of the study II. However, even though it isn´t 
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statistically significant, we found that mean values showed a more carefully analysis of 

the diagnostic evaluation to white patients of private agreement. As compared to the rate 

of misdiagnosis, the four conditions described by the patients in the videos, respondents 

erred least for white patients , regardless of being the SUS users or privately insured . 

We conclude the presence of implicit prejudice in both studies , confirming that 

negative stereotypes are still active , even if unconsciously on the attitudes of 

individuals so , and more that they don´t consciously perceive actions produce infra- 

humanization and depersonalized against blacks. 

 

 

Key-words: Depersonalization; Infra-humanization; Prejudice, Racism; Health care 
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INTRODUÇÃO 

 

 

“Macaca, suja, pobretona e preta velha”, essa é a fala de uma médica pediatra 

dentro do Hospital e Pronto Socorro da Criança da Compensa, na Zona Oeste de 

Manaus que além de ter propagado ofensas verbais recusou o atendimento médico a 

criança. Na Bahia e no Rio de Janeiro duas mulheres negras, grávidas são tratadas com 

descaso e desrespeito na hora do parto, hospitais privados conveniados ao SUS e 

hospitais públicos lhes negaram atendimento e elas dão a luz na calçada em frente aos 

hospitais.
1
 “Ele nem olhou pro meu rosto, pediu os exames e seguiu escrevendo”, é o 

que Sandra Mara, uma senhora de 57 anos moradora de Bagé (RS), diagnosticada com 

lúpus
2
.  Em 2007

3
, um vídeo circulou pelas redes sociais demonstrando a falta de 

interesse do médico em não atender uma paciente com crise de hipertensão, chocando a 

todos os outros pacientes que aguardavam o atendimento clínico. Esses fatos enfatizam 

que o âmbito da saúde no Brasil é um local permeado por ações ofensivas e de exclusão 

social.  

Ao perceber os negros como um grupo desvalorizado culturalmente lhe são 

negados atributos da essência humana (Leyens, Cortes, Demoulin, Dovidio, Fiske, 

Gaunt, Paladino, Perez, Torres e Vaes, 2002), como os sentimentos. Ao não serem 

percebidos como humanos, são despersonalizados. Diferentemente da infra-

humanização e do racismo que inferiorizam os exogrupos a despersonalização não 

reconhece um membro de grupos minoritários como pertencentes ao mesmo nível de 

humanidade que os membros do seu grupo de pertença, dessa forma excluem uma 

                                                            
1 www.geledes.org.br 
2http://www.jornalminuano.com.br/VisualizarNoticia/6519/esquerda-critica-medico-do-

cistran.aspx#.U2LQ5vldUcQ 
3 http://www.youtube.com/watch?v=FfF7DKfjOg4 
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comparação social entre eles.  Como efeito a esse fenômeno, há um desinteresse em 

perceber minuciosamente o outro como um ser dotado de idiossincrasias. Na primeira 

reportagem, visualizamos uma atitude preconceituosa explicita contra uma mulher 

negra, por meio de palavras ofensivas. Ao ler a segunda reportagem por completo, nota-

se que há um descaso por parte dos hospitais em negar o atendimento, infra-

humanizando as gestantes. Já no terceiro relato notamos que há uma despersonalização 

da moça atendida pelo médico, mesmo sendo “branca”, o médico demonstra um 

desinteresse em analisá-la, o que nos leva a concluir que a despersonalização é mais 

ampla que o racismo, assim não é um tratamento diferenciado atribuído a raça, mas sim 

um tratamento pautado na ausência de percepção de dimensões psicológicas particulares 

presentes nos indivíduos, que o pertencimento a um grupo socialmente desvalorizado 

potencializa.  

Poderiam existir diversas justificativas para este comportamento de desinteresse 

do médico para o paciente, entre eles a falta de consciência durante essa ação 

discriminatória, ou seja, apesar de serem guiados por valores de igualdade e tolerância 

em determinados momentos de trabalho, podem agir sem perceber o que estão fazendo e 

por que estão fazendo. A primeira indagação deste trabalho refere-se a esses processos 

automáticos, sobre os quais os indivíduos não possuem controle, e que são responsáveis 

por respostas automáticas e pela ativação de atitudes preconceituosas.  

A segunda questão deste trabalho é o fenômeno da despersonalização presente 

também em relações de conflitos, enquanto um processo de negação dos atributos 

individuais dos sujeitos, não os concebendo como pessoas. Essa diferenciação de 

percepção, em acreditar que um indivíduo possa ser pessoa mais que o outro, pode 

produzir e legitimar conflitos nas relações humanas. 
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Este trabalho é sobre os processos automáticos de despersonalização e sua 

relação com o preconceito, o racismo, e a infra-humanização dos negros. Procuramos 

entender como estes temas são conceitualizados e descritos pelos teóricos. De que 

maneira eles se relacionam e qual a consequência deles na realidade social, e em 

especifico no acesso aos serviços de saúde?   

Com o intuito de aprofundar a investigação da despersonalização, procuramos 

levar aos respondentes o contexto clínico, para demonstrar a diferença entre o modo de 

atendimento para os cidadãos negros comparados aos brancos e entre os cidadãos dos 

SUS comparados aos possuintes de convênios particulares. Para analisar a relação entre 

o preconceito implícito e a despersonalização, utilizaremos como base os achados de 

Lima (2002), Vala, Pereira, Lima e Leyens (2011) que afirmam que quanto mais rápidos 

para formarem uma impressão sobre os negros mais despersonalização contra eles. 

Assim, o tempo de análise dispendido por cada residente de medicina diante da 

elaboração de hipóteses diagnósticas para pacientes brancos e pacientes negros, para 

pacientes encaminhados pelos SUS e pelo convênio particular, é o nosso principal 

elemento de investigação para a confirmação da presença da despersonalização e para 

entender seus impactos na vida das pessoas.  

Para alcançar esse objetivo utilizamos medidas indiretas e outras mais 

obstrutivas e tomamos como objeto a relação entre os grupos sociais “residentes de 

medicina” e “Pacientes” (Negro vs. Branco e SUS vs. Convênio Particular) em tarefas 

de avaliação clínica diagnóstica.  

Esperamos que este trabalho possa apresentar alguns subsídios acerca de 

algumas questões que envolvem a despersonalização. Especificamente, embora estudos 

anteriores (Lima, 2002; Vala, Pereira, Lima & Leyens, 2011) demonstrem que o tempo 

de resposta durante uma tarefa de formação de impressão é um indicador para o 
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preconceito, faltava demonstrar a semântica do mecanismo da despersonalização, que 

age implicitamente contra os negros. Além disso, não foram encontrados estudos que 

apresentassem os impactos da despersonalização em contextos mais próximos da 

realidade social. Dessa maneira, buscamos o setting dos serviços de saúde para 

demonstrar como os cidadãos negros são tratados.   

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos. O enfoque do capítulo I é 

preconceito implícito. Iniciamos apresentado as definições e as delimitações conceituais 

entre o racismo e o preconceito, em seguida descrevemos os níveis de análise do 

preconceito, enfatizando os processos automáticos presentes em sua manifestação. O 

interesse é compreender de que forma os processos automáticos agem nas relações 

intergrupais e na ativação do estereótipo e do preconceito aos grupos minoritários, além 

de esclarecer pontos que cercam os psicólogos sociais sobre a sua inevitabilidade. 

Apresentamos também o paradigma de latência de resposta e o Teste de Associação 

Implícitas (IAT), instrumento que será utilizado nos estudos empíricos descritos nos 

capítulos III e IV .  

No capítulo II, trouxemos explicações acerca do fenômeno da 

despersonalização. Apresentamos os processos de formação de impressão, citando 

estudos que já investigaram a temática, e por fim discorremos sobre a 

despersonalização, o preconceito e o racismo, enquanto fatores de risco para a saúde da 

população Negra.  

O capítulo III apresenta o primeiro estudo que buscou investigar o fenômeno da 

despersonalização e as suas relações com a infra-humanização, o preconceito implícito, 

o preconceito explícito por meio de tarefas de formação de impressões com auxílio do 

programa IAT.  
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O capítulo IV apresenta o segundo estudo que analisou a cor da pele e a 

condição sócio-econômica como vetores para atendimentos despersonalizadores que 

teriam como consequência, os erros de diagnóstico contra pacientes negros, 

encaminhados pelo SUS ou por convênios particulares. 

Por fim o capítulo V traz as considerações finais, refletindo sobre os achados 

deste trabalho, e da possibilidade de ampliar a compreensão do fenômeno da 

despersonalização contra os negros, combatendo a sua discriminação não apenas nos 

serviços de saúde, mas em todos os âmbitos sociais. 
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CAPÍTULO I 

PRECONCEITO IMPLÍCITO 

 

 

Em 21 de março de 2014 o presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim 

Barbosa processou o jornalista Ricardo Noblat por difamação e preconceito racial após 

a publicação de um texto no jornal “O GLOBO”. No mesmo mês, um árbitro de futebol 

negro no Rio Grande do Sul, recebeu insultos durante a partida como “Macaco”, “Teu 

lugar é na selva” por torcedores e teve o seu carro danificado e cheio de cascas de 

bananas
4
.   

Em São Paulo, um rapaz foi xingado de “negro-ladrão” e acusado de furtar 

alguns produtos em um supermercado enquanto realizava suas compras. 
5
“Macaca, eu 

não gosto de negros; negro é imundo; a entrada de negros no shopping deveria ser 

proibida; odeio negros; negros são favelados”, essa foi a fala de uma mulher de 72 

anos, aposentada contra três pessoas negras em um shopping da cidade de São Paulo.
6
  

Imagine que você está em sua casa, e de repente avista uma pessoa na sua 

varanda. A outra pessoa é uma mulher negra, que parece olhar fixamente para você. 

Qual seria a sua reação? Em Michigan nos Estados Unidos, em 07 de novembro de 

2013, Renisha McBride, 19 anos, negra, foi assassinada por um homem branco, quando 

buscava ajuda, após um acidente de carro. Segundo o dono da casa ele reagiu em um 

impulso de autodefesa.
7
 

                                                            
4 www.globoesporte.globo.com “ Árbitro encontra bananas em seu carro e relata racismo no 

gauchão” (2014) 
5 www.webdiario.com.br “TJ faz homem pagar 20 mil reais a negro chamado de ladrão” ( 2014) 
6 www.1.folha.uol.com.br “Mulher de 72 anos terá que indenizar negros ofendidos” ( 2014) 
7 www.theguardian.com “ Shooting death of Detroit woman reignites ‘stand your ground’ 

furore” ( 2013) 

 
 
 

http://www.globoesporte.globo.com/
http://www.webdiario.com.br/
http://www.1.folha.uol.com.br/
http://www.theguardian.com/
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São diferentes locais, diferentes eventos, no judiciário, no esporte e em situações 

corriqueiras como o simples fato de fazer compras, no entanto todas apresentam uma 

vítima em comum: o Negro. Presente nestes três casos, temos o preconceito, fenômeno 

que vem sendo exibido corriqueiramente pela mídia e que demonstra que as pessoas 

continuam sendo humilhadas e agredidas por apresentarem cor da pele preta.  

Nos primeiros casos apresentados, notamos uma manifestação explícita, 

permeada por agressões verbais e de cunho ofensivo. Mesmo com as transformações 

sociais, que punem e consideram esses eventos inadequados, percebemos a presença de 

comportamentos preconceituosos e discriminatórios ainda presente em nossa sociedade. 

Com o intuito de burlar as leis e evitar consequências negativas, evidenciamos novas 

manifestações de preconceito as quais passam despercebidas pelos membros da 

sociedade, contudo percorrem o mesmo caminho que é o de produzir julgamentos 

negativos e hostis contra um indivíduo pertencente a determinados grupos 

desvalorizados.  

No último caso notamos um aspecto diferente, o senhor responsável pelo tiro, 

justificou a sua ação como um impulso de autodefesa, ele apenas teve um recurso 

visual, no caso “moça negra” e imediatamente associou-a como um alvo perigoso. Será 

que se essa mulher fosse branca ele teria a mesma reação? Quais seriam os processos 

envolvidos na produção dessa reação? Houve uma ativação automática do preconceito? 

E quais os possíveis moderadores psicossociais que poderiam agir na inibição dessas 

respostas automáticas?  Para responder estas questões abordaremos os processos 

automáticos na manifestação do preconceito e apresentaremos o paradigma de latência 

de resposta. Abordaremos o fenômeno do preconceito, e apesar dos estereótipos não 

representarem o foco desse estudo, faremos uma breve conceitualização do fenômeno, 

visto que estes conceitos estão relacionados. Citaremos ainda, neste capítulo o racismo 
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enquanto um processo de infra-humanização dos outros e as novas formas de expressão 

do preconceito: simbólico; aversivo; sútil; ambivalente; cordial.    

 

1.1 Definições e diferenciações do racismo e do preconceito 

 

Com o intuito de esclarecer as diferenças e as relações entre racismo e 

preconceito, utilizaremos estes tópicos iniciais para uma análise conceitual e histórica 

de ambos os fenômenos. Apresentaremos as abordagens teóricas que fundamentam este 

estudo e os níveis de análise que permeiam o preconceito. 

Há diferentes concepções sobre a origem e a aplicação dos estereótipos, mas a 

teoria das relações intergrupais de Tajfel (1981) é considerada a mais importante entre 

elas. Segundo o autor, os estereótipos são “concebidos como um produto normal dos 

processos cognitivos de categorização entre dois ou mais grupos, levando as pessoas a 

diferenciarem indivíduos pertencentes a diferentes grupos, simplificando ou exagerando 

as características de um grupo, bem como servindo para justificar e racionalizar as 

condutas intergrupais” (citado em Techio, 2011 p. 26).  O processamento da informação 

é gerenciado mesmo com pouco conteúdo e por meio dele é possível identificar futuras 

ações, como por exemplo, a reação do rapaz no exemplo citado no início do capítulo I.  

No âmbito da psicologia social encontramos diversas explicações referentes a 

funcionalidade e ao conteúdo dos estereótipos. Há autores, como Katz & Braly (1993), 

que consideram os estereótipos como processos errôneos, onde há uma generalização 

falha da realidade social, que produz comportamentos que supervalorizam o próprio 

grupo e hostilizam os demais grupos. Contrariando esse entendimento, Fiske (1998) 

afirma que os estereótipos são dispositivos que simplificam a realidade social, 

facilitando o processo de categorização e diferenciação entre o endogrupo e o exogrupo.  
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Gardner (1994) considera que os estereótipos estabelecem uma diferenciação 

intercategorial, enquanto Haslam e Turner (1992) ressalvam os estereótipos como uma 

assimilação intracategorial. Ou seja, enquanto o primeiro sugere que os grupos sociais 

são diferenciados por meio dos estereótipos, o segundo enfatiza uma acentuação nos 

traços característicos entre os membros de um grupo. Segundo a teoria de identidade 

social de Tajfel (1981), os estereótipos são consequências do processo de categorização 

que ocorre entre os membros e entre os grupos, por um lado enfatiza as características 

do próprio grupo, ressaltando adjetivos positivos e por outro lado simplifica os traços 

referentes ao exogrupo. No entanto, precisamos tomar cuidado ao utilizar categorias 

simplificadas, pois podemos omitir as características individuais de cada sujeito 

analisado e agregando-o mais facilmente as características generalizadas dos seus 

grupos de pertencimento.  

Devine (1989), Stangor e Lange (1994) sustentam o postulado de Tajfel (1981) 

da economia cognitiva, confirmando que os estereótipos reduzem o tempo de 

processamento do pensamento, o que favorece julgamentos mais automáticos e 

incontroláveis com o objetivo de simplificar a realidade social. Cultural e socialmente, 

os estereótipos valorizam a cisão social, mantendo uma valorização positiva aos 

membros pertencentes ao endogrupo e uma avaliação negativa aos pertencentes ao 

exogrupo.  Outra função dos estereótipos é a diferenciação do endogrupo do exogrupo. 

Durante as situações cotidianas, por meio dos estereótipos conseguimos distinguir 

positivamente os membros pertencentes ao endogrupo, ressaltando aspectos positivos e 

minimizando aspectos negativos comparados aos exogrupos. Para exemplificar 

podemos evidenciar a “diferença entre os estereótipos relacionados ao gênero, quando 

homens são ativos, agressivos e fortes, enquanto que as mulheres são suaves e 

afetuosas, os nordestinos sociáveis e os sulistas competentes” (Techio, 2007, p. 34). 
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Como consequência da valorização de determinados grupos e minimização de outros, 

determinadas atitudes podem ser justificadas, apoiando a divisão social e reforçando o 

processo de categorização. Já que as mulheres são mais sensíveis e exercem funções 

consideradas inferiores, como cuidar da casa, de crianças, estas merecem uma menor 

remuneração comparada aos homens.  

O processo de estereotipia decorre a partir de três elementos: atenção, 

codificação e recuperação.  A atenção está vinculada às informações que despertam o 

nosso interesse, que nos motivam a atribuir minuciosamente mais características a 

determinadas pessoas. O processo de codificação enfatiza se estas informações 

atribuídas são plausíveis ou não com os esquemas mentais. É por meio do processo de 

recuperação que as informações, anteriormente armazenadas na memorias, são 

resgatadas. Todas as informações “salvas” em nossos esquemas mentais são adquiridas 

por experiências rotineiras e pelo processo de socialização, por isso a importância de 

desde a infância estabelecer momentos propícios ao entendimento das diferenças como 

um pressuposto de aceitação e não de exclusão (Moya, 1999). 

Os estereótipos facilitam o processamento da informação ao realizar esse resgate 

na memória de informações que foram previamente armazenadas, ao invés de utilizar 

recursos atencionais para a apropriação de novos dados (Hilton & Von Hippel, 1994). 

Sendo os elementos referentes a aparência física ou fenotípicos, os mais ressaltados para 

enfatizar as diferenças entre os grupos. Após essa breve descrição sobre a definição do 

conteúdo e da funcionalidade dos estereótipos, apresentaremos nas seções seguintes o 

racismo enquanto uma prática infra-humanizadora e noções do preconceito. 

 

1.2.Racismo e Infra-humanização 
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As políticas públicas instauradas com o intuito de conter as desigualdades 

sociais e raciais, acabam tomando um rumo diferente, visto que para o cidadão integrá-

la ele precisa fortalecer as crenças raciais. Mas o que seria essa crença racial? Ou 

melhor, o que é raça? Como é realizada essa crença de enquadramento racial? 

Guimarães (1999  p. 1) aponta que o termo raça referia-se “ uma subdivisão da espécie 

humana, grosseiramente identificadas  com as populações nativas dos diferentes 

continentes e caracterizadas por particularidades morfológicas tais como a cor da pele, 

forma do nariz, textura do cabelo e forma craniana”.  Appiah (1997) afirma que a 

doutrina do racialismo
8
 estabeleceu-se com o intuito de definir o estatuto dos grupos, 

como uma forma de diferenciar possíveis formas de tratamento, produzindo práticas de 

inferiorização, violentas e de exclusão social.  Os efeitos de ambos os termos, raça e 

racialismo, foram as disseminações e os genocídios que ocorreram a nível global no 

período das colonizações. Com o entendimento de que não existem subclassificações da 

espécies, mas sim diferenciações culturais, o termo “raça” passou a ser substituído pelo 

“etnia”.  

A discussão sobre raça no Brasil entra no campo das divisões de classes 

econômicas e na mobilidade social. Em um estudo realizado por Pierson (1971),  

levantou a tese de que o Brasil é uma sociedade multirracial de classes, dessa maneira 

todos os sujeitos teriam a mesma oportunidade e enfrentariam semelhantes barreiras de 

ordem econômica e cultural para alcançar as suas posições sociais frente a hierarquia da 

cor da pele. Mas, para nós brasileiros que convivemos com desigualdades exacerbadas 

diante de oportunidades de emprego e pela busca por melhores oportunidades de vida, 

essa afirmação de Pierson (1971) nos leva a um falso entendimento sobre as divisões de 

                                                            
8 “ É uma doutrina segundo a qual existem características hereditárias possuídas por membros da nossa 
espécie, que nos permitem dividi-los num pequeno conjunto de raças, de tal modo que todos os 
membros dessas raças, compartilham, entre si, certos traços e tendências, que eles não tem em comum 
com membros de nenhuma outra raça.” (Appiah, 1997, p. 33). 
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poderes no Brasil. Não podemos ser ingênuos e querer anular a importância da 

pigmentação da cor da pele, ser negro ou branco no Brasil está ligado a ascensão social 

de cada grupo. Se realizarmos uma breve contagem da população negra, exercendo 

cargos de “alto escalão” como cargos políticos, jurídicos ou da saúde, visualizamos uma 

ausência deste grupo na sua liderança, revelando que a aparência física atrelada a cor da 

pele significa no Brasil uma posição de status e de posição econômica.  

A origem familiar e a cor da pele são elementos presentes na divisão de classes 

da sociedade, não são homens ou mulheres que competem entre si, mas sim homens 

negros contra homens brancos e mulheres negras contra mulheres brancas. O caminho 

para o poder e o prestígio é mais curto para os que possuem um sobrenome com alto 

reconhecimento na sociedade e menor ainda se a pigmentação da sua pele for branca 

(Guimarães, 1999). 

No Brasil, as raças foram conceituadas como um processo classificatório e de 

identificação que originaram grupos ou ações, baseados em critérios políticos e 

institucionais, que desencadeiam a discriminação e a desigualdade das oportunidades 

entre os grupos de cor da pele diferentes. Os estudos de Silva (1978) e Hansebalg 

(1979) suscitaram novas investigações acerca das condições vivenciadas pelos negros 

na sociedade brasileira, pois segundo os autores, o componente racial é evidente nas 

desigualdades e um elemento determinante nas diferenças relacionadas a educação, 

renda, classe e oportunidades de emprego. Os negros possuem atualmente os menores 

indicadores sociais, estão nos postos de trabalhos com menores remunerações, além de 

não terem acesso aos serviços sociais. A taxa de homicídios de brancos caiu 24,8% 

entre os anos de 2002 e 2010, enquanto que para a população essa taxa aumentou em 

5,6 %, em 2010 132,3% mais negros do que brancos foram vítimas de homicídio no 
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Brasil. Em relação a educação, 11,8% da população de cor preta e parda não sabiam ler 

nem escrever, já para a população branca esse percentual é de 5,3%.
9
 

Após esse entendimento histórico do termo raça, partiremos para a definição do 

racismo, segundo Lima (2002, p.27) que concebe esse fenômeno como:  

“hierarquização, exclusão e discriminação contra um indivíduo ou toda 

uma categoria social que é definida como diferente com base em alguma marca 

física externa (real ou imaginária), a qual é ressignificada em termos de uma 

marca cultural interna que define padrões de comportamento.” 

Ao associar esta conceituação com os exemplos citados no início do texto, 

podemos verificar que as agressões verbais são dirigidas a pessoas que apresentam 

características fenotípicas de um homem negro e de uma mulher negra. Todas as 

pessoas que cometeram o racismo eram brancos, o que nos leva a perceber que essa 

diferenciação foi fundamental para o desencadeamento das ofensas. Em específico no 

caso da aposentada que fez associações como “macaco e favelados”, evidenciamos 

claramente a presença de elementos culturais e como ela se coloca em um nível superior 

ao deles, demonstrando um reconhecimento nas divisões grupais: Ela (Branca) 

pertencente aos grupos maioritários, os que dominam contra eles ( Negros) pertencentes 

aos grupos minoritários, os que são dominados. Justificando assim o seu 

comportamento ofensivo, as agressões verbais e seu comportamento discriminatório.  

O principal efeito dessa crença baseada na naturalização e na essencialização das 

diferenças entre os grupos, é que o racismo provoca uma hierarquização seguida de uma 

infra-humanização das minorias. Há uma distinção em atribuir características que 

exaltem a noção da essência humana entre membros do endogrupos e do exogrupos. 

Sendo assim, aqueles, pertencentes aos exogrupos, não integrariam esse quadro da 

                                                            
9 Dados retirados do Censo de 2010. http://www.ibge.gov.br/ 
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essencialidade e por isso, têm os seus valores, a sua cultura e a suas expressões de 

sentimentos negados. Mas, existe um humano menos humano que o outro? 

Leyens, Paladino, Torres, Demoulin & Perez (2000), ao citar os achados de 

Buffon, responderiam que não, já que segundo o cientista, só há uma única espécie de 

seres humanos. No entanto, o próprio cientista, após compreender as diferentes 

interações humanas, concluiu que há grupos que se assemelham a características mais 

animalescas do que humanas, e os Negros seria um desses grupos. Na psicologia Social 

a mensuração de um favoritismo endogrupal
10

 e um etnocentrismo representa um dos 

mais importantes objetos de estudo. Seguindo esta linha de pensamento, há a 

comprovação de que as pessoas atribuem uma essência humana para o seu endogrupo e 

consideram que os membros do exogrupos são menos humanos segundo Leyens e 

colaboradores (Cortes, Demoulin, Dovidio, Fiske, Gaunt, Paladino, Perez, Torres & 

Vaes, 2002). 

Os elementos tidos como específicos da essência humana foram encontrados por 

meio de um estudo de elaboração de categorias listada por estudantes. Os resultados 

apontaram em ordem de importância: inteligência (o pensamento, raciocínio), 

sentimento, linguagem (comunicação), sociabilidade positiva (diversão), valores 

(solidariedade e justiça) e sociabilidade negativa (crueldade e antipatia) (Leyens, 

Paladino, Torres, Demoulin & Perez, 2000). Ao contrário da categoria “sentimentos”, 

que aparece como uma das mais mencionadas e em segundo lugar, a categoria 

“emoção” raramente apareceu na lista formada pelos estudantes. Apesar de serem 

referidos como categorias semelhantes, os sentimentos são compreendidos como um 

atributo essencialmente do ser humano e as emoções como características que podem 

ser atribuídas a seres humanos, mas também a animais. Utilizando como referência 

                                                            
10 Perdue, Dovidio, Gurtman & Tyler ( 1990); Duncan (1976); Hewstone ( 1990); Valone, Ross & Lepper 

(1995); Scaillet &Leyens (2000). 
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estudos ingleses, adotaremos o termo “emoções primárias para emoções” e “emoções 

secundárias para sentimentos”.  

 As emoções primárias, segundo Ekman (1992) citado por Leyens e 

colaboradores (2000), estão presentes em animais e em humanos, apresentam uma 

origem biológica, manifesta-se nos momentos iniciais da vida, podem ocorrer de 

maneira espontânea e normalmente, são breves em suas durações. Já as emoções 

secundárias são construídas por meio da interação social durante a vida, ocorrendo uma 

internalização da organização social, por meio de reflexões morais, de rótulos culturais 

e valores sociais. Assim, só podem ser expressas por seres humanos, e ao contrário das 

emoções primárias, apresentam uma duração maior, quando manifestadas. As emoções 

primárias seriam: Alegria; Tristeza; Raiva; Medo; Nojo; Surpresa. Enquanto exemplos 

de emoções secundárias, teríamos: Admiração; Afeição; Orgulho; Amor; Nostalgia; 

Arrependimento.  

A partir dessa distinção entre emoções primárias, os autores citados 

anteriormente, realizaram vários estudos com o intuito de confirmar que as emoções 

secundárias são mais facilmente associadas a membros do endogrupo do que ao do 

exogrupo, independente da valência positiva ou negativa e que há uma negação por 

parte dos participantes em restringir a possibilidade de que os membros do exogrupo 

possam manifestar emoções secundárias. Em um primeiro estudo, realizado com 

estudantes de Tenerife ( Ilhas Canárias), Madri e Barcelona (Península/ Espanha), uma 

lista com palavras referentes as emoções primárias, as emoções secundárias, as 

competências e a cultura foi entregue para ambos os grupos. Metade dos estudantes 

fazia parte do grupo de baixo estatuto social (Tenerife) e a outra metade ao grupo de 

alto estatuto social, (Madri e Barcelona). O objetivo deste estudo era verificar se o 

estatuto social de um grupo interfere na avaliação dos participantes em associar as 
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emoções primárias ou secundárias. Os resultados demonstraram que ambos os 

participantes, integrantes dos grupos citados, selecionaram mais emoções secundárias 

para o grupo de seu pertencimento do que para o outro grupo e com relação às palavras 

referentes a emoções primárias, não houve diferenciação de atribuição. Para testar a sua 

hipótese acerca da valência das emoções, o primeiro estudo foi reaplicado e uma nova 

lista foi apresenta contendo palavras que faziam menções a “emoções primárias 

positivas”, “emoções primárias negativas”, “emoções secundárias positivas” e “emoções 

secundárias negativas”, exemplificando respectivamente, alegria, irritação, felicidade e 

melancolia. Novamente os resultados apresentaram uma maior atribuição ao endogrupo 

de palavras referentes às emoções secundárias do que para o exogrupo, além de 

apresentar que as emoções positivas são mais atribuídas ao endogrupo e as negativas ao 

exogrupo. Por fim, a realização de um terceiro estudo trouxe a confirmação de que as 

emoções secundárias são atribuídas mais amplamente para os membros do endogrupo e 

que não diferenças para a atribuição de emoções primárias (Leyens et al., 2000).    

Se por um lado há uma ênfase em atribuir emoções secundárias ao grupo de 

pertencimento, então por outro há uma negação em atribuir emoções secundárias ao 

exogrupo, resultando em um favoritismo ao endogrupo e a uma infra-humanização ao 

outro grupo. Estaríamos falando de uma relação de amor e ódio? Leyens e et al.,2002 

cita uma citação de Brewer (1999) o qual enfatiza que não é, apenas o ódio pelo outro 

exogrupo um dos fatores por gerar atitudes preconceituosas, mas sim a tendência em 

nega-lhe uma admiração, uma empatia e confiança aos seus membros por eles 

pertencerem a outros grupos que não seja o seu. O patriotismo e o nacionalismo nos 

levam a entender esse antagonismo. A definição de patriotismo, segundo o dicionário 

Aurélio é “ amor à Pátria” e a de nacionalismo“ preferência pelo o que pertence a 

nação”. Ser patriota é acolher as doutrinas impostas, defende-las a qualquer custo, 
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enfatizando o viés de favoristismo grupal, enquanto ser nacionalista é rejeitar os outros 

grupos que não se unem ao seu por apresentar características étnicas, linguísticas e 

culturais diferentes do seu. O que queremos demonstrar é que da mesma forma que o 

racismo prega uma ideologia de “proteção” ao seu grupo de pertencimento, tanto o 

patriotismo e o nacionalismo utilizam esta mesma ideologia para favorecer o exogrupo e 

depreciar o endogrupo com o intuito de não perder os privilégios sociais, mantendo-se 

assim em uma postura de superioridade.  

Apesar de existir um falso direito que intitula uma igualdade entre todos os 

indivíduos, o que evidenciamos na realidade são ações de exclusão moral, de 

deslegitimação e de uma menor percepção de humanidade. Outros estudos (e.g. 

Pettigrew & Meertens , 1995; Fiske, 1998; Vala, Brito & Lopes , 1999 ) confirmam que 

a análise das atribuições das emoções aos grupos é um importante preditor do racismo. 

Seguindo a linha teórica apresentada nesta seção, buscamos analisar o índice de 

infra-humanização enquanto uma negação da expressão de emoções secundárias 

(sentimentos) contra os Negros em nosso primeiro estudo, que será explicado nos 

capítulos futuros. 

A próxima sessão abordará historicamente o estudo do preconceito, 

apresentando sua definição, os níveis de análise e as novas formas de expressão do 

preconceito. Nota-se uma confusão do senso comum em utilizar o termo racismo e o 

preconceito como semelhantes, apesar de apresentar conceitos que se integram, há 

pontos fundamentais de divergência, as suas características especificas e a origem de 

suas manifestações. Em síntese o racismo é um termo mais utilizado em uma 

perspectiva sociológica, é uma ideologia que engloba as crenças de naturalização e 

essencialização das diferenças entre os grupos. Como consequência, o racismo exclui e 

infra-humaniza, além de negar aos indivíduos oportunidades e direitos, visto que existe 
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a nível institucional e cultural (Vala & Lima, 2004).  Por outro lado o preconceito é uma 

atitude negativa contra um indivíduo ou grupo, influenciado pelo contexto social, existe 

a um nível individual (Jones, 1972) e é comumente estudado pela psicologia.  Tendo 

diferenciado os fenômenos, podemos agora descrevê-lo mais minuciosamente. 

 

1.3. Preconceito 

 

“Preconceito Racial não é mal-entendido”, “ Geledés Instituto da Mulher 

Negra” este é o nome do grupos presentes em redes sociais, que apresentam denúncias, 

manchetes e relatos de experiências de pessoas que foram vítimas do preconceito racial. 

O número de pessoas interessadas nesta temática aumentou, ao contrário do que víamos 

antigamente. Em 2008, Lima realizou uma busca eletrônica na base de dados do Scielo, 

ao colocar a palavra “preconceito” no índice de busca de artigos por assunto, encontrou 

40 registros. Hoje, no dia 18 de abril de 2014, ao realizar a mesma busca encontramos 

126 artigos que abordavam essa temática. É a partir dos anos 90, apenas, que o 

preconceito começa a ser estudado pela psicologia no Brasil, antes disso esse fenômeno 

passava despercebido devido ao falso mito de uma “democracia racial”.  

O preconceito enquanto um fenômeno de julgamento desfavorável a outros 

indivíduos e grupos começa a aparecer na historia da antiguidade greco-romana, não 

como uma divisão hierárquica pela cor de pele, mas a nível cultural de inferiorização da 

classe escravista. Apesar das contradições, a igreja católica aparece como a precursora 

das diferenças em termos de cor da pele ao assimilar a cor preta ao mal e a cor branca 

ao divino ( Snowden, 1995). A partir da expansão imperialista pelos países europeus 

que buscam a colonização da América, África e Ásia, houve uma ênfase na 

comercialização de escravos negros, fator que também influenciou em uma associação 
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errônea que permanece até os dias atuais, a qual favorece a posição superior dos brancos 

e justifica a posição de submissos aos negros. Apesar deste trabalho enfatizar o 

preconceito racial, há outros grupos que sofrem com as crenças negativas, as antipatias 

e as aversões do outro devido ao seu grupo de pertencimento. Percebemos uma grande 

hostilização aos homossexuais e aos nordestinos, quando estes assumem papeis 

importantes na sociedade e são enfatizados pela mídia. Autores de novelas brasileiras 

que tentaram demonstrar a presença de casais homossexuais como protagonistas 

receberam altos índices de rejeição por parte dos espectadores.  O preconceito é um 

fenômeno que se estabelece a partir de interesses grupais e do contexto cultural, 

podendo ser aprendido pelo processo de socialização. O papel das mulheres era 

antigamente o de trabalhar em casa, cuidar dos filhos, após a era da globalização 

ocorreu uma mudança nesse papel. As mulheres passaram a ocupar novos cargos na 

sociedade e assim o preconceito contra elas passa a ser enfatizado, seja pela negação em 

cargos considerados apenas para “homens”, pelos baixos salários ou por ainda piadas 

cotidianas como “Lugar de mulher é pilotando um fogão”.  

“an avertive or hostile atitude toward a person who belongs to a group, 

simply because he belongs to that group, and is therefore presumed to have the 

objectionable qualities ascribed to the group.” ( Allport, 1954/1979, p.7) 

Esta é a definição mais utilizada para a conceitualização do fenômeno ao afirma 

que o pertencimento a um grupo desvalorizado socialmente leva a uma negação de 

atribuições individuais dos seus membros que são hostilizados pelos grupos dominantes 

( valorizados). Baseado nos trabalhos de comparação social de Festinger (1954), Jones 

(1972) atribui a distinção entre referência positiva e referência negativa como 

motivadores para a manifestação do preconceito. O grupo de pertencimento é 

reconhecido como positivo e assim o outro grupo como negativo, desta forma as 
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atitudes negativas contra o outro ocorrem com o intuito de preservação do seu grupo de 

pertencimento. Assim, o preconceito é um produto da competição social como enfatiza 

Sherif (1967).  

Como apresentamos na seção anterior o racismo é permeado por aspectos 

afetivos, seguindo esta linha de raciocínio Brown (1995) também enfatiza o papel das 

emoções no preconceito, pontuando que com o intuito de inferiorizar e de depreciar os 

indivíduos devido ao seu grupo de pertencimento, há uma tendência nas expressões de 

afetos negativos.  

Lima (2011) apresenta diferentes definições do preconceito (eg.Reynolds 

(2001)
11

; Pettigrew (1958), Sherif (19670, Jones (1972)
12

 ) mas, de maneira geral, é 

compreendida como um produto das relações de poder assimétricas entre os grupos 

sociais, como afirma Vala, Brito e Lopes (1999):  

“Na nossa perspectiva, não é o processo de construção da identidade ou 

o processo de categorização que geram discriminação e preconceito. O que 

parece ser bastante plausível é que estes processos reflitam as relações sociais 

onde ocorrem e que, consequentemente, as legitimem, quer através da 

idealização do endogrupo, quer através da construção de uma imagem negativa 

sobre exogrupos relevantes” ( pp.13-14). 

Há uma diversificada classe de grupos minoritários que sofrem preconceito.  

Seja referente a idade ( eg. a exclusão do idoso), ao gênero (eg. Baixa remuneração para 

as mulheres comparado aos homens), a escolha da religião, na orientação sexual( eg. 

Homofobia), todos sofrem com as manifestações de sentimentos de antipatia e com uma 

                                                            
11 “ Uma orientação negativa em relação a membros de determinados grupos; algo que é aversivo 

e não justificado, irracional, errado e inflexível.” (Lima, 2011, p. 457). 
12 “ Uma atitude racional que produz comportamentos estratégicos nas relações intergrupais, com 

ênfase na manutenção da posição social dos grupos (...) .” ( Lima, 2011, pp. 457-458) 
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homogeneização falha devido ao pertencimento grupal que resulta em uma resistência 

social em valorizar a divisão e a hierarquização entre os grupos sociais.  

Antes da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, havia uma 

individualização dos valores éticos por cada civilização que enfatizava uma valorização 

da superioridade aos demais grupos sociais, denominando-os como “ bárbaros” ou 

“inimigos”. A sua promulgação inicia uma nova era marcada pela igualdade humana, 

afirmando que nenhuma sociedade, independente, do grupo religioso, da etnia pode se 

considerar superior aos outros. Assim esse documento tornou-se o principal marco de 

mudanças sobre a historia do preconceito. Se antes as manifestações eram explícitas e 

livres de punições, a partir de 1963 pesquisas apontaram quedas nas expressões abertas 

do preconceito. Brown (1995) enfatiza que além da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, o surgimento de novos grupos de movimentos sociais foi fundamental para a 

inibição de ações preconceituosas explícitas. 

Com a era da globalização ocorreu a fusão entre culturas e novas estratégias 

foram elaboradas com o intuito de manifestar o preconceito de maneira menos visível 

aos olhos humanos para evitar repreensões ou sanções sociais. O surgimento de leis 

punitivas favoreceu a uma redução na expressão explicita do fenômeno, mas não 

conseguiu combate-lo. Como veremos a seguir, o preconceito ganhou uma nova 

roupagem para driblar os olhares de repressão social, demonstrando que ainda existe em 

toda esfera global. 

Nosso próximo tópico apresentará as novas manifestações de preconceito 

explícito e o preconceito implícito, enquanto uma ação ou avaliação que não possui o 

controle consciente do individuo, diferentemente de atitudes abertas.    
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1.4. Preconceito implícito Vs. Preconceito explícito. 

 

A Psicologia Social apresenta várias estratégias para a mensuração do 

preconceito. Inicialmente as escalas utilizadas para medir o preconceito buscavam de 

maneira mais transparente avaliar o fenômeno, com as mudanças históricas, as 

manifestações contra os negros mudaram por completo ocorrendo de maneira mais sutil, 

levando a uma nova esquematização de instrumentos. As escalas, agora, são utilizadas 

de maneira que o respondente não perceba conscientemente que o foco seja na análise 

do preconceito ( eg. Escala de preconceito moderno (McConahay, 1986); Escala de 

preconceito sutil ( Pettigrew & Meertens, 1995). Mesmo sendo apresentada de maneira 

indireta, os respondentes conseguiam burlar as respostas, respondendo-as condicionados 

pela desejabilidade social e influenciados pelas normas igualitárias.  A ausência de 

resultados poderia nos levar a uma interpretação de que tinha chegado ao fim o 

preconceito contra os grupos minoritários, em especifico os negros. Ao analisar 

brevemente os indicadores sociais, eliminaríamos rapidamente essa conclusão, já que os 

dados demonstram que os negros ainda encontram dificuldades de acessos nos serviços 

de saúde, de educação e falta de oportunidades de trabalho. O que acontece é que os 

respondentes encobrem as suas respostas para se alinhar as normas não preconceituosas. 

Com o intuito de acessar as atitudes que estão fora do controle consciente, novas 

medidas de analise foram estruturadas, como o paradigma da latência de resposta. 

Apresentaremos as novas formas de expressão do preconceito explícito e em seguida 

descreveremos o preconceito implícito. 

Iniciaremos pela conceitualização do preconceito simbólico apresentado por 

Sears e Kinder (1971) citado por Lima (2011) que apresenta como um processo em que 

há a negação em admitir que se é racista, mas se apresentam insatisfeitos com a 
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mobilidade social e com a ascensão dos Negros. A nomeação do Ministro do Supremo, 

Joaquim Barbosa, homem Negro, no Brasil foi vista como um grande avanço do papel 

dos Negros no âmbito politico e judiciário, mas em alguns momentos a mídia 

apresentou discursos de insatisfação devido a sua ocupação no cargo. Como cita o 

jornalista Ricardo Noblat, colunista do Blog “O GLOBO”, que afirma que o ministro foi 

escolhido para atender fins políticos e que a sua cor da pele foi um fator essencial para 

escolha. “ Joaquim foi descoberto por um caça talentos de Lula, incumbido de caçar um 

jurista talentoso e negro.”
13

 

O preconceito Aversivo é quando o individuo se declara como “igualitário” na 

teoria, mas diante de um contexto pode se manifestar preconceituoso contra os grupos 

minoritários. Este conceito surgiu no contexto das relações racializadas dos Estados 

Unidos na década de 70 por Samuel Gartner., ao realizar um estudo 1973, que utilizou o 

comportamento de ajuda como um indicador de racismo, ao realizar ligações telefônicas 

para membros de partidos Liberais e Conservadores, com o intuito de verificar se a cor 

da pele seria um elemento facilitador para que estes fossem mais receptivos  a oferecer 

ajuda a estranhos que se diziam estar em situações de risco. Os resultados demonstraram 

que a cor da pele foi um fator importante para a negação da ajuda por parte dos 

membros dos partidos conservadores e foi um fator fundamental para a rejeição em 

continuar no telefone escutando a problemática para os Liberais, que desligaram mais 

rapidamente quando notavam que era um homem negro. Assim, podemos concluir que 

o preconceito aversivo aparece quando o individuo não integraliza as normas e não 

conseguem diferenciar o certo do errado, ou seja, os racistas aversivos não 

necessariamente discriminam os negros, podendo até ser agradáveis perante contextos 

públicos. O que ocorre é que a ausência de normas igualitárias explícitas facilitam ações 

                                                            
13 Fala retirada do Blog “ O GLOBO” escrito pelo jornalista Ricardo Noblat em 19 de agosto de 

2013. 
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discriminatórias contra os negros. Podemos evidenciar essa atitude em seleções de 

trabalho, que envolvem pessoas negras e pessoas brancas que apresentam perfis e 

competências semelhanças, mas que são eliminados nas entrevistas de trabalho pela cor 

da pele. Ou ainda, como o caso que aconteceu em 2013 em uma concessionária 

localizada no Rio de Janeiro, onde foi palco para uma cena de preconceito racial. O 

gerente da loja confundiu o filho negro de um casal branco com mendingos de rua e o 

expulsou da loja. 
14

  

Outra forma de preconceito é o Sútil, estudado por Pettigrew e Meertens (1995), 

que se caracteriza por uma forma de expressão fria, indireta e distante, composta por 

três dimensões: a)defesa dos valores tradicionais; b) exagero das diferenças culturais; c) 

negação das emoções positivas. Diferente do que ocorriam antigamente, as 

manifestações de preconceito eram mais diretas e abertas ao público, enquanto que o 

sutil ocorre de maneira mais indireta, sendo uma manifestação disfarçada do 

preconceito.  

A teoria do preconceito Ambivalente é apresentada por Katz, Wackenhut e Hass 

(1986) e também foi estudada no contexto americano. Considera-se que os valores e as 

crenças são os principais determinantes das ações em uma situação de conflito, por um 

lado há a presença da democracia e do igualitarismo e por outro o individualismo. Em 

outras palavras os indivíduos valorizam a igualdade, mas também a competição entre os 

grupos sociais. Quando se deparam com negros em uma posição de inferioridade 

econômica ou social, os grupos maioritários podem aderir aos valores da igualdade e do 

humanitarismo. No entanto quando eles ocupam o mesmo lugar, os valores do 

individualismo se sobressaem, estabelecendo sentimentos de aversão e de atitudes 

negativas face aos negros (Lima, 2011). 

                                                            
14Noticia retirada da pagina: http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-

noticias/2013/01/23/no-rio-funcionario-de-concessionaria-bmw-e-acusado-de-racismo-contra-menino-
de-7-anos.htm 
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Em 1995 o Jornal Datafolha publicou uma pesquisa coordenada por Cleusa 

Turra e Gustavo Venturini realizada com brasileiros para investigar se o Brasil era um 

país racista. A principal conclusão do estudo foi que os brasileiros sabem que o 

preconceito existe, mas muitas vezes negam a sua presença. Dos entrevistados, 87 % 

dos brasileiros não negros manifestaram preconceito contra negros em algum momento, 

mesmo que de forma indireta. Ou ainda por uma manifestação de cordialidade, os 

respondentes tentaram minimizar suas atitudes preconceituosas contra os negros. Assim 

o termo “cordial” aparece como uma camuflagem para manifestações aversivas contra 

os negros. Como, por exemplo, as piadas, os ditados populares e as brincadeiras contra 

este grupo discriminado. Ao realizar uma breve busca no Google, inserindo a expressão 

“piada de negro” surgiram milhares de blogs, de sites com várias formas de 

discriminação dos negros. No entanto, o que chama mais a atenção é a frase inicial 

encontrada na maioria dos sites, como “Estas piadas são apenas para fazer rir, e não 

PODEM ser classificadas como ofensas! Não tenho preconceito contra os negros”. 

Apesar de ser a única teoria estudada em um contexto brasileiro, seus resultados ainda 

carecem de uma melhor análise teórica, afirma Lima (2011).  

Com o intuito de averiguar os estudos de preconceito racial que estão sendo 

feitos no Brasil, entre 2000 e 2010, realizamos uma busca teórica. Encontramos Ferreira 

(2002) que realizou um estudo teórico com o intuito de observar de que modo o 

preconceito era difundido. Pereira, Torres e Almeida (2003) analisaram a discriminação 

racial em seleções de trabalho. Lima e Vala (2004) investigaram as novas manifestações 

do preconceito contra os negros, em um estudo realizado com estudantes universitários. 

Crochik (2005) realizou um estudo com o objetivo de analisar a relação entre 

personalidade, ideologia e preconceito.  Fernandes, da Costa e Camino (2007), buscou 

investigar as relações existentes entre preconceito e valores. Faro e Pereira (2011) 
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levantaram evidências da relação do racismo com a saúde, por meio de estudos sobre 

estresse. Após uma leitura detalhada desses estudos, sentimos a necessidade de buscar 

investigações no âmbito da saúde que pudessem demonstrar a realidade da população 

negra.  

Apresentamos as manifestações do preconceito, a qual o indivíduo possui 

controle e que mesmo de maneira disfarçada são atitudes expressas ao público. Nosso 

foco agora é introduzir as delimitações conceituais do preconceito implícito e 

demonstrar as estratégias que estão sendo utilizadas com o intento de mensurar as 

medidas implícitas do preconceito, já que as escalas influenciam em uma apresentação 

do respondente mais adequada aos padrões das normas e ultimamente não tem 

demonstrado resultados que confirmem a presença do fenômeno explicitamente. 

Nosso intuito é averiguar as respostas que não são declaradas, as implícitas, ou 

seja, as espontâneas e as automáticas. Os primeiros estudos acerca dos processos 

automáticos surgem na perspectiva psicanalítica com Freud, a partir de 1901, em a 

“Interpretação dos Sonhos”, onde o autor ressalva a desejabilidade social e as normas 

como filtros para ações controladas, mas que deixavam escapar as ações não 

conscientes.  Baseado nesta perspectiva a doutrina cartesiana de que o conhecimento é 

adquirido por meio da razão perdeu o seu lugar para as novas concepções de análise dos 

processos automáticos.  

A automaticidade é compreendia por Freud (1905/1970) e por William James 

(1890/1965) de maneiras distintas. O primeiro concebe que a automaticidade dos 

processos mentais é determinada pelos níveis de consciência, ocorrendo a passagem de 

processos do nível inconsciente para o consciente. Já o segundo, considera que os 

hábitos são manifestados por meio de processos conscientes, visto que eles são 

adquiridos por meio de associações durante a vida. Estes dois autores contribuíram para 
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a distinção dos processos envolvidos na automaticidade, o de não controlado, segundo 

James e o de não consciente, segundo Freud (Lima, 2002). 

Quando mencionamos preconceito implícito fazemos referências aos processos 

automáticos, Posner e Snyder (1975) apresentam o conceito da automaticidade como 

sendo algo que ocorre sem a intenção consciente do ator.  De maneira mais abrangente 

Bargh (1994) realiza uma nova definição ao atribuir a consciência, não eficiência, 

intencionalidade e controlabidade no processamento automático da informação. A 

pessoa pode estar inconsciente do estímulo que desencadeia o processo, pode estar 

inconsciente da forma pela qual o estimulo é interpretado e categorizado, ou ainda pode 

estar inconsciente dos determinantes dos seus julgamentos e estados afetivos. A 

eficiência refere-se à intensidade de recursos de atenção durante o processamento da 

informação. A intencionalidade é atribuída à decisão consciente e voluntária do sujeito 

começar ou não o processo, já a controlabilidade orienta a capacidade da pessoa parar 

ou gerenciar o processo (Lima & Vala, 2000). O que irá diferenciar o processamento 

automático do controlado é a ausência de um desses atributos. Ou seja, um 

processamento automático será ativado pela ausência de intenção e de consciência, ou 

sem a presença da intencionalidade.  

Outros autores como Baars (1999), Devine e Sharp (2009), Eysenck e Keane 

(2007) e Sternberg (2008) realizaram uma diferenciação entre os processos automáticos 

e os controlados, denominados de Sistema 1 e Sistema 2.Como apresentado por Pereira, 

Dantas e Alves (2011), o sistema 1 exige pouco ou nenhum esforço intencional, 

geralmente ocorrem fora do conhecimento consciente, sua origem antecede ao sistema 

2, consomem recursos de atenção insignificantes, são realizados pelo processamento 

paralelo, a velocidade do processamento é relativamente rápida, há níveis relativamente 

baixos de processamento cognitivo, o tipo de limiar de processamento é o subliminar, 



46 
 

há poucos erros de processamento, são inevitáveis, não diminuem a capacidade de 

realizar outras tarefas, , o grau de dificuldade das tarefas é fácil, em tarefas rotineiras 

são muito eficientes, uma vez aprendido são difíceis de modificar, e a memória não 

declarativa é a que relaciona. Já o sistema 2, ao contrário do sistema 1, exige esforço 

intencional, conhecimento consciente, surgiu posteriormente com o desenvolvimento 

das capacidades conscientes, consome muitos recursos de atenção, é processado 

serialmente, com relação a velocidade, utiliza mais tempo que o sistema 1, os níveis de 

processamento são altos e exigem análises ou síntese, o limiar de processamento é o 

estímulo supra liminar, apresentam muitos erros de processamento, são evitáveis, 

diminuem a capacidade de realização de outras tarefas,  são pouco eficientes nas tarefas 

rotineiras, podem ser usados de forma flexível, sob diferentes circunstâncias e tem uma 

memória declarativa e operacional. 

Apesar de haver distintas colocações conceituais sobre os processos automáticos 

e os controlados, é importante salientar que não há uma divisão entre estes processos, 

mas sim uma compreensão de que o processo controlado é uma continuidade do 

processo automático. 

  

1.5. Medidas Implícitas na Avaliação do Preconceito: Paradigma de Latência de 

Resposta 

 

Para identificar as atitudes automáticas, as que ocorrem sem a intenção 

consciente, utilizamos os métodos indiretos ou implícitos. Pereira (2002) sinaliza a 

relevância desses métodos ao enfatizar que as manifestações de afeto e os estereótipos, 

enquanto categorização do grupo, são influenciados diretamente por esta ausência de 



47 
 

consciência nos processos automáticos. Podem ser citados como métodos indiretos o 

priming ( Fazio, 1995) e o Implicit Association Test - IAT( Greenwald et al.,1998).
15

 

O IAT foi elaborado com o objetivo de investigar os processos não controlados 

por meio de latência de resposta, explorando as atitudes raciais implícitas, peculiares 

dos indivíduos. Esse teste tem como pressuposto a noção de que a velocidade das 

avaliações é ativada espontaneamente por objetos atitudinais, assim é por meio do 

tempo de reação que a força das associações mentais é medida. Para Greenwald et 

al.(1998), o tempo de resposta gasto durante a avaliação entre um conceito e um atributo 

sugere que quando a pessoa é mais rápida em tal associação, há mais facilidade e 

sentindo nesta relação.  

Na primeira investigação do IAT , Greenwald et al.(1998) ele utilizou o termo 

“Flores” e “ Insetos”. A associação automática entre o conceito “Flores” e um atributo, 

por exemplo, de valência positiva, foi medida por meio da diferença da velocidade entre 

a condição que “Flores” era associada a palavras agradáveis e entre a condição que 

“Flores” era associada a palavras desagradáveis. Para o autor as respostas seriam mais 

rápidas na primeira condição e mais lenta na segunda. Os resultados comprovaram suas 

hipóteses e por meio do efeito IAT comprovou-se que os respondentes eram mais 

rápidos em associar “Flores” a atributos agradáveis e “Insetos” a atributos 

desagradáveis e eram mais lentos em associar “Flores” a atributos desagradáveis e 

“Insetos” a atributos agradáveis. Apesar do IAT se limitar a medir a força relativa de 

pares, ao invés de forças absolutas de associações individuais ele é um instrumento de 

grande viabilidade visto que normalmente as categorias sociais são distribuídas em 

pares complementares (e.g. Positivo/ Negativo; Negro/ Branco; Jovem/Velho) 

(Greenwald & Farnham, 2000). 

                                                            
15 Neste trabalho não detalharemos os procedimentos de priming. Para um melhor entendimento 

ver Fazio ( 1995).  



48 
 

Por meio do IAT computorizado a variável dependente é a latência de resposta 

dos participantes em associar determinados estímulos a determinados rótulos 

categoriais, compreendendo os processos inconscientes que ocorrem entre a 

visualização do estímulo e a formação da resposta. O tempo funciona como uma 

variável que estima a natureza dos processos mentais (Athayde, 2012). 

O programa apresenta aos respondentes estímulos ( palavras ou fotografias) no 

centro da tela do computador e dois comandos para a seleção das suas respostas que 

ficam no canto superior esquerdo e no canto superior direito, que são acionados ao 

pressionar a tecla “A” e “L”, respectivamente. Antes de iniciar as fases é importante 

instruir os participantes que as suas respostas devem ser rápidas e que devem evitar 

cometer erros nas suas respostas.  

O teste é composto por cinco etapas. Na primeira etapa, os participantes devem 

apontar se um determinado nome pertence a uma determinada categoria ( e.g., 

fotografias de pessoas negras ou pessoas brancas devem ser incorporadas as categorias 

“Brancos” ou “Negros”). A segunda etapa envolve a classificação de palavras em 

categorias “Eu gosto- Coisas Agradáveis” ou “Eu não gosto- Coisas Desagradáveis”. A 

etapa seguinte é baseada na associação da categoria de atributos com os alvos da 

discriminação (e.g., Pessoas Negras – Eu gosto (canto esquerdo do monitor) X Pessoas 

Brancas – Eu não gosto ( canto direito do monitor). Na quarta etapa, haverá a inversão 

da posição das categorias da primeira fase, ou seja o rótulo Branco que foi apresentado 

no canto esquerdo do monitor, será apresentado no canto direito, nesta fase e o rótulo 

Negro que foi apresentado no canto direito do monitor, será apresentado no canto 

esquerdo. A última fase representa a terceira fase invertida (e.g., Pessoas Brancas – Eu 

não gosto (canto esquerdo do monitor) X  Pessoas Negras – Eu gosto ( canto direito do 

monitor) (Lima,2002). 
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Figura: 1 Exemplo de sequência de procedimentos do IAT 

Fases Tecla de resposta “A” Tecla de resposta “L” 

 

Fase I 

 

BRANCOS 

 

 

NEGROS 

 

Fase II 

 

ADJETIVOS POSITIVOS 

 

 

ADJETIVOS 

NEGATIVOS 

 

Fase III 

 

BRANCOS – EU GOSTO 

 

 

NEGROS – EU NÃO 

GOSTO 

 

Fase IV 

 

ADJETIVOS 

NEGATIVOS 

 

 

ADJETIVOS POSITIVOS 

 

Fase V 

 

BRANCOS – EU NÃO 

GOSTO 

 

 

NEGROS – EU GOSTO 

 

Para analisarmos as respostas, calculamos o efeito IAT, que se refere à força das 

associações implícitas. O cálculo é feito a partir da diferença entre os blocos 

compatíveis (fase III) e os blocos incompatíveis (fase IV), chamamos de compatíveis ou 

congruentes as associações que são consideradas como padrões na sociedade e como 

incompatíveis ou incongruentes as que fogem desse padrão. Nos nossos estudos 

utilizamos como blocos congruentes a valorização do grupo “BRANCO- EU GOSTO” 

e como bloco incongruente o grupo “NEGRO- EU NÃO GOSTO”. 
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O IAT é constantemente utilizado em diferentes estudos da área de psicologia, 

devido a eficiência dos seus resultados. Na psicologia organizacional, o IAT combinado 

com outros testes foi utilizado com o objetivo de analisar os comportamentos de risco 

de pilotos de avião. Molesworth e Chang (2009) concluíram por meio dos resultados do 

IAT, a importância da predição de uma medida implícita de atitude pró-ativa a fim de 

detectar os pilotos que apresentam maiores propensões para envolvimento com 

atividades de alto risco. Na psicologia jurídica, há estudos com pedófilos ( Gray et al, 

2005), os quais demonstraram que os infratores pedófilos associam implicitamente o 

termo criança ao termo sexo (Athayde, 2012). Paladino, Leyens, Rodrigues e Rodrigues 

(1999) também utilizaram o IAT em um estudo, o qual dividiram em duas categorias 

termos franceses que integraram o endogrupo e como exogrupo termos espanhóis e 

africanos associados as palavras positivas e negativas e emoções primárias e 

secundárias positivas ou emoções primárias e secundárias negativas. Após a analise do 

efeito IAT entre o bloco compatível (emoções secundárias e endogrupo) e o bloco 

incompatível ( emoções secundárias e exogrupo), os dados demonstraram que foram 

altamente significantes a diferença entre o tempo de resposta dos respondentes. Eles 

foram mais rápidos em avaliar o bloco compatível e mais lento em avaliar o bloco 

incompatível.  Semelhante aos estudos de Greenwald et al.( 1998), a correlação entre o 

efeito IAT e os questionários foram essenciais para a mensuração do preconceito sútil.  

 Na Psicologia Social, em específico para os estudos de preconceitos e 

estereótipos, Vala, Pereira, Lima e Leyens (2011) desenvolveram quatro estudos para 

analisar o tempo que as pessoas gastam para avaliar membros do exogrupo e do 

endogrupo. No primeiro estudo, com o objetivo de testar a hipótese de que os 

participantes gastam mais tempo para avaliar alvos brancos do que alvos negros em 

uma tarefa de formação de impressão, nas etapas do trabalho os respondentes atribuíam 
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traços de valência positiva ou negativa para ambos os alvos.  Participaram 60 

estudantes do sexo masculino e brancos nesse primeiro estudo.  O segundo estudo 

verificou os resultados do primeiro estudo e se o Tempo de viés intergrupal (ITB) é um 

mero efeito do estereótipo, neste participaram 40 estudantes brancos. Segundo a 

hipótese do ITB, formulada pelos autores, os respondentes dispenderiam mais tempo 

em formar impressões para alvos brancos do que para alvos negros, independente dos 

traços estereotipados. O terceiro estudo foi direcionado para investigar se os 

participantes brancos são mais rápidos avaliando os alvos negros por eles usarem o 

critério de positividade para os alvos em uma tentativa de não parecerem 

preconceituosos. Neste estudo, os autores selecionaram 100 estudantes brancos. O 

último estudo reaplica os estudos anteriores para confirmar os resultados e também 

explorou se o efeito ITB também emerge em um contexto mínimo de grupo. Nos quatro 

estudos, os autores utilizaram o IAT para investigar o tempo de resposta dos 

participantes diante das suas tarefas e concluíram que os participantes brancos gastam 

mais tempo para avaliar os alvos brancos do que os alvos negros, no entanto eles não 

encontraram resultados significantes entre a correlação do ITB e a valência (atributos 

positivos e negativos) durante a tarefa de formação de impressão.   

É importante ressaltar que quando mencionamos o termo preconceito implícito 

contra os negros, estamos afirmando que os respondentes demoram mais tempo para 

reconhecer estímulos positivos associados a pessoas negras do que para pessoas brancas 

e são mais rápidos para reconhecer estímulos negativos associados a fotografias de 

negros a fotografias de branca. Chamamos de “implícito” porque está reação é um 

reflexo de processos automáticos, não controlado e não intencional que ocorre 

independente da meta e é dirigido puramente por estímulos inconscientes e rápidos.  
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Os estudos citados anteriormente confirmam a presença de uma face automática 

e não intencional do preconceito, desta forma, o próximo tópico apresentará as 

diferentes perspectivas de análise que estudam a ativação e a aplicação deste fenômeno, 

demonstrando que há moderadores cognitivos, motivacionais e contextuais que atuam 

na inibição da manifestação do preconceito. 

 

1.6. Análise dos Processos Automáticos na Manifestação do Preconceito  

 

Ao considerar o preconceito como um péssimo hábito, Devine (1989) coloca o 

fenômeno no âmbito do controle humano. Se dentro de um sistema de valores 

internalizamos hábitos, estes podem ser mudados a partir do contexto cultural. Na Índia 

a vaca é cultuada como um animal sagrado e vive transitando livremente nas ruas, 

enquanto no Brasil utilizamos a carne de vaca como principal fonte de proteína em uma 

alimentação e elas ficam normalmente em pastagens. Na Indonésia casais não se beijam 

em público. O que pretendemos mostrar inicialmente é que da mesma forma que as 

crenças religiosas, hábitos culturais de cada país são enraizados nas relações sociais, o 

preconceito também é, e como consequência gera diversas formas de exclusão social. 

As crenças são aprendidas desde muito cedo, são rígidas e inflexíveis e podem 

ser pessoais e culturalmente determinadas. A partir do processo de socialização com 

familiares, educadores e com a mídia e por meio de reflexões pessoais sobre o contexto 

que vivencia. Assim, se uma pessoa vivencia durante o seu processo de socialização 

crenças estereotipadas sobre homossexuais, ela poderá agir de maneira preconceituosa 

contra os homossexuais ou anular esses julgamentos culturais e tornar uma pessoa que 

preserva a norma do igualitarismo.  
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Se por um lado estudos demonstram uma inevitabilidade em ativar categorias 

estereotipadas, por outro há autores que acreditam que esta ativação irá depender da 

integração de vários fatores, como por exemplo, o ambiente físico e social. No tópico 

“Preconceito Implícito V.S. Preconceito Explícito”, explicamos as diferenças 

conceituais entre processos automáticos e controlados, neste tópico nos deteremos em 

apresentar alguns estudos empíricos que buscam a análise dos processos automáticos na 

manifestação dos preconceitos e as estratégias que podem substituir os “maus hábitos” 

em hábitos mais saudáveis entre os diferentes grupos sociais.  

 

1.7. O Preconceito é Inevitável? A Inibição da Automaticidade do Preconceito 

 

Há vários estudos que demonstram que a presença de um alvo-estímulo como 

desencadeante do raciocínio categórico. Com vimos anteriormente os estereótipos são 

armazenados na nossa memória e servem como futuros facilitadores para a classificação 

de grupos sociais. O principal dilema que permeia os estereótipos é que ao considerar a 

sua inevitabilidade, também estamos considerando que o preconceito é inevitável, já 

que são os estereótipos a base cognitiva de tal fenômeno segundo Alport (1954).  

Lima ( 2004) apresenta diversos estudos que utilizam o paradigma do priming 

com o intuito de averiguar sobre a ativação automática do estereótipo e do preconceito 

(e.g. Gaertner e McLaughlin, 1983; Devine, 1989); Fazio, Jackson, Dunton & Williams, 

1995; Dovidio, Kawakami, Johnson, Johnson & Howard, 1997; Wittenbrink, Judd & 

Park, 1997 ). A maioria dos estudos foi realizada nos Estados Unidos e de maneira geral 

todos encontraram resultados que demostraram uma facilitação no preconceito contra os 

negros, ou seja, o tempo de respostar em avaliar alvos negros e associá-los a palavras 

positivas foi sempre menor quando comparado a avaliação do alvo branco, 
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demonstrando a influência da estereotipia negativa contra os negros e enfatizando a 

dificuldade em associar Negros a atributos positivos.  

Além destes estudos ressaltarem o preconceito como sendo algo automático a 

partir da presença de um “alvo” seja  pela cor da pele, gênero ou orientação sexual, eles 

atribuem a este fenômeno uma causa natural ao invés de uma social. O principal efeito 

de conceber o preconceito como inevitável é a ausência de punição e de responsalização 

em assumir comportamentos discriminatórios como pontuam Bargh (1999) e Fiske 

(1998). 

 Wegner e Bargh (1998) pontuam que possuímos o domínio em controlar as 

nossas ações praticadas e é esse controle psíquico dotados de atribuições culturais e 

sociais que coíbe pensamentos ou determinantes de comportamentos não desejados em 

determinados contextos. Seguindo esta linha de raciocínio apresentaremos algumas 

estratégias que buscam a inibição da ativação do preconceito. 

O processo de categorização social favorece a desindividualização e até mesmo 

a despersonalização de membros a partir de seu pertencimento grupal, visto que há uma 

associação simplificada e homogênea de apenas um membro com todo o grupo, 

esquecendo-se de suas atribuições individuais. Os julgamentos ou a falta de interesse 

em julgar determinados indivíduos está associado ao processamento automático da 

informação. A pessoa que não se sente motivada em diferenciar o membro de todo o 

grupo, acessará rapidamente as categorias estereotipadas armazenadas, assim a 

“motivação” age como um moderador da automaticidade dos estereótipos. Neuberg e 

Fiske (1987) confirmam por meio de três experimentos que a motivação controla os 

processos cognitivos.  

O preconceito é compreendido como uma crença e é enfatizado pelos grupos 

dominantes, com o intuito de manter a sua posição social de poder. No entanto, a 
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formação de crenças preconceituosas pode ser evitada durante o processo de 

socialização por meio de estratégias que busquem reflexões de normas igualitárias. 

Devine (1989) é a responsável por associar o preconceito a “hábito” e por enfatizar que 

temos o controle em inibir a sua ativação, por meio de moderadores motivacionais e 

pelo esforço individual, evitando erros de julgamentos.  

 Visualizamos constantemente reportagens que demonstram que pressões 

contextuais associadas a necessidade de tomar uma decisão rapidamente são as 

principais causas para erros de julgamento. Em Janeiro (2014), um rapaz foi espancado 

por agentes da polícia em Maceió por engano, ele passava pelo local e ao ouvir o tiro 

correu para se esconder, imediatamente o policial prendeu-o. O automatismo nem 

sempre é um “monstro”, ele pode livrar indivíduos de situações que colocam sua vida 

em risco. A questão é que nossa ação pode ser influenciada por determinantes sociais e 

influenciar em atitudes errôneas. Poderíamos refletir será que o policial se comportaria 

do mesmo jeito se o sujeito que estive correndo fosse branco e rico? Ou essa reação 

automática vale apenas para indivíduos negros, pobres, mendigos? 

Nosso enfoque é nos serviços de saúde por acreditarmos que atendimentos 

médicos são diferenciados a partir das imagens sociais dos grupos. Na Bahia o 

atendimento a uma mulher negra, grávida foi negado levando a óbito o seu bebê. Em 

Brasília, uma mulher por apresentar suposto “débito” com o plano de saúde também não 

conseguiu atendimento médico.  Essas manchetes nos fazem refletir sobre o papel dos 

grupos na sociedade, se por um lado apresentam uma imagem positiva encontrarão 

melhores oportunidades, no entanto se são estereotipados de maneira negativa sofrerão 

com os efeitos de estereótipos negativos ativados automaticamente. Dasgupta e 

Greenwald (2001) realizaram vários experimentos com o intuito de demonstrar que 
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quando uma imagem contra estereotípica
16

 é formulada a ativação automática do 

preconceito é inibida. Assim, precisamos mudar esses rótulos grupais que funcionam 

como preditores para a discriminação e exclusão moral. Precisamos aceitar as mudanças 

de papel das mulheres, as novas ocupações laborais dos negros e permitir a todos um 

acesso qualificado aos serviços que lhe são de direito.  

Há várias estratégias que buscam a inibição de forma automática do acesso as 

categorias sociais estereotipadas. Lima (2011) enfatiza estudos que apontam a 

motivação (e.g. Neuberg & Fiske, 1987), como mencionamos anteriormente, os 

objetivos pessoais (e.g. Macrae, Bodenhausen, Milne, Thorn & Castelli, 1997), as 

expectativas e as imagens contra estereotípicas (e.g. Blair & Banaji, 1996), os tipos de 

contexto (e.g. Wittenbrink, Judd & Park, 2001) e o treino multicultural (e.g. Rudman, 

Ashmore & Gary, 2001) como principais moderadores. Outras alternativas sugeridas 

por Pereira, Dantas e Alves ( 2011) é a evitação de pensamentos de categorias 

estereotipadas e o treinamento na formação de representações sociais, ao invés de 

atribuir características estereotipas, pensar de maneira mais favorável as diferenças dos 

grupos podem ser eficientes, mas “a individuação, a tentativa de corrigir o viés de 

julgamentos, a supressão de representações estereotipadas mediante o uso de distratores, 

a adoção de estratégias de avaliação a partir da perspectiva do outro e a inibição lateral, 

privilegiam outras possibilidades de categorização que não aquela disparada 

automaticamente (...)” p. 85.  

O preconceito, enquanto uma atitude, aceita mudanças em suas perspectivas, 

assim quanto maior a integração dos grupos menor serão as atitudes negativas implícitas 

contra os seus membros. Durante o processo de socialização as normas antirracistas e de 

                                                            
16 Imagem contra estereotípica refere-se a forma contrária de conceber um estereótipo de 

determinados grupos. Por exemplo,  brancos são inteligentes e negros são preguiçoso são estereótipos 
de ambos os grupos. Ao associar brancos com preguiçosos e negros com inteligentes estaríamos 
produzindo uma imagem contra os estereótipo dos negros ( imagem contra estereotípica).    



57 
 

cunho igualitários devem ser integrados aos valores sociais com o intuito de produzir 

atitudes pessoais favoráveis aos grupos sociais.  

Após a exposição e a conceitualização de elementos teóricos que embasam esta 

dissertação, os próximos dois capítulos apresentarão estudos empíricos que tem por 

objetivo mostrar as evidências relacionadas às temáticas levantadas neste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 

TAREFAS DE FORMAÇÃO DE IMPRESSÃO E O FENÔMENO DA 

DESPERSONALIZAÇÃO. 

 

 

“Formar uma impressão significa organizar a informação disponível 

acerca de uma pessoa de modo a podermos integrá-la numa categoria 

significativa para nós” (Caetano, 2000, p. 89). 

 

Este capítulo tem o intuito de apresentar o papel da formação de impressões nas 

relações humanas. Se você fica de frente com a imagem de uma pessoa desconhecida e 

alguém lhe pede uma descrição rápida daquela pessoa, você provavelmente utilizaria 

pequenos indícios do seu comportamento e rapidamente se sentiria a vontade em 

realizar julgamentos que supostamente caracterizariam esta pessoa. Obtemos várias 

informações diariamente, por meio das nossas interações, ao observar comportamentos 

verbais, não verbais e pelo o que os outros nos passam, a partir do nosso processo de 

socialização. No entanto, precisamos tomar cuidado com essas impressões unificadas, 

que desconsideram as características diferenciadas de cada sujeito, independente do seu 

pertencimento grupal, resultando em generalizações falhas.  

Anda que o registro sobre o interesse acerca dessa temática date do século XV; 

as primeiras investigações são do século XX. Inicialmente Solomon Asch apresenta 

uma abordagem configuracional, em seguida nos anos 60 há introdução da abordagem 

de integração da informação e a partir do final dos anos 70 o foco volta-se para a 

cognição social.   
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Asch (1946) realizou diversos experimentos que levaram a concluir que: a) 

existem traços que se referem à qualidades centrais e outros de qualidades periféricas, 

consequentemente há um processo de diferenciação entre eles; b) o contexto é 

determinante na relação entre o conteúdo cognitivo de um traço e o seu valor funcional; 

c)  os traços centrais são responsáveis pela designação do conteúdo e da função dos 

traços periféricos. Após os seus estudos, surge à teoria implícita da personalidade de 

Bruner e Tagiuri (1954
17

) que possui um caráter normativo. Os traços permeiam as 

relações sociais e estabelecem uma limitação na regra, sugerindo que um traço positivo 

ou negativo leve a uma ligação de traços subsequentes ( e.g.  preguiçoso – desonesto). 

No entanto, apesar dos traços da personalidade ser importantes na descrição de uma 

pessoa, há uma inquietação por parte de outros autores que enfatizam a aparência física 

e o comportamento não verbal como fatores imprescindíveis para a inferência de 

julgamentos sociais. A cor da pele, por exemplo, é um elemento que pode fornecer 

atributos estereotipados gerando uma atribuição menos minuciosa do indivíduo e 

englobando apenas as características que categorizam o seu grupo de pertencimento. 

Caetano (2000) apresenta a abordagem de integração da informação baseada no 

modelo da média simples e ponderada, e o modelo aditivo que embasaram diversos 

experimentos de Anderson (1974) e Fishbein e Hunter (1984).
18

 A impressão é formada 

a partir da combinação de valores dos elementos de informação, sem a dependência ao 

contexto.  

Por fim, a última abordagem, a qual será mais enfatizada nesse trabalho, refere-

se ao processo de formação de impressão baseado em teorias da cognição social. Ao 

                                                            
17 Teorias implícitas da Personalidade são consideradas implícitas porque as pessoas não 

apresentam formalmente nem fornecem critérios objetivos da sua validade. São fundamentais nas relações 

diárias porque propiciam aos indivíduos selecionar e codificar a informação relativa às outras pessoas, 

mas também, a partir de poucos elementos informativos, realizar inferências relativas a domínios que 

estão fora do seu campo perceptivo no momento (Caetano, 2000, pp.94-95). 
18 Ver Anderson ( 1968, 1974, 1981) e Fishbein & Hunter ( 1984) para uma melhor explicação 

do modelo da média simples e ponderada, e modelo aditivo, respectivamente. 
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formarmos uma impressão, recuperamos informações que estavam armazenadas 

anteriormente em nossas estruturas cognitivas, seja com o intuito de facilitar uma 

interação social ou a fim de realizar uma rápida categorização.  

O objetivo deste capítulo é apresentar os modelos da cognição socia
19

l 

explicados por Brewer (1988), Fiske e Neuberg (1989) e do Kunda e Thagarg (1996), 

pontuando seus pressupostos teóricos, apresentando algumas de suas pesquisas de 

maneira a explicar os processos de formação de impressão. Após a descrição desses 

modelos teóricos, elucidaremos o fenômeno da despersonalização associado aos 

modelos de formação de impressão, demonstrando que a atenção e o tempo durante esse 

processo são elementos indicadores de personalização ou de despersonalização. 

 

2.1. Os Processos de Formação de Impressões 

 

O primeiro modelo a ser explicado é o formulado por Brewer (1988), que separa 

o processamento da informação baseado por categoria e por representações de 

pessoas.
20

 Ele sugere quatro fases: a) identificação inicial; b) categorização; c) 

personalização; d) individualização, no entanto ressalva que a impressão é formada, 

independente da realização de todas essas fases. Para compreendê-las iremos utilizar 

uma exemplificação presente no nosso cotidiano. 

 Situação: “Estou diante de uma seleção profissional, o primeiro contato que 

tenho é um currículo que descreve dados pessoais (sexo, idade, cor da pele) e de carreira 

profissional (locais onde trabalhou anteriormente), acompanhado de uma fotografia 

3X4”. 

 

                                                            
19 O funcionamento do processamento de informação, por meio da categorização social que 

desencadeia a manifestação de estereótipos, preconceitos é explicado pelas teorias da cognição social.  
20

 top-down ou theory-driven e bottom-up ou data driven 
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Figura 2: Currículo de Trabalho 

Dados Pessoais: 

1- Alana Fonseca 

(Nome fictício)  

2- Cor da pele: Preta 

3- Idade: 30 anos 

4- Sexo: Feminino 

  

Dados Professionais: 

1- Graduação em 

Engenharia Civil 

2- Trabalhou em uma 

construtora como secretária do 

Engenheiro responsável. 

3- Pós-Graduada em 

construção civil.  

 

 

Este primeiro contato refere-se a identificação do individuo, ocorrendo uma 

breve categorização a partir das características como cor da pele e idade. O 

entrevistador possui categorias estereotipadas armazenadas sobre gênero e cor da pele, 

assim ele poderia interromper o processo, criando uma impressão com base nessas 

categorias e dispensando a candidata a vaga. No entanto, se a pessoa desperta o 

interesse do avaliador, ele irá categoriza-la de maneira mais apropriada e minuciosa, 

dando continuidade ao processo passando pelo processo de individualização ou de 

personalização. O primeiro ocorrerá quando há uma diferenciação intracategorial e 

subcategorias são criadas com o intuito de lhe atribuir traços mais adequados. Mas, se o 

avaliador se sente auto envolvido com a participante, o estímulo em questão, o 

processamento da informação será baseado na representação da pessoa, ocorrendo a sua 

personalização.  Em resumo, podemos notar que o modelo de Brewer (1988) apresenta 

o processamento automático na etapa de identificação inicial e o controlado nas demais 

etapas, como explicado no capítulo I.  
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O modelo de Fiske e Neuberg (1989) é apresentado abaixo a partir de uma 

ilustração utilizada nas explicações de Caetano (2000) sobre os modelos de formação de 

impressão. 

Figura 3: Modelo de formação de impressões (simplificado): da impressão 

baseada em categorias retirado de Caetano, 2000, p.108. 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

Permanecemos com a mesma situação para a seleção profissional, mas agora sob 

o olho do modelo de Fiske e Neuberg (1990), que aponta cinco etapas sequencias para a 

formulação de impressões. Ao entrar em contato com o currículo da candidata, ocorre 

automaticamente a categorização inicial, por meio da aparência física e das suas 

características pessoais que ativarão os estereótipos e o preconceito, como por exemplo, 

se o cargo fosse para uma engenheira civil, o avaliador poderia associar o gênero 

(MULHER) a característica (SEXO FRÁGIL) e considera-la como inapta ao cargo, por 

Etapa I – Categorização Inicial 

Etapa II –Atenção 

Etapa III- Categorização confirmatória 

Encontro da pessoa -alvo 

Etapa IV– Recategorização 

Etapa V – Integração peça a peça 

Impressão baseada  

em atributos 

Impressão baseada  

em categorias 

A pessoa tem um 

interesse mínimo 

ou é relevante. 

Sim 

Sim 

Não

o 

 Sim 

Não

o 

 Sim 
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possuir uma crença estereotipada de que construção civil é uma profissão exclusiva para 

o gênero masculino, finalizando o processo de formação de impressão. Porém, se este 

currículo for relevante para o avaliador, ele dispenderá mais tempo e atenção em avaliar 

as informações disponíveis, com o intuito de confirmar ou não a categorização realizada 

anteriormente.  Se confirmada, ocorre uma recategorização, ou seja, um novo atributo 

particular da pessoa pode ser determinado, diferente do que ocorreu na categorização 

inicial. Por fim, a última etapa refere-se ao modo de integração da informação 

denominado peça a peça, a qual exprime por meio de recursos motivacionais associados 

ao interesse por parte do preceptor em querer categorizar adequadamente cada pessoa-

alvo com suas particularidades.  

Contrapondo-se a estes modelos, Kunda e Thagard (1996) apresentam um novo 

entendimento na formação de impressões, o qual elimina essa essencialidade dos 

estereótipos no processo, considerando-os semelhantes ao papel dos traços e dos 

comportamentos. De maneira simplificada, o processo de informação ocorre a partir da 

ativação da informação observada, seguida de inúmeras associações instantâneas. 

Ocorre então a integração da informação, que permite a inferência do percebedor de 

modo controlado, levando a uma análise mais detalhada da pessoa–estímulo. Uma 

impressão final da pessoa é a resultante deste processamento (Caetano, 2000). 

Os primeiros modelos apresentam um processamento sequencial, dividido por 

fases e o último, processamento paralelo que não trabalha com etapas múltiplas. 

Contudo um ponto em comum entre os três é a busca em explicar a dinâmica da 

formação de impressões por meio dos processos cognitivos, ressaltando a presença do 

processamento automático e do controlado. 

Estes modelos teóricos de formação de impressão são fundamentais para 

averiguação do fenômeno da despersonalização. Como citado no modelo de Fiske e 
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Neuberg (1990), o investimento pessoal e o interesse em formar impressões mais 

minuciosas são elementos primordiais para uma percepção mais individualizada que 

favorece a um processo de personalização da pessoa-alvo e não atrelada aos estereótipos 

do seu grupo de pertencimento. Embasados neste modelo, partimos do pressuposto que 

para produzirmos uma impressão mais aprofundada, devemos investir um maior nível 

de atenção e de tempo em tarefas de formação de impressão, caso não haja esse 

dispêndio de tempo e atenção a pessoa-estimulo é despersonalizada.   

 

2.2. A Despersonalização como um Fenômeno Social e os seus Efeitos 

 

Esta seção tem o intuito de apresentar uma definição do fenômeno 

despersonalização e a sua ação implícita em atitudes preconceituosas contra os negros. 

Nossos questionamentos acerca dessa temática são: Como podemos identificá-lo? Em 

quais contextos ele está presente? Quais as consequências da presença desse fenômeno 

em serviços de saúde.  

Ao buscar uma definição para a o verbo despersonalizar, encontramos “fazer 

perder a personalidade” (Aurélio, 2014), o que nos leva ao entendimento de que se uma 

pessoa perde a sua personalidade então ela deixa de ser pessoa e passa a ser o quê? 

Iniciamos nossa seção com uma breve distinção entre o conceito de pessoa e de 

indivíduo.   

No campo filosófico, o termo pessoa refere-se a “algo que possui um corpo, 

possuem elementos afetivos, atuam no mundo e não reagindo, apenas, de modo reflexo, 

sendo capazes de formar ideias ou representações sobre o mundo” (Sapontiz, 1981, 

pp.607-8). Já os indivíduos são objetos que se conservam por meio do espaço e do 

tempo, dotados de identidade, integridade, independência ou autossuficiência. Do ponto 
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de vista psicológico, Perring (1997) chama de “ psychological profile” o elemento 

diferenciador entre pessoa e indivíduo, ou seja são os contornos psicológicos que os 

distinguem.  

Assim, pontuamos a definição da personalização como um processo de 

percepção do outro como diferentes indivíduos de uma mesma espécie, associado ao 

processo de individuação. Já a despersonalização está atribuída a falta de interesse em 

avaliar, julgar ou formar impressões sobre o outro, que não pertence ao seu grupo. 

Inicialmente, este processo está ligado ao pertencimento grupal do indivíduo, o qual ele 

deixa de ser compreendido como um indivíduo e assume a posição de membro do 

grupo. Ou ainda, ao modo de percepção do outro em função ao modo de como se 

comportam em contextos grupais, neste caso ele perde o seu status de “pessoa” e torna-

se um objeto, uma coisa. 

A despersonalização não está ligada ao processo de inferiorização, visto que 

para inferiorizar alguém, é preciso concebê-la como pessoa e esse processo não ocorre 

na despersonalização, ou seja, ele é um fenômeno mais amplo que enfatiza a falta de 

interesse em formar julgamentos e impressões sobre o outro. 

Uma distinção importante entre o que denominamos de despersonalização e o 

conceito da desindividualização é que o primeiro refere-se a perda da concepção de 

pessoas pelos outros e o segundo uma perda da identidade perante os grupos. Festinger 

(1952) define a desindividuação como um processo o qual a integração em um grupo 

produz uma perda na noção de indivíduo, da sua identidade pessoal. Ou seja, o 

individuo dentro do seu grupo comporta-se de uma maneira diferente comparada ao fato 

se estivesse sozinho. A perda da individualidade, portanto, atua como um estímulo para 

os comportamentos impulsivos e irracionais na multidão. Semelhantemente, uma 

interpretação psicanalítica do comportamento na multidão é que os membros em uma 
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multidão compartilham um ego-ideal em comum, e por meio da identificação com este 

ideal, participantes abandonam seus superegos individuais. Jung (1946) propôs que uma 

perda da identidade pessoal em uma multidão libera a violência, o lado primitivo do ser 

humano como evidência em um “Frenzy of unmeasured instinct”. 

Zimbardo (1970) apresentou experimentos para explicar a psicologia da 

desindividuação. Em um estudo envolvendo jovens mulheres e a prática dolorosa de 

choques elétricos, ele dividiu-as em dois grupos. O objetivo era a aplicação de choques 

em vítimas, as quais elas podiam ver e ouvir as reações de suas vitimas por meio de um 

espelho. Metade delas estava aleatoriamente atribuída às condições de anonimato, 

desindividualização e a outra metade a condições de singularidade, ou individualidade.  

As “vítimas” da pesquisa eram estudantes universitários que tiveram sua aparência 

escondida, sendo representados por números no lugar de seus nomes. Os resultados 

demonstraram que as mulheres na condição de desindividualização administraram duas 

vezes mais os choques elétricos quando comparados as mulheres em condição de 

individualização. Este estudo trouxe o entendimento de que quando uma pessoa 

encontra-se em uma condição de anonimato dentro de um grupo, há uma maior 

tendência em essa pessoa liberar comportamentos mais agressivos, já que ela acredita 

que as pessoas não saberão quem foi a executadora do ato. Outra contribuição de 

Zimbardo (1971) o experimento da prisão de Stanford demonstra claramente o efeito da 

desindividualização perante o grupo. O experimento foi encerrado, mas mesmo assim, 

podemos evidenciar como a imersão em um grupo provoca transformações 

comportamentais, estabelecendo a desindividuação do individuo e a produção de ações 

de inferiorização e de exclusão moral.  

Contudo, em comum, ambos os fenômenos despersonalização e desindividuação 

resultam em comportamentos de desresponsabilização e uma representação pouco 
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complexa sobre os indivíduos. O grupo torna-se uma justificativa para ações extremadas 

que provavelmente seriam inibidas se fosse uma ação individualizada e também 

favorece a generalizações errôneas, inibindo uma observação mais minuciosa de 

características idiossincráticas durante o processo de formação de impressões (Brewer, 

1988). Nossa principal preocupação com a despersonalização é a generalização que 

incide no indivíduo devido ao seu pertencimento grupal, pois se há uma perda do seu 

entendimento como pessoa e ele passa a ser apenas um protótipo do grupo, então ele 

arcará com todos os estereótipos e os preconceitos existentes. Gera-se assim, pequenas 

chances de relações afetivas bem sucedidas e enfatiza a produção de comportamentos 

violentos aos diferentes grupos em todo o contexto social (Staub, 1989).  

Para exemplificar este processo citamos o estudo de Lima, Santos e Dos Santos 

(manuscrito) que identificaram que ao contrário dos negros que eram caracterizados 

como bons e os ciganos como ruins, os índios não receberam nenhuma categorização, 

como se eles simplesmente não existissem nos grupos avaliados. O resultado desse 

estudo nos leva a refletir sobre as consequências que essa negação a existência de 

determinados grupos pode acarretar. Se o grupo não existe, então não precisamos nos 

preocupar em criar ações politicas que viabilizam uma maior integração a sociedade, 

valorizando os seus direitos como cidadãos.   

A causa desencadeante da despersonalização pode ser explicada por meio da 

teoria da identidade social e de dominação. Alguns indivíduos são percebidos como 

únicos, singulares, dotados de idiossincrasias e pertencentes aos grupos dominantes, ao 

contrário dos grupos dominados, que apresentam características atribuídas as definições 

grupais e não as individualidades ou singularidades de cada membro. Surgindo assim 

dois grupos, um denominado de sujeitos e outro de objetos. O primeiro representado 

como entidades humanas individualizadas, atores voluntários, livres e autônomos, o 
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segundo como elementos indiferenciados em uma coleção de partículas impessoais, esta 

diferenciação seria o elemento fundamental para as relações de conflitos intergrupais 

(Deschamps, 1982).  

O nosso próximo tópico apresentará alguns estudos que investigam por meio de 

tarefas de formação de impressão, a importância do “tempo” como indicador de 

personalização e despersonalização. 

 

2.3. Estudos de Processos de Formação de Impressão: O Tempo como Indicador de 

Análises de Atitudes Despersonalizadas 

 

Como vimos anteriormente no Capítulo I, há vários estudos que buscam uma 

análise de manifestações de preconceito que ocorrem de maneira não controlada, 

denominado de preconceito implícito. Os modelos de Brewer (1988) e Fiske (1988) 

apontam que para a formação de uma impressão mais detalhada e com maior riqueza de 

atributos, necessita, além do interesse em avaliar o alvo, um dispêndio maior de tempo e 

de atenção.   

Todorov (2006), em um estudo mais recente, investigou as mínimas condições 

de tempo que uma pessoa necessita para fazer inferências sobre outra, utilizando fotos 

de pessoas brancas e negras desconhecidas. Seus resultados comprovaram que uma 

mínima exposição de tempo, como um décimo de segundo, é suficiente para uma pessoa 

fazer uma inferência específica por meio da aparência facial. No entanto, quando há um 

aumento no tempo de exposição das fotos, há também um aumento na confiança dos 

julgamentos e nos diferentes traços de impressões.  Esse estudo confirmou que as 

pessoas são influenciadas pela fisionomia das pessoas e que as impressões pessoais são 

criadas sem esforço a partir de uma mínima informação.   
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 Em outro estudo, os autores Vala, Pereira, Lima e Leyens (2012) realizaram 

quatros experimentos, avaliando o tempo que as pessoas gastam para avaliar membros 

do mesmo grupo e membros do exogrupo por meio de tarefas de formação de impressão 

realizadas no computador. Apesar da literatura sobre estereótipo apresentar que as 

pessoas reagem rapidamente quando confrontadas com traços estereotipados e mais 

lentamente com traços não estereotipados, este estudo sugeriu um efeito diferente. Para 

estes estudiosos, os participantes gastam mais tempo avaliando ou julgando membros 

do mesmo grupo do que membros pertencentes a outros grupos, independentemente dos 

traços estereotipados, visto que os resultados obtidos demonstraram que os participantes 

brancos gastaram mais tempo para avaliar os alvos brancos do que os alvos negros.  

Com o intuito de verificar a influência dupla e simultânea da categorização 

profissional e da cor da pele no preconceito implícito e explícito direcionados a 

funcionários de uma universidade pública, Feitoza (2012) utilizou  tarefas de formação 

de impressão por meio do IAT e encontrou a presença de preconceito implícito 

automático contra a cor da pele dos alvos representados por fotografias de Pretos e 

Brancos. Constatou que quanto mais escura a cor da pele, mais rejeição o ator investido 

em uma função profissional pode receber. Além de pontuar que as fotografias dos 

sujeitos alvo cuja função era professor e a cor da pele branca foram mais bem avaliadas 

pelos participantes de forma geral. 

Vieira (2013) com o intuito de avaliar o preconceito implícito contra idosos, 

também utilizou o tempo de resposta em tarefas no computador e ao calcular o efeito 

IAT, encontrou que os participantes quando não tem total controle sobre as tarefas, eles 

avaliaram mais negativamente os idosos em comparação aos não idosos, comprovando 

o preconceito implícito.  
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 Tomando como bases os estudos anteriores, este trabalho parte da hipótese de 

que por meio de uma tarefa de formação de impressão, com o auxilio do IAT, a latência 

de tempo gasta perante a caracterização dos alvos, poderá apontar a quantidade de 

empreendimento cognitivo consumido. Desse modo, uma maior latência de resposta 

acarretará em um processamento mais personalizado da pessoa- estímulo, enquanto que, 

uma menor latência será um indicador de maior despersonalização do alvo ou estímulo 

da formação de impressão. Visto que, quando há um processo de formação de 

impressão baseado na categoria, ou na despersonalização do alvo, ocorrerá um 

processamento mais automático, com alta eficiência, que exige poucos recursos 

atencionais.  

Dada a importância da temática da despersonalização e a ausência de dados a 

seu respeito, concebemos um primeiro estudo para investigar os diferentes fenômenos 

que se relacionam com ele.  Por meio de fases estruturadas, buscamos acessar a 

despersonalização contra os negros e o modo como ele se relaciona com a infra-

humanização e o preconceito explícito. Os procedimentos adotados e os resultados serão 

descritos no próximo capitulo.  
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CAPÍTULO 3 

ESTUDO I 

O FENÔMENO DA DESPERSONALIZAÇÃO E SUA RELAÇÃO COM A 

INFRA-HUMANIZAÇÃO E O PRECONCEITO EXPLÍCITO 

 

 

Nosso primeiro estudo visou explorar a despersonalização contra os negros por 

meio do programa IAT aplicado de forma coletiva, além de uma escala de preconceito 

explícito. As hipóteses foram formuladas a partir das discussões apresentadas nos 

capítulos anteriores. 

 

3.1. Objetivos 

 

a) Objetivo geral: Investigar a despersonalização e as suas relações entre a infra- 

humanização, o preconceito implícito, o preconceito explícito por meio de 

tarefas de formação de impressões com auxílio do programa IAT.  

b)  Específicos: 

 Avaliar os níveis de despersonalização, infra-humanização, e preconceito 

implícito e explícito dos estudantes de uma Universidade Federal Pública. 

 Analisar a valência dos traços atribuídos para os alvos Brancos e Negros. 

 Analisar a relação da cor do alvo (Branco/ Negro) e a memorização da aparência 

física por parte dos respondentes. 

 Verificar as correlações entre os três fenômenos em questão: despersonalização, 

infra-humanização e preconceito. 
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3.2.  Hipóteses 

 

H1) Os participantes levarão mais tempo para formar impressões sobre pessoas Brancas 

do que para pessoas Negras, segundo os modelos de formação de impressões de 

Brewer (1988) e Fiske (1988).  

H2) Os participantes atribuirão mais traços positivos do que negativos para os alvos 

Brancos.  

H3) Os participantes brancos irão atribuir mais sentimentos para os sujeitos brancos do 

que para os sujeitos negros, realizando a infra- humanização enquanto uma negação 

da expressão de sentimentos para os membros do exogrupo.   

H4) Os estudantes lembrarão mais das fotografias referentes aos sujeitos brancos do que 

os sujeitos negros.  

H5) Os participantes memorizarão um maior numero de traços para os alvos brancos do 

que para os alvos negros.  

H6) Haverá o efeito IAT (preconceito implícito) contra os negros e não haverá o 

preconceito explícito.  

H7) Haverá correlações positivas entre a despersonalização, a infra-humanização e o 

preconceito implícito. 

 

3.3. Método 

 

3.3.1. Participantes 

 

Participaram do estudo 49 estudantes de graduação de uma universidade pública 

de Sergipe com idades entre 17 e 36 anos (M = 20.8, DP = 4.3). A inclusão foi feita por 
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conveniência e não houve controle de curso ou gênero; as aplicações foram realizadas 

com os estudantes que estavam disponíveis nos corredores da universidade no momento 

da nossa abordagem.  Por meio da autoclassificação de cor de pele, 13 declararam-se 

como Brancos, 2 como amarelos, 4 como pretos e 30 como pardos. Seguindo os 

pressupostos do IBGE integramos as cores de pele, dessa maneira ficaram 34 sujeitos 

pertencentes ao grupo dos Negros e 15 ao grupo dos Brancos. 

 

3.3.2. Instrumentos 

 

Para investigar a intensidade das associações automáticas e mensurar o 

preconceito implícito por meio do paradigma de latência de resposta, utilizamos o 

programa o Implicit Association Test (IAT) (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). 

Utilizamos um painel fotográfico (Anexo III) e a escala de racismo moderno adaptada 

ao contexto brasileiro por Santos et al. (2006). 

 

3.3.3. Procedimentos 

 

A coleta de dados ocorreu durante o primeiro semestre de 2012 e os 

participantes foram informados de que o estudo era sobre formação de impressão e que 

aconteceria em cinco fases, duas realizadas por meio do computador e três em lápis e 

papel. Os que concordavam em participar eram orientados a ler o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que continha os dados para o contato com o 

pesquisador responsável, além de esclarecer o caráter voluntário e anônimo do estudo.  

A seguir descreveremos minuciosamente cada fase do estudo. 
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a) Fase I  

 

1ª Etapa: 

 

 A primeira fase foi dividida em três etapas. Na primeira, para avaliar a 

despersonalização, os participantes formaram impressões sobre pessoas através do 

computador.  Inicialmente avaliaram doze adjetivos individualmente, classificando em 

positivos acionando a tecla “A” ou negativos acionando a tecla “L”. Os adjetivos pré-

definidos como positivos foram INTELIGENTE, HONESTO, SINCERO, 

TRABALHADOR, BOM CIDADÃO, SENSÍVEL, e negativos foram IGNORANTE, 

DESONESTO, MENTIROSO, DESCONTROLADO, MAU CIDADÃO, 

AGRESSIVO. 

 

Figura 4: Etapa 01- Indicar os adjetivos como positivos ou negativos 

 

 

 

2ª  Etapa: 

 

Em seguida, no centro da tela do computador apareceu uma fotografia medindo 

10x12 de uma pessoa Negra ou de uma pessoa Branca (os alvos eram de sexo 
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masculino). Logo abaixo, foram apresentados os adjetivos da primeira etapa 

individualmente e de modo aleatório, novamente por meio das teclas “A” e “L”, os 

participantes deveriam selecionar a associação do adjetivo com a foto. Nesta etapa eram 

seis fotografias, três representando homens negros e três representando homens brancos. 

 

Figura 5: Etapa 02- Indicar se a associação entre a imagem facial e a atribuição 

enquadrava-se no caracteriza ou não caracteriza 

 

 

 

 

3ª Etapa: 

 

Na terceira etapa para avaliar a infra-humanização, os participantes indicaram 

em que medida cada pessoa-alvo (fotos repetidas da primeira fase) seria capaz de 

expressar afetos. Ao pressionar a tecla “A”, eles indicaram se o alvo “frequentemente 

sente a emoção ou o sentimento” e ao pressionar a tecla “L”, indicaram se o alvo 

“raramente sente as emoções ou os sentimentos” retratado.  Ao total foram 12 afetos, 

sendo seis emoções (ALEGRIA, INTUIÇÃO, RAIVA, MEDO, CORAGEM, NOJO) e 

seis sentimentos (AMOR, ARREPENDIMENTO, AMIZADE, MÁGOA, ANGÚSTIA, 

SOLIDARIEDADE) ( Leyens et al., 2000). No capítulo 1 apresentamos que a subtração 
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dos elementos afetivos exclusivamente humanos, os afetos, seria um indicio de infra-

humanização dos grupos minoritários. Nesse sentindo, é importante enfatizar a distinção 

entre emoções e sentimentos. 

As emoções, segundo Damásio (2014), são um conjunto de modificações no 

estado do corpo integradas com algumas imagens mentais, responsáveis por ativar o 

sistema cerebral em especifico. Enquanto, que os sentimentos seriam a experiência 

interpretativa daquilo que o corpo estaria sentindo. As emoções estão associadas às 

respostas adaptativas dos seres humanos, dos animais e das plantas (Lima, 2002). Já os 

sentimentos são exclusivos dos humanos e estabelecidos em termos das influências 

culturais e da sua funcionalidade social. Como já citado por Leyens e colaboradores 

(2000), a atribuição diferenciada de sentimentos aos membros do endogrupo e do 

exogrupo é um indicador de infra-humanização e do racismo.  

 

Figura 6: Etapa 03- Indicar se os afetos associados a imagens faciais de homens 

negros e homens brancos eram frequentemente sentidos ou raramente sentidos 

 

 

 

 

b) Fase II 
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Na segunda fase, o estudo foi dividido em três etapas. O objetivo era verificar as 

avaliações automáticas associadas aos estímulos apresentados. A análise é realizada 

pela avaliação do bloco com menor média de latência de resposta, chamado de 

compatível (congruente), enquanto o bloco com maior latência de resposta é chamado 

de bloco incompatível (incongruente). Por meio do cálculo da associação implícita, ou 

seja, a diferença entre o número de respostas nos blocos compatíveis e incompatíveis 

(IAT = Bloco Compatível – Bloco Incompatível). O resultado desta formula refletirá a 

força relativa das associações realizadas.  

 

1ª Etapa: 

 

Na primeira etapa da segunda fase, os participantes visualizaram fotografias em 

preto e branco, cortadas, as quais mostravam apenas os olhos, o nariz e o lábio superior, 

traços fenotípicos. Ao pressionar a tecla “A”, os participantes indicaram que a foto 

representava uma pessoa Negra, ao pressionar a tecla “L”, indicaram que a foto 

representa uma pessoa Branca. 

 

Figura 7: Etapa 01- Indicar as fotos que representavam uma pessoa Branca ou 

uma pessoa Negra 
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2ª Etapa: 

 

 Na segunda etapa, foram apresentadas dezesseis palavras (PAZ, VIOLÊNCIA, 

BELEZA, FRACASSO, FEIÚRA, MORTE, ALEGRIA, SATISFAÇÃO, ÓDIO, 

TRISTEZA, PRAZER, AMOR, AMIZADE, CRUELDADE, TERROR, DESEJO), os 

quais foram selecionados pelos participantes como: “Eu gosto” (através da tecla A) ou 

como: “Eu não gosto” (através da tecla B).  

 

Figura 8: Etapa 02 - Indicar se gosta ou não gosta das palavras apresentadas no 

centro da tela 

 

 

 

3ª Etapa: 

 

A última etapa da segunda fase representa os blocos congruentes e os 

incongruentes. Os sujeitos identificados com números ímpares visualizaram o bloco de 

categorias classificado como “Compatível”, ou seja, no canto superior da tela aparecerá 

no lado esquerdo a referência (Pessoa Branca = Eu gosto) e no lado direito (Pessoa 

Negra = Eu não gosto). Já os outros classificados com números pares visualizaram o 
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bloco de categorias “Incompatível”, no canto superior da tela aparecerá no lado 

esquerdo, a categoria (Pessoa Branca = Eu não gosto) e no lado direito (Pessoa Negra = 

Eu gosto). Nesta etapa haverá o jogo de palavras e o de fotos cortadas aleatoriamente. 

Em algumas telas aparecerão as imagens faciais e em outras telas as palavras. 

 

 

Figura 9: Etapa 03- Sujeitos Pares- Bloco Compatível 

 

 

 

Figura 10: Etapa 03- Sujeito ímpares - Bloco Incompatível ( incongruentes) 

 

 

  

c) Fase III 
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Após a realização das fases no computador, os estudantes realizaram a terceira 

fase, os quais foram orientados a observar 18 fotos de tamanho 3/4, uma do lado da 

outra, sendo nove negros e nove brancos impressos em uma folha A4. O objetivo desta 

etapa era verificar quais os alvos seriam mais personalizados pelos estudantes, por meio 

do nível de atenção que foi desprendido pelos estudantes ao memorizar os alvos. Os 

estudantes precisavam marcar apenas os sujeitos que foram exibidos durante a segunda 

e a terceira etapa da primeira fase do estudo. (Segue em anexo as fotografias utilizadas- 

Anexo III) 

 

d) Fase IV 

 

A quarta fase teve como propósito analisar o nível de atenção dos estudantes 

durante as etapas anteriores. Foi apresentado aos estudantes uma tabela que continha na 

primeira coluna a foto de um alvo negro e de um alvo branco e na segunda os dezesseis 

adjetivos apresentados na primeira etapa da segunda fase do estudo. Nas instruções 

pedia-se que cada participante indicasse os adjetivos que eles associaram a cada 

fotografia durante a primeira fase do estudo. Nesta etapa, o respondente deve perceber 

que nenhum dos adjetivos apresentados foram utilizados por eles na primeira fase, 

consequentemente, não deverão selecionar nenhum adjetivo desta etapa. Assim, a 

quantidade de características marcadas indica a personalização ou a despersonalização 

do alvo. Para que ocorra a personalização do alvo branco ou preto é necessário que o 

participante marque o mínimo possível das características apresentadas. 

 

e) Fase V  
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A última fase foi a aplicação da escala adaptada de racismo moderno (Santos et 

al.,2006) a fim de medir os níveis de preconceito explicito. A escala contém catorze 

perguntas e os estudantes deveriam escolher as suas respostas por meio da escolha de 

cinco itens ("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", 

"discordo totalmente"). 

As fotos apresentadas no estudo foram pré-testadas em pesquisas anteriores, 

quanto a cor do alvo, atratividade física, idade e qualidade gráfica ( Lima, 2002; Vala et 

al. 2011).   

 

3.3.4. Análise dos dados 

 

As análises das latências de respostas foram realizadas seguindo os  

procedimentos adotados Greenwald et. Al. (1998) e Lima (2002).  As latências que 

apresentavam dois Desvios Padrões acima da média (M = 1.757 ms.) foram substituídas 

por 5.000 na primeira fase, o que resultou na exclusão de 4,1 % das respostas. Na 

segunda fase foram substituídos por 300 e 3000, respectivamente, os tempos abaixo de 

300 milésimos de segundo (representando 1,6% dos dados) e acima de 3000 

(representando 3,9%). As latências restantes foram analisadas por meio do software 

(SPSS 18.0). 

 

3.4. Resultados e Discussão dos Dados 

 

3.4.1. Personalização do Alvo Branco e Despersonalização do Alvo Negro 
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A nossa primeira hipótese que afirmava que os participantes levariam mais 

tempo para formar impressões sobre pessoas Brancas do que para pessoas Negras, 

segundo os modelos de formação de impressões de Brewer (1988) e Fiske (1988) foi 

corroborada. 

 Os estudantes atribuíram características a faces de pessoas desconhecidas que 

apresentavam como atributo categórico, a cor da pele. Nesta tarefa, a latência na 

caracterização dos alvos funcionou como um indicador no esforço cognitivo consumido 

pelos participantes do estudo. Os estudantes, independente da sua cor de pele 

demoraram mais tempo em formar impressões sobre os alvos brancos do que sobre os 

alvos negros. F(1, 47) = 14.42, p = .000 (ver Tabela 1).  

 

Tabela 1:Latência e Desvios Padrões do Tempo para a formação de impressão sobre os 

alvos. 

 Média (em 

milésimos de segundo) 

Desvio Padrão 

Alvo Branco 1843.76 91.24 

Alvo Negro 1684.85 82.98 

 

Com relação à Cor Alvo vs. Traços Positivos - Negativos, os estudantes 

atribuíram mais traços positivos do que negativos para ambos os alvos negros e brancos 

F(1,47)= 4,5 p= .037 . Não evidenciamos nenhuma interação entre alvo e valência nesta 

tarefa, não confirmando a nossa segunda hipótese do estudo, como podemos ver pelos 

valores estatísticos na Tabela 2. 
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Tabela 2. Médias e Desvios Padrões da valência na atribuição das características. 

 Média Desvio Padrão 

Traços Positivos 2.34       0.20 

Traços Negativos 1.74       0.19 

  

 

3.4.2. Investigação da infra-humanização enquanto negação da expressão de 

sentimentos 

 

A terceira hipótese do estudo, a qual afirmava que os participantes iriam atribuir  

mais sentimentos para os alvos Brancos do que para o alvo Negro não foi confirmada 

F(1,47) =0, 057; p = 0,813. No entanto em relação ao tempo gasto para associar os 

sentimentos aos alvos os dados da tabela 3 mostram que independente da sua cor da 

pele, os participantes demoram mais tempo para atribuir afetos (sentimentos e emoções) 

ao alvo branco do que ao alvo negro. F(1, 47) = 3.86;  p =0, 055.  

 

Tabela 3. Infra-humanização do alvo, enquanto negação da expressão de sentimentos. 

 Média(em 

milésimos de segundo) 

Desvio Padrão 

Alvo Branco 1549.25      86.12 

Alvo Negro 1464.40      76.05 

 

 

3.4.3. Nível de atenção e memorização dos participantes durante a tarefa 
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Uma ANOVA com medidas repetidas foi realizada para testar a nossa quarta 

hipótese de que os estudantes reconheceriam mais as fotografias dos alvos brancos do 

que dos alvos negros. Na terceira fase, os participantes selecionavam as fotografias dos 

alvos (brancos e negros) apresentados durante a fase I do estudo. Foram apresentadas 18 

fotografias, das quais apenas 6 estavam corretas. O indicador de personalização foi 

construído segundo a seguinte fórmula PB = AB – (EB + OB) e PN= NA – (EN + ON), 

onde: 

PB = personalização dos alvos Brancos;  

AB= número de fotografias corretas dos alvos brancos;  

EB = número de fotografias erradas dos alvos brancos;  

OB= número de omissões de fotografias dos alvos brancos.   

PN = personalização dos alvos Negros;  

AN= número de fotografias corretas dos alvos negros;  

EN = número de fotografias erradas dos alvos negros;  

ON= número de omissões de fotografias dos alvos negros.   

 

A personalização do alvo foi medida por meio da soma da quantidade de erros 

(fotografias selecionas que não representavam os alvos) e de fotografias omitidas 

(fotografias que representam os alvos, porém não eram marcadas pelos participantespor 

esquecimento ou por não reconhecer a fotografia e associa-la aos alvos das etapas 

anteriores), e em seguida, pela subtração do número de fotografias corretas. Os 

resultados demonstraram que das três fotografias apresentadas para cada alvo, número 

médio de fotografias lembradas pelos estudantes foi de 2.65 para os alvos brancos e 

2,67 para os alvos negros. Não encontramos diferenças significativas da personalização 

do alvo branco e na personalização do alvo negro por meio da tarefa de lembrança das 
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fotografias, [F(1,47) =0,214; p = 0,646]. Com relação a interação entre o efeito da cor 

da pele do participante e a personalização do alvo, também não foi encontrados valores 

significativos, [F (1,47) = 0,524; p = 0,473], assim a nossa quarta hipótese foi refutada. 

Na quarta fase, a análise foi realizada, utilizando o nível de memorização como 

um indicador de personalização dos alvos com o intuito de corroborar com a quinta 

hipótese do estudo. Nesta etapa, o estudante deveria recordar, a partir de uma lista de 

dezesseis adjetivos, quais haviam aparecido na 1ª fase do estudo; sendo que nenhum 

destes havia sido utilizado na primeira fase do estudo.  Os participantes que não 

marcaram nenhuma das características, apresentam o nível mais elevado de recordação 

(personalização)  da impressão formada sobre os alvos  Novamente, não houve efeito da 

cor do Alvo na quantidade de características lembradas, [F(1,46) = 0,001; p = 0,977]. 

No entanto, um efeito de interação entre a cor do Alvo e a Cor dos Participantes, 

tendencialmente significativo foi encontrado, [F (1,46) = 2,83; p = 0,099]. As pessoas 

brancas respondendo sobre os alvos brancos, cometeram um erro de 2.57 e com relação 

aos alvos negros o erro foi de 2.3 traços. No entanto, as pessoas negras, nesta tarefa, 

despersonalizaram mais os próprios negros 3.0 do que os brancos 2.8. 

 

3.4.4. Análise do IAT como indicador de Preconceito Implícito e Análise da Escala 

de Racismo como indicador de Preconceito Explícito 

 

Para explorar o preconceito implícito e testar a nossa sexta hipótese a qual 

afirmava que haveria o efeito IAT (preconceito implícito) contra os negros e não 

haveria o preconceito explícito. Analisamos o efeito IAT por meio da subtração das 

médias de resposta no bloco incompatível (Branco/Não gosto – Negro/Gosto) das do 

bloco compatível (Branco/gosto – Negro/Não gosto). Os estudantes levaram menos 
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tempo para avaliar fotos apresentadas no bloco compatível do que no incompatível, 

implicando em preconceito implícito contra os negros (M = 419.11; D.P. = 454.84), 

[t(48) = 6.45; p < 0,001]. Com base nos resultados estatísticos, pudemos comprovar a 

presença do preconceito implícito contra os negros corroborando com as nossas 

principais hipóteses que afirmavam uma distinção na análise em tarefas de formação de 

impressão.  

Para analisar o preconceito explícito, utilizamos a escala moderna de racismo 

adaptada ao contexto brasileiro por Santos et al. (2006). A escala apresentava 14 itens, 

foram retirados cinco itens com o objetivo de aumentar a confiabilidade interna da 

escala, resultando em um (α = .67). Assim, permaneceram os seguintes itens: (Recebem 

muito respeito e consideração; Não necessitam de ajuda, apenas devem se esforçar; 

Devem superar o preconceito sem apoio; Habilidosos em trabalhos manuais; Habilidade 

Culinária; Suas danças expressam sensualidade; Importância aos movimentos de 

protesto; Pouco prudente dá importância as suas queixas; Melhores desempenhos em 

modalidades esportivas). 

Os valores da escala variavam de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo 

totalmente), sendo 3 ( o valor indicativo de neutralidade). Assim, quanto mais o 

participante indicava suas respostas acima de 3 mais demonstravam racismo, quando as 

respostas eram menores que o valor de 3, indicavam menor índice de racismo. 

Encontramos uma média de 2.8 (D.P. = 0,87).  A escala de racismo apresentou na 

amostra total, média geral de 20 pontos ( D.P. = 4,8) e extremos  entre 11 e 29 pontos. 

O valor de p < 0,001. Por meio da análise do teste t, encontramos: [t(48) = -1,48; p = 

0,160]. Como o valor apresentado é próximo ao ponto médio da escala, podemos 

afirmar que em relação a expressão do preconceito explícito, os estudantes assumiram 

uma posição de neutralidade. 
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3.4.5. Relações entre a despersonalização, a infra-humanização, o preconceito 

implícito e o preconceito explícito. 

 

Por fim, para testarmos a nossa última hipótese, que afirmava que haveria 

relações positivas entre a despersonalização, a infra-humanização e o preconceito 

implícito, procedemos a um teste de correlações parciais. Como podemos ver na Tabela 

4, há correlações significativas entre a despersonalização e a infra-humanização, ou 

seja, o individuo que é despersonalizado também é infra-humanizado. A 

despersonalização não manteve correlações com o preconceito implícito, nem com o 

preconceito explicito. A falta de consistência na relação entre medidas de atitudes 

raciais implícitas e explícitas é um resultado muito frequente nos estudos em psicologia 

social (Fazio et al., 1995). Alguns autores afirmam que as normas antirracistas incidem 

apenas sobre o processamento controlado da informação e não sobre os processos 

automáticos, o que leva a falta de correlações entre essas medidas (Lima, 2002). Em 27 

estudos realizados por Dovidio, Kawakami e Beach (2001), todos apresentaram um 

padrão de correlação muito fraco entre medidas implícitas e explícitas. 

 

 

 

 

 

 



88 
 

Tabela 4 Correlações entre o efeito IAT, o preconceito implícito, o preconceito explícito 

e a infra-humanização 

 1 2 3 4 5 EfeitoIAT 

Despersonalização 1 .32* .19 .10 .07 -.12 

InfraHumanização  1 .07 .04 .03 -.20 

PersonalizaçãoI   1 .12 .25 -.00 

PersonalizaçãoII    1 .02 -.23 

Prec. Explicito     1 -.02 

*A Correlação é significativa no nível 0,05. 1- Despersonalização (Atribuição de 

traços); 2- Infra Humanização (Afetos); 3- Personalização I  (Fotografias); 4- 

Personalização II (Atribuição de características); 5- Preconceito explícito 

 

3.5. Sumário e conclusões 

 

O objetivo deste estudo foi verificar o fenômeno da despersonalização e as suas 

relações entre a infra- humanização, o preconceito implícito, o preconceito explícito por 

meio de tarefas de formação de impressões com auxílio do programa IAT. Formulamos 

as hipóteses de que ocorreria a despersonalização da pessoa negra em relação à branca, 

expressada por uma menor latência de resposta e também haveria a infra- humanização 

enquanto uma negação da expressão de sentimentos para os alvos negros. 

Consequentemente, haveria o efeito IAT, o qual apresentaria correlações positivas entre 

a despersonalização e a infra-humanização.  

Os resultados obtidos confirmaram parcialmente as nossas hipóteses 

apresentadas no início deste capítulo, os padrões de respostas são semelhantes a estudos 

anteriores. Vala, Pereira, Lima & Leyens (2011) encontraram que os participantes 

brancos investem mais tempo em avaliar os alvos brancos do que os alvos negros. Com 

relação à atribuição de traços, também favorecem mais positivamente do que 
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negativamente ambos os alvos. Em outro estudo, Lima (2002) demonstrou que os 

estudantes levaram em média 31.06 segundos para atribuir traços aos alvos brancos e 

em média 22,92 segundos para os alvos negros, confirmando a despersonalização dos 

negros. O efeito da valência das características também foi verificado e semelhante ao 

presente estudo, os participantes também atribuíram mais características positivas do 

que negativas, no entanto, não houve efeito principal do alvo. 

Com relação à hipótese de infra-humanização, os resultados demonstraram 

personalização dos brancos na atribuição e afetos (maior latência de resposta), no 

entanto não confirmamos a nossa hipótese que afirmava que haveria uma diferenciação 

na categorização de sentimentos para brancos e negros. Estatisticamente não 

encontramos valores que comprovassem o modelo de infra-humanização enquanto uma 

negação da expressão de sentimentos para os membros do exogrupo exposto por Leyens 

e colaboradores (2000).  

Os resultados obtidos indicaram que se mantém o efeito principal de 

despersonalização do alvo negro em relação ao branco, os primes categorias 

“NEGROS” e “BRANCOS” funcionam como facilitadores nas tarefas de formação de 

impressões, apesar de todas as fotografias representarem pessoas desconhecidas sem a 

descrição de um contexto social anterior. Percebeu-se que esses primings tornam as 

respostas dos participantes mais rápidas no reconhecimento de palavras positivas aos 

alvos brancos do que aos alvos negros.  

Como mostra a literatura sobre o preconceito explícito, as expressões tendem a 

ser abertas e diretas, os indivíduos possuem diferentes moderados cognitivos que 

influenciam no processamento da informação. Não foi investigado neste presente 

estudo, o efeito das normas sociais presentes durante a realização da pesquisa. No 

entanto, alguns autores ressaltam que as normas sociais interferem nas expressões 
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públicas de atitudes raciais (Crandall, Eshleman & O’Brien, 2002 citado em Lima, 

2002). Neste estudo não evidenciamos o preconceito explícito e nem as suas correlações 

com o efeito da despersonalização e o preconceito implícito.   

O conjunto dos resultados analisados possibilitou a confirmação de algumas 

hipóteses: Os participantes levaram mais tempo para formar impressões sobre pessoas 

brancas do que para pessoas negras; Com relação a diferenciação na quantidade de 

traços positivos e negativos para os alvos, não confirmamos a interação entre alvo e 

valência, visto que para ambos os alvos os participantes atribuíram mais características 

positivas do que negativas.  Não houve a corroboração da terceira hipótese referente a 

infra-humanização. No entanto, encontramos que os participantes, independente da 

categorização do alvo, gastaram mais tempo para associar sentimentos e emoções ao 

alvo branco do que ao alvo negro. Os dados estatísticos também não confirmaram a 

nossa hipótese de personalização do alvo branco por meio da tarefa de lembrança das 

fotografias e nem por meio da tarefa de lembrança das características. Comprovamos a 

presença do preconceito e a ausência da manifestação do preconceito explícito, como 

afirmava a nossa sexta hipótese do estudo baseada nos estudos realizados por Lima 

(2002).  Ao confirmar a presença do preconceito implícito rodamos uma analise de 

correlação com os demais fenômenos abordados no estudo, mas só evidenciamos a sua 

relação com a infra-humanização, confirmando parcialmente a nossa ultima hipótese.    

Este primeiro estudo ocorreu em um laboratório com tarefas de formação de 

impressão hipotéticas e menos relevantes, de maneira geral o alvo negro foi mais 

despersonalizado do que o alvo branco, como pudemos evidenciar na condição de 

formação de impressão, na primeira fase do estudo. 

A análise desses resultados suscitou-nos várias reflexões. Primeiramente, se 

conseguimos comprovar a presença do preconceito implícito contra os negros em 
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situações hipotéticas, poderíamos avançar no estudo deste fenômeno buscando um 

contexto mais semelhante a realidade vivenciada pela população negra para investigar a 

presença do fenômeno e o seu impacto nas relações interpessoais. Assim, visto que 

pesquisas sobre o efeito do racismo na saúde vêm aumentando, escolhemos este 

contexto para realizar a nossa investigação, buscando compreender se a 

despersonalização facilita e até mesmo legitima ações violentas e indiferença emocional 

entre as relações Médico x Pacientes. Para tentar responder essas novas questões acerca 

do fenômeno da despersonalização, realizamos um segundo estudo, que será descrito no 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 4 

ESTUDO II 

A DESPERSONALIZAÇÃO DOS NEGROS NO ÂMBITO DA SAÚDE  

 

 

O atendimento clínico é diferenciado para a população negra? Os pacientes que 

possuem o SUS são atendidos com o mesmo dispêndio de tempo e de atenção que os 

pacientes que possuem plano de saúde particular, pelo mesmo médico em um mesmo 

ambiente?   Há uma discriminação oculta e/ou flagrante contra os negros no âmbito da 

saúde?  Para responder estas perguntas, realizamos outro estudo com estudantes de uma 

Universidade Federal de Sergipe, cursando Medicina. Buscamos utilizar um método 

uma configuração que aproximasse o respondente a ações mais reais e corriqueiras no 

âmbito das suas práticas médicas.   

Diferentes estudiosos investigam a sociedade, e a desigualdade presente nela. 

Aristóteles foi o primeiro filósofo a compreender que há diferenças entre os membros 

pertencentes a mesma sociedade.  Alguns estariam designados a comandar e os outros a 

baixarem a cabeça e a obedecer (Silva & Barros, 2002).   

A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos (...)” e em relação a saúde a 

constituição deixa claro ao afirmar que “ A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação” (Art.196). 

A equidade tão bem afirmada acima, não representa a vida cotidiana dos 

brasileiros, mas sim a sua falta, no caso o conceito de inequidade representa melhor a 
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atual situação das desigualdades sociais no âmbito da saúde. Inequidade em saúde “é 

uma manifestação mensurável da injustiça social, geralmente representada pelos 

diferenciais no risco de adoecer ou morrer” (Silva & Barros, 2002).  

Será que há uma diferenciação desrespeitosa nos serviços de saúde, os quais 

beneficiam apenas um determinado grupo social? 

No Brasil, a hierarquização social é definida, pela interligação entre a cor da 

pele, classe econômica e o histórico familiar. Apesar da evolução das sociedades, o 

racismo continua como um fenômeno preditor da divisão entre grupos dominantes e 

grupos dominados. Dessa forma, é a população negra que sofre os maiores efeitos desta 

distinção, ao longo do seu ciclo de vida (Lopes, 2005).  

Segundo Lopes (2005), o Brasil, apesar do seu desenvolvimento econômico, 

ainda apresenta um elevado índice de pobreza. As regiões sul e sudeste são as mais ricas 

comparadas com a região Norte e Nordeste. Com relação ao índice de riqueza associada 

a estrutura racial, os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) 

apontam que a população branca é mais rica do que a população em todas as regiões, 

mesmo na região nordestina, a qual os negros representavam 65,7% da população no 

ano de 2000.  Não convivemos com uma segregação explícita da população devido a 

cor da pele, no entanto os resultados do IPEA demonstram que a população negra não 

acompanha a mobilidade social do país, diferente dos brancos.  

Outra disparidade entre a população branca e negra está relacionada a moradia, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2001, três quartos 

das pessoas que viviam em favelas eram negras. A expectativa de vida do Brasil para os 

homens brancos em 2011 era de 72,4 anos e 66,7 anos para os homens negros. Com 

relação à população feminina, as mulheres negras apresentaram um índice de 70,9 anos, 

enquanto as mulheres brancas apresentaram 74,6 anos. 
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Muitos estudos são realizados para abordar as desigualdades étnico-raciais na 

educação, no campo jurídico, no mercado de trabalho, no entanto ainda há uma lacuna 

no âmbito da saúde. O racismo é uma das mais importantes causas da morbidade nas 

minorias étnicas, os seus efeitos podem ocasionar impactos na auto-estima, causando a 

depressão, dificultam o acesso aos serviços públicos e contribuem para uma associação 

errônea com a pobreza e exclusão econômica ( Paradies, 2006). 

Lima (2002) considera que o racismo é responsável por estruturar a 

discriminação, gerando uma distribuição desigual de recursos materiais e simbólicos 

para as pessoas de cor da pele preta. Em um estudo sobre autopercepção do estado geral 

da saúde investigado por Dachs (2002), apurou que os negros estão abaixo da média 

nacional nas avaliações positivas do seu estado de saúde e acima das médias nacionais 

nas avaliações negativas.  

Outros estudos demonstram que o acesso à saúde reprodutiva é fator crítico na 

discriminação no Brasil. Perpétuo (2000) constatou que as mulheres negras tem menor 

acesso à assistência obstétrica, seja durante o pré-natal, seja no parto ou no puerpério. 

Com relação a taxa de mortalidade por complicações no parto, as mulheres negras 

também apresentam maiores índices. Em outro estudo, com mulheres brancas, pretas e 

pardas, Leal, Gama e Cunha (2005), encontraram índices de qualidade mais elevados 

para as mulheres brancas do que para as pardas e as pretas com relação a qualidade do 

acesso de serviços em saúde. Além de verificarem que 19,1 % das mulheres negras não 

recebem anestesia no parto vaginal contra 13,5% das brancas. O risco de morte por 

desnutrição é, por exemplo, 90% maior entre crianças negras do que entre brancas (MS, 

2005). E a chance de morrer por tuberculose, entre adultos, é 70% maior nesta mesma 

comparação. Ainda de acordo com as estatísticas, o índice de mulheres que passam por 

mais de seis consultas no pré-natal é de 62% entre mães de nascidos vivos brancos e de 
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apenas 37% entre mães de nascidos vivos negros. As seis consultas de pré-natal são a 

recomendação mínima da Organização Mundial da Saúde (OMS).  Ademais, a 

mortalidade de crianças negras até 5 anos de vida é de 36 por mil, diminuindo para 28 

por mil ao se tratar de crianças brancas (IBGE, 2006). 

Segundo a organização de sociedade civil (CRIOLA), conduzida por mulheres 

negras, além das dificuldades de acesso aos serviços do SUS, a população negra sofre 

mais com a baixa qualidade da atenção que lhe é oferecida, o diagnóstico tardio e o 

tratamento inexistente, inadequado ou ineficiente. Essa discriminação que ocorre 

durante os atendimentos médicos, sofre os efeitos de fatores que temos consciência, mas 

também dos que não temos consciência. Profissionais de saúde ao atender pessoas 

negras, brancas, ricas e pobres podem perpetuar valores de igualdade e, no entanto 

realizar práticas de cunho discriminatórias, sem perceber a sua intencionalidade.   

Nos Estados Unidos, um estudo realizado com estudantes de medicina por meio 

do IAT e de medidas explícitas do preconceito racial, demonstrou que os estudantes não 

apresentaram preconceito explícito, mas apresentaram preconceito implícito. Estes 

resultados foram analisados por meio do tempo de resposta que os estudantes gastavam 

em associar pacientes negros e brancos com coisas positivas e negativas. Neste caso, os 

estudantes demoraram mais tempo para associar pacientes negros a coisas positivas do 

que pacientes brancos (Green et al. 2007).  

Tavares, Oliveira e Lages (2013) realizaram um estudo recente sobre o olhar 

critico de profissionais da psicologia no âmbito da saúde pública. Os resultados 

apontaram a falta de um olhar mais minucioso dos profissionais sobre as relações 

étnico-raciais e suas implicações no campo da saúde, reproduzindo a ideologia da 

igualdade social no país, a qual não contribui para a criação de as ações promotoras da 

equidade. 
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O racismo institucional é um dos elementos primordiais presente no acesso das 

mulheres negras aos serviços de saúde. Goes, Nascimento (2013) investigaram os perfis 

sócio demográficos e o acesso de mulheres negras aos serviços preventivos. Os 

resultados demonstraram que, para o nível de acesso considerado bom, as mulheres 

brancas representam 15,4%, enquanto as negras respondem por 7,9%. Ao associar as 

desigualdades sócias demográficas e raciais, as mulheres negras sofrem mais com as 

iniquidades em saúde, gerando bruscos prejuízos ao processo saúde-doença. A situação 

das mulheres negras é sempre desvantajosa comparada às mulheres brancas quanto a 

renda, nível de instrução e ocupação no mercado de trabalho. Dessa maneira, os autores 

concluíram que as desigualdades raciais determinam o acesso aos serviços de saúde e 

limitam o cuidado. 

Os resultados dos estudos de Kalckmann, Santos, Batista, Cruz (2007) também 

evidenciaram que a população negra é discriminada nas unidades de saúde, como 

usuários e como profissionais.  

No Brasil não há estudos que analisem este tipo de discriminação, a ocultada, 

está presente durante os atendimentos médicos, e, no entanto não é “vista”. Assim, 

consideramos que uma pesquisa que traga um desenho experimental, no qual evidencia 

comportamentos preconceituosos implícitos contra pacientes negros, poderá contribuir 

para o preenchimento da lacuna teórica e metodológica deste tema no Brasil. O objetivo 

geral é verificar se há distinção discriminatória para pacientes brancos e negros, durante 

o atendimento médico realizado por residentes em medicina, que estejam cursando entre 

o nono e o décimo segundo período do curso. Além disto, os pacientes serão divididos 

em grupos (planos de saúde X SUS), com o intuito de comprovar que a cor da pele e 

classe econômica se complementam para produzir um racismo no qual os pobres podem 
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ter menos acesso a saúde do que os ricos e também,  os negros pobres podem ter menos 

acesso a saúde que os brancos pobres.   

Combater a desigualdade é o principal desafio para as políticas públicas. A área 

acadêmica precisa focar não apenas no preconceito explícito sofrido pelas 

características econômicas ou étnico-raciais, mas mensurar também aquilo que não é 

visto. Por fim, nosso intuito em pesquisar a despersonalização na saúde é fornecer dados 

que contribuam para uma quebra da cultura brasileira em beneficiar determinados 

grupos baseados pela classe ou pela cor da pele. Além de, gerar discussões que 

contribuam para um melhoramento no curso de medicina, onde a inclusão da questão 

racial nas universidades não seja uma disciplina optativa, mas sim obrigatória com o 

intuito de formar profissionais de saúde em diferentes realidades sociais e atuarão com 

ética e respeito aos diferentes grupos sociais.     
 

4.1. Objetivos 

 

a) Objetivo geral: Analisar de que forma a cor da pele preta se relaciona com o 

fenômeno da despersonalização presente em atendimentos clínicos e verificar se 

os índices de erros de diagnósticos tem relação com a cor da pele e com o tipo 

de encaminhamento (SUS – PARTICULAR) dos pacientes. 

b)  Específicos: 

 Avaliar os níveis de despersonalização, infra-humanização e preconceito 

implícito e explícito dos estudantes de medicina pesquisados. 

 Analisar o efeito da despersonalização dos pacientes negros sobre os erros de 

diagnóstico cometidos por estudantes de medicina. 
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 Analisar os efeitos do estrato econômico dos pacientes sobre a 

despersonalização, erros de diagnósticos, infra-humanização e racismo. 

 Analisar as relações entre despersonalização, desumanização e racismo. 

 
4.2. Hipóteses  

 

H1) Os residentes de medicina demorarão mais tempo em avaliar e analisar os vídeos 

referentes aos pacientes brancos do que de pacientes negros;  

H2) Os residentes acertarão mais os diagnósticos para os pacientes brancos do que para 

os pacientes negros;  

H3) Os residentes de medicina demorarão mais tempo em avaliar e analisar os vídeos 

referentes aos pacientes brancos que vieram por planos de saúde do que de pacientes 

negros que vieram pelo SUS;  

H4) Os residentes errarão mais os diagnósticos para os pacientes que vieram pelo SUS 

do que para os pacientes de Planos. 

H5) Haverá mais erros de diagnóstico e menos tempo para analisar os vídeos de 

pacientes negros que vieram pelo SUS;  

H6) Os participantes levarão mais tempo para formar impressões sobre pessoas Brancas 

do que para pessoas Negras durante a tarefa de formação de impressão (fase 2);  

H7) Os estudantes lembrarão mais dos pacientes brancos que dos negros na fase de 

recordação e de pacientes de plano que do SUS (fase 3);  

H8) Os residentes de medicina farão descrições mais pormenorizadas para os pacientes 

brancos que para os negros e de pacientes de plano que do SUS (fase 4);  
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H9) Haverá uma correlação positiva entre preconceito explícito, o tempo de 

visualização dos vídeos, o tempo de formação de  impressão e os erros de diagnósticos. 

4. 3. Método 

4.3.1 Desenho 

 

Foram adotadas como variáveis independentes a cor da pele ( Branco vs. Negro) 

e o tipo de encaminhamento ( Convênio Particular vs. SUS). Esse estudo foi elaborado 

no formato de desenho fatorial 2 (origem social dos pacientes: Plano de saúde vs. SUS) 

x 2(Cor dos pacientes: Negros vs. Brancos). A variável independente inter participantes 

foi a cor do paciente (Branco ou Negro)  a variável independente intra participantes foi 

o tipo de encaminhamento (Convênio Particular ou SUS) as variáveis dependentes 

foram o tempo para formar o diagnósticos, ou seja, o tempo de atenção ao paciente e os 

erros de diagnóstico  

Ao total foram vinte e quatro participantes, doze visualizaram os vídeos dos 

atores negros e doze visualizaram os vídeos dos atores brancos. É importante ressaltar 

que cada participante assistia ao total, quatros vídeos, dois representavam os “pacientes” 

encaminhados pelo SUS e dois vídeos, pacientes com convênio particular, dois 

pacientes de sexo masculino e  dois de sexo feminino, como se pode ver no quadro 1.   

Figura 11 - Organização de visualização dos vídeos 

Sujeito 01 Vídeo 1 

Vídeo 2 

Vídeo 3 

Vídeo 4 

Paciente Branco (Masculino – SUS) 

Paciente Branco (Masculino-Plano) 

Paciente Branco (Feminino - SUS) 

Paciente Branco ( Feminino – Plano) 

Sujeito 02 Vídeo 1 

Vídeo 2 

Paciente Negro (Masculino – SUS) 

Paciente Negro (Masculino-Plano) 
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Vídeo 3 

Vídeo 4 

Paciente Negro (Feminino - SUS) 

Paciente Negro (Feminino – Plano) 

 

4.3.2 Participantes 

Participaram do experimento 24 estudantes do curso de medicina de uma 

universidade pública de Sergipe, 15 mulheres, sendo 3 negras e 12 brancas  e 9 homens, 

sendo 2 negros e 7 brancos. A cor da pele dos participantes foi definida por meio da 

autocategorização, os quais escolheram entre BRANCO, Preto, PARDO. A idade dos 

estudantes variava entre 23 e 36 anos (M = 24.8, DP = 1.67), 

Os estudantes que responderam a pesquisa cursavam  entre o sétimo semestre e o 

décimo segundo de medicina. Realizamos uma breve pesquisa com eles para conhecer o 

caminho percorrido por eles até a conclusão da graduação em medicina. A partir do 

quinto semestre os alunos de medicina aprendem com os respectivos professores como 

devem se comportar e o que averiguar em cada atendimento.  No sexto semestre os 

estudantes iniciam a prática clínica. É a partir do sétimo período, por meio da disciplina 

“Clínica Médica I” , que eles realizam os atendimentos com o objetivo de estabelecer o 

diagnóstico, o tratamento, além do acompanhamento da evolução de cada caso clínico. 

O oitavo e o nono semestres tem um funcionamento semelhante ao sétimo, havendo 

uma mudança referente as especialidades clínicas atendidas. O décimo período é 

marcado pela entrada dos estudantes no internato, neste momento os estudantes tem 

uma rotina diária de atendimentos, percorrendo hospitais, maternidades e postos de 

saúde. Do décimo ao décimo segundo, os estudantes realizam em alguns momentos 

atendimentos autônomos e em outros acompanhados pelo professor. Após os 

atendimentos todos os casos clínicos são discutidos entre todos os participantes. É 
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importante frisar que os estudantes só atendem pacientes que utilizam o sistema único 

de saúde (SUS) e em torno de cinco especialidades, ginecologia/obstetrícia, cirurgia 

geral, clínica médica, pediatria e saúde coletiva.  Todos os estudantes que contribuíram 

com a pesquisa realizam atendimentos em ambulatórios e hospitais da rede pública de 

Sergipe, supervisionados por professores de diferentes especialidades, como, clínico 

geral, obstetrícia, pediatria entre outras. 

4.3.3. Instrumentos 

Para investigar a intensidade das associações automáticas e mensurar o preconceito 

implícito por meio do paradigma de resposta, utilizamos o programa o Implicit 

Association Test (IAT) (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). Este programa 

contemplou a primeira e a segunda fase deste estudo. Foi por meio deste programa que 

obtivemos o cálculo do tempo de visualização do vídeo até a escrita da hipótese 

diagnóstica e do seu respectivo tratamento.  Na segunda fase, por meio de tarefas de 

formação de impressão conseguimos identificar o preconceito implícito contra negros, 

utilizando tarefas de associação entre palavras e imagens faciais de homens Brancos e 

Negros. Utilizamos um painel fotográfico (Anexo IX) e uma escala de racismo 

moderno (Navas, 1998), que contemplou também aspectos relacionados aos princípios 

de igualdade e de negação ao preconceito racial (Anexo XI)  

4.3.4 Aspectos éticos 

O presente trabalho foi aprovado pela comissão de ética e pesquisa seguindo todos 

os critérios do Conselho Nacional de Saúde, estabelecidos na resolução nº 

196/10/1996.O número do parecer é 239.671, de 05 de abril de 2013 (ANEXO I). 
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Elaboramos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 

A), para os respondentes, os quais tiveram conhecimento do objetivo do estudo, além de 

serem informados sobre o seu anonimato e a livre participação na pesquisa. Para os 

atores que participaram dos vídeos elaboramos uma declaração de Autorização de uso 

de imagem em pesquisa científica ( APÊNDICE B), ao assiná-lo os participantes 

autorizavam a divulgação dos vídeos e as suas fotografias sob o formato cientifico e 

sigiloso, os resultados do estudo e suas implicações sociais e científicas.  

4.3.5 Procedimentos 

A primeira etapa do trabalho voltou-se para a gravação, edição e Pré-testes dos 

vídeos que seriam utilizados posteriormente no estudo. O objetivo da gravação dos 

vídeos foi realizar uma simulação de atendimentos clínicos, cujos pacientes relataram 

sintomas clínicos e características físicas e psicossociais. Os atores, participantes da 

gravação dos vídeos foram escolhidos após uma seleção cuidadosa. Pedimos o auxílio a 

dez colaboradores. Dentre eles, dois eram homens que se auto classificaram como 

brancos e oito mulheres, das quais três eram negras e cinco eram brancas. Passamos os 

oito vídeos e cada colaborador analisou a qualidade do áudio, da imagem, a cor da pele 

dos atores, a semelhança da idade dos atores com o contexto clínico e a atuação de cada 

um deles, por meio de um roteiro de perguntas com respostas objetivas ( Anexo VI).  

Após esta análise, todos os vídeos foram considerados aptos para serem utilizados no 

presente estudo. Com base nesta análise foram selecionados oito atores ao total, quatro 

mulheres (duas negras e duas brancas) e quatro homens (dois negros e dois 

brancos).(Anexo V)  
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Os diagnósticos relatados nos vídeos pelos atores foram analisados por três 

médicos, os quais confirmaram que os sintomas e as queixas estavam de acordo com a 

classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à saúde ( CID-10).   

A duração média dos vídeos foi padronizada para que todos relatassem o texto 

em um tempo total de um minuto e trinta segundos.  Não houve padronização com 

relação ao traje utilizado pelos atores, no entanto utilizamos como cenário para as 

filmagens, um lugar que tivesse como fundo uma parede de cor branca.  

As coletas foram realizadas no Hospital Universitário de Sergipe e duraram em 

média 30 minutos por estudante. Antes de iniciar as fases do estudo, os residentes foram 

informados que a pesquisa, em questão, referia-se à formação de impressões e relações 

sociais. Além de serem avisados que o estudo era composto por cinco fases, as quais 

eles deveriam responder com atenção e cuidado.  

A primeira fase reportava-se a apresentação dos vídeos aos estudantes de 

medicina e seguia-se de uma fase de diagnóstico. A segunda apresentou uma tarefa de 

formação de impressão por meio do IAT, idêntica à do estudo I. Na terceira e na quarta 

fase, o objetivo foi novamente verificar o nível de personalização e de 

despersonalização do alvo negro. Por fim, a última fase era aplicação da escala de 

racismo moderno. Em seguida descreveremos minuciosamente como cada fase do 

estudo foi elaborada. 

Na primeira fase, os estudantes formaram diagnósticos e possíveis tratamentos 

sobre quatro pacientes com a mesma cor da pele, dois do sexo masculino e dois do sexo 

feminino.  Antes de iniciar a visualização dos vídeos, os residentes receberam quatro 

prontuários, os quais são compostos por dados pessoais dos pacientes como o nome, a 

idade, o sexo, a religião, o estado civil, a escolaridade. Constavam também, o tipo de 
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encaminhamento (SUS ou Convênio Particular), atributos físicos (e.g. cor da pele), 

psicossociais (e.g. profissão, vivência familiar)e clínicos (e.g. sintomas, exames, 

medicamentos), (Anexo VII). Após a leitura dos prontuários, os residentes assistiram 

quatros vídeos com durações médias de 1 minuto e 30 segundos, nos quais apareciam os 

quatro atores, um a cada vez, representando cada paciente referente ao prontuário lido 

anteriormente. Tudo que o residente deveria fazer aparecia detalhado na tela do 

computador no início da apresentação dos vídeos, a fim de evitar a intervenção do 

pesquisador. O objetivo desta fase inicial foi testar as nossas hipóteses que pontuam que 

os residentes de medicina demorariam mais tempo na análise e na avaliação dos casos 

clínicos relatados pelos pacientes de cor da pele branca do que para os de cor da pele 

negra. Além de conferir se há diferenças entre o tempo gasto para a elaboração de 

hipóteses diagnósticas sobre pacientes encaminhados pelo SUS ou de convênios 

particulares. Também interessava verificar o nível de acerto e erro de diagnósticos ( 

Branco X Negro ) ; ( SUS X particular) ; (Branco – SUS X Negro – SUS); ( Branco- 

Particular X Negro – particular).  

Os estudantes de medicina enumerados como sujeitos ímpares assistiram aos 

vídeos com os atores brancos e os enumerados como sujeitos pares assistiram aos 

vídeos com os atores negros, Eles foram orientados que poderiam parar a qualquer 

momento o vídeo, ou tinham a opção de assistir novamente. Em alguns casos, 

observamos que os estudantes preferiam repetir o vídeo para confirmar suas hipóteses 

diagnósticas, em outros casos, notamos que eles focavam mais na leitura dos 

prontuários, deixando de prestar atenção no vídeo apresentado.  Dos vinte e quatro 

participantes, doze visualizaram os vídeos novamente, sendo que oito visualizaram pela 

segunda vez os vídeos referentes aos pacientes brancos e quatro os vídeos referentes aos 

pacientes negros. Após a interrupção do vídeo, aparecia na tela do computador um 
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espaço em branco, no qual os estudantes de medicina indicavam o diagnóstico e o 

possível tratamento para a patologia apresentada.  

Na segunda fase verificamos o grupo que é mais personalizado pelos estudantes 

de medicina por meio da latência de resposta com o intuito de testar a nossa hipótese 

que apontava um maior tempo desprendido pelos residentes em formar impressões 

sobre os alvos brancos do que sobre os alvos negros.  Por meio do Inquisit, foi 

elaborada uma tarefa de formação de impressões idêntica à do Estudo I.  

Na primeira etapa desta fase, os estudantes indicaram se as palavras, que 

representavam eventos ou fenômenos, eram positivas (apertando a tecla “A”) ou 

negativas (apertando a tecla “B”). As palavras foram apresentadas de maneira aleatória, 

repetidas por duas vezes e apareciam no centro da tela: AGRESSIVO, IGNORANTE, 

TRABALHADOR, DESCONTROLADO, MAU CIDADÃO, DESONESTO, 

INTELIGENTE, MENTIROSO, SINCERO, BOM CIDADÃO, SENSÍVEL, 

HONESTO. Na segunda etapa da mesma fase, o objetivo era realizar associações entre 

as fotos apresentadas e as palavras da etapa anterior. Para os participantes pares, a 

apresentação era iniciada por uma foto do alvo branco e para os participantes ímpares 

por uma foto do alvo negro. As fotografias dos alvos brancos e negros eram intercaladas 

e o estudante deveria atribuir a cada foto doze palavras, identificando se cada palavra 

demonstrada caracteriza (aperta a tecla “A”) ou não caracteriza ( aperta a tecla “L”) a 

associação com a pessoa representada pela fotografia.  

O objetivo da terceira fase do estudo foi verificar se os residentes de medicina 

lembraram-se das quatro imagens faciais de seus “pacientes” apresentados na primeira 

fase. Utilizamos para tanto uma tarefa de recordação de imagens faciais, na qual 

selecionamos 28 fotografias de tamanho ¾ de pessoas desconhecidas, sendo catorze de 
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pessoas negras e catorze de pessoas brancas de ambos os sexos, sendo 14 de mulheres e 

14 de homens. Dentre estas 28 fotos estavam as 4 fotos dos atores que representaram os 

pacientes na primeira fase do estudo (Fase I – visualização dos vídeos). As fotos 

utilizadas nessa fase também foram avaliadas pelos dez juízes que analisaram 

anteriormente a qualidade dos vídeos apresentados no presente estudo. (Anexo IX) 

Na penúltima etapa os residentes de medicina descreveram as características 

psicológicas, sociais, físicas e clínicas dos “pacientes” atendidos por eles na primeira 

etapa do estudo. Tínhamos como propósito analsiar se  a cor da pele e o tipo de 

encaminhamento serviriam como pretexto para uma descrição diferenciada e minuciosa 

de cada paciente assistido anteriormente na primeira fase do estudo. Para tanto, cada 

residente visualizava por meio do programa “word”, as quatros fotografias referentes 

aos seus pacientes, ao lado tinha um quadro em branco, o qual os atributos deveriam ser 

descritos. Por meio desta fase poderemos sinalizar se eles prestaram atenção na imagem 

física e na fala apresentada por cada “paciente”, pontuando se eles tendem a se 

preocupar em perceber o paciente como sujeito dotado de idiossincrasias ou apenas 

como um portador de uma doença, restringindo a sua atenção apenas as informações 

contidas nos prontuários. 

Após a realização de todas as fases anteriores, o participante foi convidado a 

responder a escala de racismo moderno.  

A última etapa do estudo,  a escala de racismo Moderno (Navas, 1998) mescla 

aspectos de negação do preconceito racial com ideias de ameaça aos princípios de 

igualdade. Ela contém dez itens a qual aborda questões relacionadas ao relacionamento 

dos brancos com ou negros, as politicas públicas para os negros e sobre a percepção do 

preconceito racial no Brasil por meio de itens como:1- O maior problema dos negros no 
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Brasil é o preconceito que eles têm contra eles próprios. 2- Os brasileiros brancos, de 

modo geral, têm preconceito contra os negros. 3-Atualmente no Brasil os negros têm 

recebido mais proteção e benefícios do governo do que eles merecem. 4- Se os negros 

se esforçassem mais as cotas de acesso às universidades não seriam necessárias. 5- Eu 

casaria com uma pessoa de cor negra. 9- Tenho muitos amigos (as) negros(as).  

Para a realização da análise desta escala, realizamos inicialmente uma inversão 

com os itens que apresentavam afirmações positivas por itens com afirmações 

negativas. Os itens modificados foram: 1- Eu NÃO casaria com uma pessoa de cor 

negra 2- A maioria dos meus amigos/amigas NÃO namoraria e casaria com uma pessoa 

de cor negra. 3- A cor da pele das pessoas TEM relação com seu caráter ou 

personalidade 4- NÃO tenho muitos amigos(as) negros(as). A escala apresentava dez 

itens e o seu alfa de cronbach era 0,61. Com o intuito de aumentar a confiabilidade 

interna, retiramos dois itens da escala ( “Os negros recebem mais atenção dos governos 

do que eles merecem”; “A cor da pele tem influência no caráter”), resultando em um 

Alfa de Cronbach aceitável de valor 0,70. Os valores da escala variavam de 1 (discordo 

totalmente) a 5 (concordo totalmente), sendo 3 ( o valor indicativo de neutralidade).  

4.5 Resultados 

As latências restantes foram analisadas por meio do software (SPSS 18.0). Para 

a segunda fase do estudo, referente a formação de impressão, usamos os mesmos 

procedimentos de limpeza das latências do estudo I. 

 

4.5.1 Média da latência de apresentação dos vídeos em uma tarefa diagnóstica: 
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A primeira hipótese do estudo afirmava uma distinção temporal aplicada por 

residentes de medicinas durante a tarefa diagnóstica com pacientes brancos e negros 

encaminhados pelo SUS (sistema único de saúde) ou brancos e negros por convênios 

particulares. Acreditávamos que a cor da pele e a presença de plano de saúde são 

preditores para um atendimento clínico mais cuidadoso e demorado para os pacientes. 

Para o teste desta hipótese analisamos o tempo total gasto por cada respondente 

para cada vídeo. Os dozes participantes identificados com números pares, assistiram a 

quatro vídeos com atores  Negros, dois eram encaminhados pelo SUS  e dois pelo Plano 

de saúde Particular. Os outros dozes participantes identificados com números impares 

assistiram a quatro vídeos com atores Brancos, sendo também dois encaminhados pelo 

SUS e dois pelo Plano. 

Utilizamos uma ANOVA com medidas repetidas que não confirmou as nossas 

hipóteses iniciais. Ainda que os dados caminhem na direção esperada, não confirmamos 

nossa hipótese sobre o efeito da cor da pele do paciente, [F(1, 22) =.478 p= .496]. A 

média para a visualização dos vídeos para os pacientes brancos foi maior (M= 96851,02 

ms., DP = 36327,80) que a média para os pacientes negros (M= 84915,78 ms., DP= 

47468,6).  No entanto, temos um efeito muito forte da condição econômica do paciente, 

[F(1,22) = 2.061, p = .165]. O tamanho do efeito foi de .08 (Eta Square = .08). A análise 

para a visualização dos pacientes encaminhados pelos SUS (M= 86177,95 ms., DP = 

41333,19 ms.) foi mais rápida que a média para os pacientes encaminhados pelo Plano 

(M= 95588,85 ms., DP= 47730,83). 

Ao analisar pelo teste do one- tailed, este efeito torna-se tendencialmente 

significativo para um valor de p=.082, sugere que há um efeito de classe (SUS / 

Particular) e não da cor da pele.  
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 Por fim, realizamos a análise da interação entre cor do paciente e origem 

socioeconômica (SUS V.S. Convênio Particular) com o intuito de verificar se haveria 

um dispêndio maior por parte dos estudantes em analisar os pacientes brancos 

possuintes de convênio particular do que para os pacientes negros encaminhados pelo 

SUS com o intuito de testar a nossa terceira hipótese. Não encontramos resultados que 

indiquem esta diferenciação [F(1, 22) = .064 , p. = .803], refutando a nossa hipótese. 

Ainda que visualmente o tempo de avaliação foi maior para os pacientes brancos 

possuintes de convênio particular, do que para os pacientes negros encaminhados pelo 

SUS ou pelo Plano, como podemos observar no gráfico 1. 

Gráfico 1- Médias e Desvios Padrões  da latência de visualização dos vídeos 

 

 

 

4.5.2 Análise dos erros e acertos de diagnóstico para cada alvo: 

  

Apoiada por outros estudos citados anteriormente (Vala, Pereira, Lima & 

Leyens, 2011) indicaram a cor da pele como um elemento diferenciador na atribuição de 

traços positivos e negativos para pessoas desconhecidas. Neste estudo acreditamos que 

os residentes irão diagnosticar mais erroneamente os pacientes Negros e os 

encaminhados pelo SUS, independente da sua cor da pele.  Não encontramos efeito da 
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cor do paciente no erro diagnóstico F(1, 22) = .04, p = .839. Ocorre, no entanto, um 

efeito do tipo de encaminhamento do paciente, F(1, 22) = .38.00, p = .000. Há mais 

acertos de diagnósticos para os pacientes do SUS (M = 1,37, DP = 0.71) do que para 

pacientes que vem pelo Plano (M = 0,25, DP = 0.61). A interação entre cor do paciente 

e tipo de encaminhamento (SUS x Plano) não foi encontrada. Assim, as nossas 

hipóteses 2 ,4 e 5 foram refutadas, pois não encontramos valores estatísticos que 

demonstrassem que há um índice de erros de diagnósticos maior para negros ou para 

pacientes encaminhados pelos SUS.  

 

4.5.3 Tarefa de formação de impressão por meio do IAT: Verificação da presença 

do preconceito implícito contra os negros 

Seguindo o mesmo modelo de formação de impressões de Brewer (1988) e Fiske 

(1988), pontuamos que os residentes levariam mais tempo para formar impressões sobre 

pessoas Brancas do que para pessoas Negras. Os estudantes atribuíram características a 

faces de pessoas desconhecidas que apresentavam como atributo categórico, a cor da 

pele. Nesta tarefa, a latência na caracterização dos alvos funcionou como um indicador 

no esforço cognitivo consumido pelos participantes do estudo. Os estudantes, 

independente da sua cor de pele demoraram mais tempo em formar impressões sobre os 

alvos brancos do que sobre os alvos negros. F (1,23) = 550.9, p=.000, confirmando 

nossa sexta hipótese, como mostra a Tabela 5. 
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Tabela 5- Latência e Desvios Padrões do Tempo para a formação de 

impressão sobre os alvos. 

 Média (em milésimos 

de segundo) 

Desvio Padrão 

Alvo Branco 1893.39                    498.53 

Alvo Negro 1620.68 317.39 

 

4.5.4 Nível de atenção e memorização como indicadores na verificação da 

personalização do Alvo Branco e despersonalização do Alvo Negro. 

 Utilizamos como indicadores de personalização e despersonalização do alvo a 

apresentação de dezoito fotografias faciais de nove pessoas negras e nove pessoas 

brancas misturadas entre homens e mulheres, das quais quatro fotografias representam 

os atores do vídeo dos pacientes brancos e quatro do vídeo dos pacientes negros.  No 

entanto, a foto referente a atriz branca, que apresentava o diagnóstico de 

KIKUCHI_FUJIMOTO e possuía o convênio particular foi retirada da análise por 

apresentar problemas na qualidade da imagem apresentada pelo computador ao 

participante. Ao total foram analisadas três fotos pertencentes a cada grupo alvo. Os 

resultados confirmaram a nossa sétima hipótese, apontando que os residentes acertaram 

mais as fotografias referentes aos pacientes brancos (M = 2,50; D.P. = 0,90) do que aos 

pacientes negros (M = 2,33; D.P. = ,65), ou seja, houve uma maior personalização dos 

alvos brancos comparado aos alvos negros [t(23) = 1,059; p = 0,300]. 

 Com objetivo de encontrar outros resultados que confirmassem a 

despersonalização do alvo negro, utilizamos a tarefa de descrição das características 

clínicas, físicas e psicossociais de cada paciente analisado. Separamos, inicialmente, 

para cada vídeo as características clínicas as quais eram expressas pelo paciente ou 
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descritas no formulário, totalizando 14 atributos (e.g. Dor lombar; afebril; cólica; 

hipertensão; enxaqueca; problemas renais; vômitos, entre outros). As características 

físicas foram totalizadas em 5 por vídeo (e.g. Branco, Negro, Idade, Peso e Sexo). Por 

fim, definimos 12 características psicossociais (e.g. Estado Civil, Tipo de 

encaminhamento, profissão, vivência familiar, endereço, entre outros). Após a definição 

da quantidade e das características que integravam cada categoria, comparamos as 

respostas da fase IV, a qual cada participante descrevia características para os pacientes 

dos vídeos.   

 

Gráfico 2- Média da quantidade de acertos referentes as características clínicas, 

físicas, psicossociais e gerais de cada paciente. 

 

 

De maneira geral, ao observar os valores das médias, os residentes acertaram 

mais características referentes aos pacientes que possuíam convênio particular, ( M= 

4,87, DP= 3.7,  do que para os do SUS ( M= 4,2, DP= 3.11), F (1,22) = 1.64, p=.21. No 

entanto essa diferença não foi significativa estatisticamente. Testamos o efeito entre a 

cor do paciente e a quantidade de acertos das características gerais e também não 

encontramos diferenças F(1,22)= .537, p =.471. 

0

5

10

15

20

25

Brancos

NEGROS

Particular

SUS



113 
 

Em seguida realizamos uma análise de cada característica categorizada como, 

clínica, física e psicossocial. Testamos o efeito da cor do paciente e do tipo de 

encaminhamento. Os resultados não demonstraram diferenças significativas, refutando a 

nossa oitava hipótese. Neste estudo, os residentes não realizaram descrições mais 

pormenorizadas para os pacientes brancos do que para os negros e de pacientes de plano 

que do SUS, como mostra a Tabela 6. 

 

Tabela 6- Valores dos Testes para a fase IV 

Características Clínicas Físicas Psicossociais 

Valor do teste 

(Cor do paciente) 

F(1,22)= .000 F(1,22)=1.471 F(1,22)=2.42 

Sig. 1.000 .238 .134 

Valor do teste 

(Encaminhamento 

SUS) 

F(1,22)=1.396 F(1,22)=2.57 F(1,22)=2.26 

Sig. .250 .123 .146 

Valor do teste 

(Encaminhamento 

Particular) 

F(1,22)=.000 F(1,22)=.000 F(1,22)=.008 

Sig. 1.000 1.000 .931 

   

4.5.5 Análise das relações entre os fenômenos estudados 

A escala utilizada para medir racismo continha dez itens, após uma análise de 

confiabilidade interna, como explicada anteriormente no tópico relacionado aos 

procedimentos do estudo, a escala foi averiguada com oito itens. Os valores da escala 

variavam de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), sendo 3 ( o valor 



114 
 

indicativo de neutralidade). Assim, quanto mais o participante indicava suas respostas 

acima de 3, demonstravam um maior índice de racismo, quando as respostas eram 

menores que o valor de 3, indicavam menor índice de racismo. A média encontrada foi 

de ( 2.5) e o desvio Padrão foi ( 0.60).  Por meio da análise do teste t, encontramos : [t 

(23) = -4,07; p = 0,001]. Como o valor apresentado é menor ao ponto médio da escala, 

podemos afirmar que em relação a expressão do preconceito explícito, os estudantes não 

assumiram uma posição preconceituosa. 

Por fim, para testarmos a nossa última hipótese, que afirmava que haveria 

relações positivas entre o preconceito explícito, os erros de diagnósticos para brancos e 

negros, o tempo de visualização dos vídeos e o tempo de formação de impressão 

realizamos uma análise correlacional entre elas. 

Como podemos ver na Tabela 7, há correlações significativas entre o 

preconceito explícito e a quantidade de acertos de diagnósticos para os pacientes 

brancos e entre o tempo de visualização para os pacientes brancos encaminhados pelo 

SUS. 
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Tabela 7 – Relações entre os fenômenos estudados 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1.Prec.Explícito 

 

1 

 

.151**          

         

-.126 

 

-.485* 

 

-.147 

             

-.348 

 

-.163 

 

.116 

 

.162 

 

2.AcertodiagnosB 

  

1 

 

-.052 

 

.311 

 

.000  

 

  .222 

 

.000 

 

.007 

 

-.007 

 

3.AcertodiagnosN 

     

    1         

   

-.043       

  

.007        

 

.037             

 

-.285 

 

-.367 

 

-.297 

 

4. TempoSUSB 

   

 

       

   1         

    

.000    

 

.612**              

 

.000 

 

-.153 

 

.084 

 

5. TempoSUSN 

     

1 

 

.000 

 

.852** 

 

019 

 

-.183 

 

6. TempoPartB 

              

1 

 

.000 

 

.124 

 

.274 

 

7. TempoPartN 

     

 

  

1 

 

.217 

 

-.257 

 

8.LatênciaBranco 

                        

1 

 

.596** 

 

9.LatênciaNegro         1 

 

 

**A Correlação é significativa no nível 0,01. *A Correlação é significativa no nível 0,05. 1- Preconceito 

Explícito; 2- Acerto diagnóstico Branco; 3 – Acerto diagnóstico Negro;4- Tempo de visualização (SUS- 

Branco);5- Tempo de visualização ( SUS-Negro); 6- Tempo de visualização (Particular- Branco); 7- 

Tempo de visualização ( Particular –Negro); 8- Latência Branco; 9- Latência Negro 

  

Nesse primeiro momento, confirmamos com valores estatísticos significativos 

apenas três das nossas hipóteses principais. Os resultados confirmaram que os 

estudantes de medicina levaram mais tempo para formar impressões sobre pessoas 

brancas do que para pessoas negras durante a tarefa de formação de impressão, realizada 

na segunda fase do estudo. Confirmamos também que os estudantes lembraram mais 

dos pacientes brancos do que dos negros na fase de recordação e de pacientes do plano 

que dos SUS. Parcialmente confirmamos a nossa hipótese 9, visto que só encontramos 

relação entre o preconceito explícito e a quantidade de acertos de diagnósticos para os 

pacientes brancos e entre o tempo de visualização para os pacientes brancos 

encaminhados pelo SUS.  
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 4.6 Conclusões 

 

Os resultados desse segundo estudo foram semelhantes aos resultados 

encontrado no estudo I, referente as tarefas de formação de impressão. Os estudantes, 

independentes, da sua cor de pele demoraram mais tempo em formar impressões para os 

alvos brancos do que para os alvos negros, indicando a presença do preconceito 

implícito. De maneira geral, podemos notar que os estudantes acertaram mais as 

atribuições referentes aos pacientes brancos, caracterizando uma personalização dos 

pacientes brancos e uma despersonalização aos pacientes negros.  

O principal obstáculo encontrado na realização do presente estudo foi a 

resistência de alguns estudantes de medicina em participar da pesquisa, sendo a falta de 

tempo a principal desculpa utilizada por eles. Mesmo com o agendamento dos horários 

das aplicações, alguns interromperam a pesquisa no meio, resultando em uma pesquisa 

com poucos participantes.  

 A baixa quantidade de participantes pode ter sido um fator determinante para a 

apresentação de valores não significativos estatisticamente, visto que os valores médios 

tendiam a confirmar algumas das nossas hipóteses.  

Nosso intuito, por meio deste estudo é demonstrar que a saúde, um direito do 

cidadão, pode ser violada quando há a integração do fator Negro, ou seja, a cor da pele 

não acionaria apenas um dispositivo categórico, mas também discriminatório.  Ou o 

fator SUS.  Ao contrário do que diz a lei n º 8.080 o SUS ainda está distante de ser um 

sistema executado de maneira eficaz e universal. O SUS representa atualmente o divisor 

da hierarquização do acesso aos cuidados e aos serviços de saúde. Segundo Deslandes 

(2004) o SUS apresenta problemas ligados a humanização dos atendimentos o que leva 

a uma fragilização do comprometimento de alguns profissionais da área de saúde.  
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Ao realizar uma busca na literatura sobre racismo na saúde, encontramos várias 

falas de mulheres e homens negros que demonstram a “ democracia” na saúde, 

ressaltando a importância de levantar estudos desse cunho ideológico para que sejam 

utilizados como instrumentos de reflexão e modificadores para as ações no setor da 

saúde. 

"Pra uma pessoa negra, o atendimento é diferenciado, sabe? Ele é. Até a questão 

do tratar os pacientes, também eu às vezes percebo isso. O carinho, né? O do olho claro, 

do cabelo... ele tem uma atenção um pouco melhor. Não sei se pela questão estética 

talvez... mas, assim... tem alguma coisa que diferencia. Sempre tá ligado às questões... 

às vezes as pessoas ligam à questão da marginalização mesmo. A gente recebe muitos 

pacientes com perfuração por arma de fogo, então assim... às vezes vem e o 

tratamento... é difícil a gente falar disso... (A.) Tavares, Oliveira e Lages (2013) 

 

"No Hospital X o médico me destratou e disse que preto tem que morrer em 

casa" (54 anos, cabeleireira, cor preta); "Comigo, a GO (ginecologista) não quis me 

examinar, eu disse que estava com corrimento e coceira" (48 anos, desempregada, cor 

preta). Tavares, Oliveira e Lages (2013) 

 

"O meu tio foi vítima de assalto, chegou baleado no PS e foi tratado como 

assaltante" (55 anos, auxiliar de enfermagem, cor preta); "A enfermeira se negou a 

examinar minha sobrinha" (24 anos, atendente de lanchonete, cor preta); "A população 

quilombola não tem acesso aos serviços públicos de saúde" (40 anos, psicólogo, cor 

preta); "Vi uma senhora, ao não concordar ou entender a prescrição, ouvir do médico: a 

senhora é uma velha negra e sem diploma, eu que estudei, sei o que estou fazendo" (52 

anos, presidente de ONG, cor preta) Tavares, Oliveira e Lages (2013). 
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O efeito da despersonalização também foi abordado no estudo, o que nos levou a 

concluir que em contextos sociais, a despersonalização é responsável pelo esgotamento 

da compreensão de singularidade. O fato de termos encontrado resultados semelhantes 

nos dois estudos confirma a presença desse fenômeno, apesar de existir uma negação 

por parte dos indivíduos em atribuí-lo a algum outro tipo de discriminação.  

Os resultados nos levam a refletir sobre o papel da despersonalização nos 

atendimentos clínicos. As condições contextuais que permeiam as interações sociais 

entre os indivíduos são fundamentais para o desenvolvimento ético e moral, segundo 

Rego, Gomes e Siqueira-Batista (2008). Assim, a carga horária de trabalho e as altas 

demandas podem servir como justificadores para a não concepção minuciosa do 

paciente e essa falta de interesse ter como consequência erros de diagnóstico.  

Não encontramos novamente, resultados que confirmassem a presença de 

preconceito explícito. Sugerimos por meio de Lima (2002), que as pressões dos padrões 

de desejabilidade social e a presença de normas antirracistas agem como escudo, ao 

nível de uma expressão pública, o que podem levar ao impedimento de atitudes racistas 

deflagradas, tornando-os perante a sociedade indivíduos igualitários e não-racistas.     
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CAPÍTULO 5 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 

O que constitui um ser humano? Segundo Reuter (2000), humano é aquele que 

nasce humano, uma resposta bastante óbvia. A vida humana é uma entidade portadora 

de dignidade, identidade e por uma organização social. Seguindo esse entendimento, se 

todos nós somos humanos, então por que há um desinteresse em avaliar e compreender 

os membros do exogrupo? Até que ponto a cor da pele torna-se um elemento 

desencadeador para uma diferenciação intergrupal?  Se fossemos influenciados pelo 

mito da “democracia racial” responderíamos convictos que a cor de pele não influencia 

nas relações intergrupais, no entanto temos conhecimento por meio da mídia e de 

vivências diárias que a cor da pele e a origem social no Brasil são essenciais para 

melhores oportunidades de vida e para uma maior mobilidade social.  

As discussões mais abalizadas sobre o racismo no Brasil afirmam que este 

fenômeno se configura como um misto de cor e classe (ver Lima, 2002 para uma 

revisão). Realizamos este trabalho com o intuito de encontrar evidências que indicassem 

a relação do fenômeno da despersonalização com fenômenos que enfatizam a 

hierarquização e a inferiorização dos membros de outros grupos, como o preconceito, o 

racismo e a infra-humanização. Além disso, buscamos verificar se havia relações entre a 

despersonalização, desumanização e racismo com a cor da pele e  o estrato social dos 

pacientes, operacionalizado pelo tipo de encaminhamento ( SUS vs. Particular). 
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A realização do estudo 1 nos proporcionou concluir  que há preconceito 

implícito contra os negros, mas não há o preconceito explicito, segundo os dados. No 

entanto acompanhando as mudanças históricas, acreditamos que estes dados não 

confirmam a ausência do fenômeno do cotidiano, mas demonstram que cada vez menos 

o preconceito expresso abertamente será captado por meio de escalas, por mais sutis que 

elas sejam. Não investigamos as normas sociais durante este estudo, mas consideramos 

que elas são os principais inibidores na expressão de comportamentos inadequados e 

indesejáveis na sociedade. Não encontramos resultados estatísticos significativos que 

demostrassem que os negros são mais infra-humanizados do que os brancos. No 

entanto, as médias em relação ao tempo gasto para atribuir afetos aos alvos, confirmou 

que os participantes independente da sua cor de pele gastam mais tempo atribuindo 

afetos ( emoções/sentimentos) para os alvos brancos do que para os alvos negros. Essas 

tarefas nos fazem refletir que as medidas não obstrutivas nos fornecem resultados mais 

semelhantes a real atitude do individuo perante a sociedade. Visto que, por mais que os 

respondentes tentem controlar as suas atitudes preconceituosas diante de medidas 

indiretas eles não conseguem manter a sua posição “igualitária” perante as medidas não 

obstrutivas. Observamos também a correlação positiva entre a despersonalização e a 

infra-humanização, ou seja, quando um indivíduo é pertencente a um grupo de minoria 

ele será caracterizado como menos humano do que os membros pertencentes a grupos 

dominantes. Assim, se eles são menos humanos, são inferiores e desinteressantes, 

consequente, não são percebidos como pessoas integrantes do mesmo universo social 

que os demais grupos maioritários, ou seja, são despersonalizados.   

Já no segundo estudo, apesar de estudarmos os mesmos fenômenos do primeiro, 

colocamos como um diferencial o contexto clínico. Ainda que resultados não tenham 

confirmado algumas das nossas hipóteses centrais, a despersonalização (medida de 
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forma não obstrutiva, i.e., latência de resposta) foi encontrada na etapa em que os 

estudantes deveriam selecionar as fotografias dos pacientes atendidos ( observados nos 

vídeos) . Os residentes lembraram mais dos pacientes brancos do que dos negros na fase 

de recordação e de pacientes do plano que dos SUS, demonstrando uma maior 

personalização dos brancos e uma despersonalização dos negros. É importante ressaltar 

que o estudo 2 integrou várias fases que dispendiam tempo e concentração por parte dos 

estudantes, no entanto, identificamos uma forte resistência dos estudantes de medicina 

em participar da pesquisa. Mesmo com o agendamento dos horários das aplicações, 

alguns interromperam a pesquisa no meio ou não compareceram ao local, dificultando a 

coleta de dados. Consideramos que a baixa quantidade de participantes pode ter sido um 

fator determinante para a apresentação de valores não significativos estatisticamente, 

visto que quanto menor o tamanho da amostra mais exigentes são os testes. Outro fator 

que pode ter influenciado em resultados rebustidos pelos residentes foi o contágio de 

informações entre os estudantes. Os respondentes do estudo são alunos da mesma turma 

e que possuem contato com alunos de semestres anterior ou superiores ao seus, visto 

que o curso de graduação de medicina proporciona uma integração maior entre ele por 

todos realizarem atividades clínicas no mesmo hospital e em alguns momentos no 

mesmo horário. Assim, acreditamos que os primeiros residentes a responder 

identificaram o objetivo do trabalho e passaram informações para os demais colegas, 

facilitando a realização das tarefas para ele e favorecendo uma camuflagem nas suas 

respostas, principalmente, para os que assistiram os vídeos dos pacientes Negros.  

Apesar desses fatores terem influenciado desfavoravelmente no estudo, 

encontramos ainda assim, valores médios que indicam o resultado na direção esperada. 

Comprovamos que há despersonalização dos pacientes do SUS, indicando a força da 

classe no preconceito do Brasil. Além disso, como podemos ver na tabela 7 
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encontramos relações entre o preconceito explícito e o tempo de  análises das queixas e 

das características dos pacientes brancos. O que nos leva a sugerir que quando há 

personalização dos pacientes brancos mais cuidadosamente, maior será o  índice de 

acerto para os diagnósticos referente a eles.      

A prática racista engloba as condições de nascimento, a historia familiar e 

pessoal, o local onde se mora, as condições de trabalho, a renda, o status social, e o 

acesso de informações e aos serviços de saúde, educação, entre outros. A cor da pele de 

uma pessoa é uma variável para a ocorrência do fenômeno da despersonalização, que 

está presente na diferenciação entre um atendimento e uma assistência qualificada, nos 

índices que demonstram uma maior mortalidade infantil e adulta da população negra. 

Perpétuo (2000) confirmou que as mulheres negras têm a sua primeira gravidez 

a partir dos 16 anos ou menos, tem maiores chances de não receber assistência médica 

durante todo o período de gestação e de não serem examinadas adequadamente.  Cruz 

(2004) ao realizar uma pesquisa no Rio de Janeiro em serviços públicos de saúde 

enfatizou a desigualdade do atendimento entre brancos e negros. Segundo os seus 

resultados, os usuários brancos reclamaram 4,5 % da falta de cordialidade do 

recepcionista enquanto para os negros foi de 13,3 % e referente ao atendimento 

realizado pelo clínico geral a população negra sinalizou uma falta de cordialidade maior 

( 13,3 %) do que os pacientes brancos ( 4,5 %). Um estudo realizado em 2001 por 

Estela Cunha, comprovou que os filhos de mães negras da região Nordeste 

apresentavam um risco de 63 % a mais de morrer antes de completar o primeiro ano de 

vida do que os filhos de mães brancas, da região Sul.  

Constantemente ouvimos falar sobre uma prática mais humanizada nos serviços 

de saúde, uma prática que trate com respeito, empatia, que estabeleça um diálogo entre 
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o cuidador e o doente, sendo tolerante a dimensão humana e respeitando, 

consequentemente, as diferenças. Mas, será que esse modelo é realmente efetivo, ou não 

passa apenas de uma idealização? O que torna um médico humanizado? Qual a 

influência da sua formação nesse processo? Há docentes que acreditem que a ação de 

cada pessoa é essencialmente um saber prático, o qual não sofre nenhum tipo de 

influência da sua formação técnica, esquecendo que para os estudantes, muitas vezes, 

eles são modelos. É a identidade profissional de cada professor que estrutura um 

modelo de como fazer ou de como não fazer. Em nossas pesquisas não incluímos entre 

os participantes, graduados em Medicina. Primeiro devido a limitação do tempo de 

trabalho do mestrado, e por acreditar que os estudantes finalistas do curso já possuem 

competências clínicas estruturadas e que o atendimento que dispensam agora será 

similar após o término da sua graduação.  

Nos Estados Unidos, um estudo semelhante realizado com estudantes de 

medicina, buscou a identificação do preconceito implícito por meio do IAT e do 

preconceito explícito contra os negros. Os resultados, assim como os nossos, 

confirmaram a presença do preconceito implícito e a ausência do preconceito explícito 

(Green et al.2007).  Julgamos que nossos estudos são relevantes na medida em que no 

Brasil não temos conhecimento de estudos deste tipo que analisem a discriminação 

oculta nos serviços de saúde, apenas de estudos que buscam uma análise quantitativa de 

acesso a procedimentos e não de uma análise de qualidade do tratamento recebido. 

Nosso estudo se diferencia dos demais (e.g. Perpétuo, 2000) por ser o primeiro a 

elaborar um instrumento que investigou empiricamente a temática do racismo em 

contextos semelhantes aos reais dos serviços de saúde, com o intuito de diminuir as 

lacunas existentes na literatura especializada sobre essa temática no Brasil.  
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O nosso principal desafio foi elaborar uma condição de pesquisa padronizada 

que demonstrasse claramente a expressão facial, as características sociais e a fala verbal 

de pacientes que buscam atendimento médico.  Nosso intuito era que os residentes de 

medicina visualizassem pacientes e não atores, posicionando-se da maneira mais 

fidedigna da sua realidade de atendimento. Por ser um estudo rico em detalhes, 

precisávamos dividi-lo em várias fases, tornando a execução da pesquisa cansativa para 

os respondentes de medicina, além disso, precisávamos seguir rigorosamente os 

critérios do protocolo experimental a fim de evitar erros ou novas variáveis para o 

estudo. Para esse estudo só podiam participar os estudantes finalistas que já realizavam 

atendimentos clínicos. Para evitar possíveis trocas de informações entre eles, evitamos 

realizar o estudo em conjunto, esse procedimento tornou a coleta mais lenta, já que 

normalmente os horários vagos era comum entre eles, dificultando o aumento da 

amostra.  

Ter conhecimento sobre a presença do fenômeno da despersonalização e a 

confirmação da existência do preconceito camuflado  presente nas relações intergrupais, 

promove ganhos para que os grupos estereotipados negativamente reflitam sobre 

estratégias de enfretamento que auxiliem na sua mobilidade social, pressionando o 

governo a elaboração de  politicas públicas que busque o fim, ou no mínimo, a redução 

da iniquidade social entre os grupos.  

Com efeito, o surgimento de estudos sobre a despersonalização dos negros no 

Brasil é fundamental. Primeiro, um maior conhecimento do fenômeno  desencadeará 

reflexões na sociedade que visam uma modificação no acesso da população negra em 

todos os serviços públicos. Em segunda lugar, encontrar evidências que demonstram a 

despersonalização, enquanto, uma facilitadora e legitimadora de ações violentas e de 
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indiferenças contra os pacientes é essencial para buscar modificações na identidade 

rígida profissional do médico. 

Por fim, nossa última reflexão faz alusão a novos estudos que busquem integrar 

situações reais aos procedimentos de pesquisa, inserindo em suas agendas de pesquisas 

este novo fenômeno que engloba o racismo e a infra-humanização.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO 2- Fotografias utilizadas no Estudo I na fase I 
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ANEXO 3-  Fotografias utilizadas no Estudo I na fase III 
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ANEXO4-  Escala de Racismo Moderno utilizada no Estudo I 

Por favor, leia atentamente cada um dos itens abaixo a respeito dos negros e em 

seguida, indique seu grau de concordância com cada um deles. Por gentileza responda todos, 

utilizando a escala abaixo, coloque ao lado de cada item o número que melhor representa sua 

resposta. 

Discordo totalmente     1  2  3  4  5       Concordo totalmente 

(      ) Eles têm conseguido mais do que merecem 

(      )Eles recebem muito respeito e consideração 

(      )Eles são muito exigentes em relação aos seus direitos 

(      )A discriminação não é um problema do Brasil 

(      )Eles têm muita influência política 

(      )Eles não necessitam de ajuda, apenas devem se esforçar 

(      )Eles devem superar o preconceito sem apoio como aconteceu com outros grupos 

(      )Eles são mais habilidosos em trabalhos manuais 

(      )Possuem maior habilidade culinária 

(      )Estão em moda suas danças pela sensualidade que expressam 

(      )Tem-se dada demasiada importância aos seus movimentos de protesto 

(      )Parece pouco prudente dar importância as suas queixas 

(      )Apresentam melhor desempenho em modalidades esportivas 

(      )Possuem uma beleza diferente 

 

Obrigado por sua colaboração! 

 



138 
 

ANEXO 5- Fotografias dos atores participantes dos vídeos 
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ANEXO 6- Análise dos Vídeos 

 

Observe os vídeos atentamente e avalia com relação aos seguintes pontos: 

1- Qualidade de imagem: ( ) Ruim ( )Regular ( ) Bom 

2- Qualidade do Áudio: ( ) Ruim ( )Regular ( ) Bom 

3- Cor da pele do ator: ( ) Preto ( ) Pardo ( ) Branco 

4- Média de Idade do ator: ______ 

Agora, informe a sua idade, o seu sexo e a sua cor de pele. 

 

 

Obrigada pela colaboração!! 
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ANEXO 7- Prontuários de Atendimento utilizado no Estudo II 

 

FICHA MÉDICA (caso 1/mulher) 

IDENTIFICAÇÃO Número do paciente 237/09 

Nome: S. R. F.  
Idade: 31 anos  
Sexo: Feminino  
Religião: católica 
Data de nascimento: 24/06/1981 
Profissão: Do lar/vendedora de lanches na porta de casa  
Escolaridade: ensino médio completo 

Estado civil: casada 
Plano de Saúde: não 
Responsável/acompanhante: Irmão 
Peso: 69 KG 
Altura: 1,60 m 

 
Sônia Regina Fernandes, 31 anos, sexo feminino, negra, procedente Nossa Sra. das Dores. Há 
três meses apresenta queimor epigástrico, principalmente após ingesta de alimentos 
gordurosos, frituras e refrigerantes. Nega febre, dispnéia, vômito ou diarréia. Relata náuseas 
eventuais. Queixa-se de intensa dor no estômago quanto usa medicação para enxaqueca 
(Ácido Acetilssalicílico) e diz que melhora quando ingere leite. Ao exame físico, apresenta 
hiperemia de orofaringe discreta, um pouco de rouquidão e mau hálito. Apresenta bom estado 
geral, afebril, eupneica, sem edemas, hipertensa, abdome flácido e doloroso à palpação em 
epigastro e sem visceromegalias. Faz uso de antihipertensivos regularmente, estando a PA 
controlada. Também faz uso de antiinflamatórios com frequência, devido a dores pelo corpo. 
Tabagista há 10 anos, uso de 20 cigarros ao dia. Nega uso de bebida alcoólica freqüente. 
Relata estresse familiar nos últimos 3 meses, por causa do desemprego do marido e do 
sustento dos filhos. Hemograma, bioquímica e Urina I normais. A ultrassonografia também foi 
normal.     
 
Já apresentou ou apresenta algum dos problemas a seguir: 

( ) Úlcera 
( ) Asma 
(x ) Renite 
( ) Epilepsia 
( ) Sangramento Nasal 

( ) Problemas Renais 
( ) Problemas Cardíacos 
( ) Dificuldade de Cicatrização 
( ) Disritmia 
(x) Enxaqueca 

( ) Hipoglicemia 
( ) Diabetes 
(x) Hipertensão 
( ) Hiperglicemia 
( ) Anemia 

 
 
 



141 
 

FICHA MÉDICA (caso 2/mulher) 

IDENTIFICAÇÃO Número do paciente 237/09 

Nome: M.R. da S..  
Idade: 32 anos  
Sexo: Feminino  
Religião: católica 
Data de nascimento: 25/07/1980 
Profissão: Comerciante  
Escolaridade: superior completo 

Estado civil: união estável 
Plano de Saúde: sim 
Responsável/acompanhante: Companheiro 
Peso: 65 KG 
Altura: 1,65 m 

 
Maria Rosa Figueira, Paciente feminina, de 32 anos, apresenta: diminuição na produção de 

glóbulos vermelhos (hemoglobina): levando a anemia com palidez, cansaço fácil, sonolência. 

Diminuição na produção de plaquetas: manchas roxas que ocorrem em locais onde não 

relacionados a traumas, podem aparecer pequenos pontos vermelhos sob a pele (chamado de 

petéquias) ou sangramentos prolongados resultantes de pequenos ferimentos.  Diminuição na 

produção de glóbulos brancos: aumentado o risco de infecção. 

 
 
Já apresentou ou apresenta algum dos problemas a seguir: 

( ) Úlcera 
( ) Asma 
( ) Renite 
( ) Epilepsia 
(x) Sangramento Nasal 

(x) Problemas Renais 
( ) Problemas Cardíacos 
( ) Dificuldade de Cicatrização 
( ) Disritmia 
( ) Enxaqueca 

( ) Hipoglicemia 
( ) Diabetes 
( ) Hipertensão 
( ) Hiperglicemia 
(x) Anemia 
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FICHA MÉDICA (caso 3/ homem) 
 

IDENTIFICAÇÃO Número do paciente 123/10 

Nome: C. A. G. 
Idade: 27 anos  
Sexo: Masculino  
Religião: católica 
Data de nascimento: 22/06/1986 
Profissão: camelô 
Escolaridade: ensino fundamental incompleto 

Estado civil: solteiro 
Plano de Saúde: não 
Responsável/acompanhante: irmã 
Peso: 72 KG 
Altura: 1,71m 

 
Carlos Alberto Gomes, 27 anos, sexo masculino, procedente de Estância. Há 6 horas com forte 
dor lombar, tipo cólica, irradiando para região inguinal, que se intensificou após 2 meses de dor 
esporádica. Ao exame físico, apresenta bom estado geral, afebril, eupneico, sem edemas, 
normotenso, abdome flácido e sem visceromegalias. Queixa-se de disúria. Não relaciona a dor 
a alimentos ou atividades físicas. Refere ingerir pouco líquido durante o dia por causa do 
trabalho. Relata que seu pai tem litíase renal. Apresentou um episódio de vômito na ocasião do 
pico de dor e um episódio de diarréia. Por estar agitado e inquieto, não permitiu exame físico 
detalhado. Hemograma e bioquímica com resultados normais. Procedeu-se coleta de urina 
para avaliar sedimento urinário, evidenciando-se hematúria. A ultrassonografia evidenciou 
gases, dificultando a visualização. Faz uso das medicações para diabetes e hipertensão e nega 
alergias.   
 
Já apresentou ou apresenta algum dos problemas a seguir: 

( ) Úlcera 
( ) Asma 
( ) Renite 
( ) Epilepsia 
( ) Sangramento Nasal 

(X) Problemas Renais 
( ) Problemas Cardíacos 
( ) Dificuldade de Cicatrização 
( ) Disritmia 
(X) Enxaqueca 

( ) Hipoglicemia 
(x) Diabetes 
(x) Hipertensão 
( ) Hiperglicemia 
( ) Anemia 
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FICHA MÉDICA (caso 4/ homem) 
  

IDENTIFICAÇÃO Número do paciente 123/10 

Nome: J. R. P. 
Idade: 30anos  
Sexo: Masculino  
Religião: católica 
Data de nascimento: 2/08/1983 
Profissão: Advogado 
Escolaridade: superior completo 

Estado civil: casado 
Plano de Saúde: sim 
Responsável/acompanhante: esposa 
Peso: 85 KG 
Altura: 1,79m 

 
José Roberto Pereira, 30 anos, sexo masculino, procedente de Salgado. Há três meses 

apresenta alteração do hábito intestinal (uma evacuação a cada três dias), associada à dor 

abdominal, em queimação, no mesogástrio, com períodos de acalmia; vômitos pós prandiais 

precoces, de conteúdo alimentar e emagrecimento de 15 kg. Apresenta antecedente de 

síndrome do pânico, em tratamento com clonazepan 2mg/dia e cloridrato de clomipramina 10 

mg/dia; é tabagista (um maço/dia) por 6 anos.  Ao exame físico com regular estado geral, 

descorado 3+/4+, hidratado e afebril. Nota-se o abdome pouco distendido, timpânico, flácido, 

com massa abdominal de limites mal definidos em mesogástrio, móvel e medindo 

aproximadamente 10 cm de diâmetro, pouco dolorosa à palpação profunda. O exame 

proctológico evidenciou trombose hemorroidária externa, não sendo possível a continuidade do 

exame devido à dor. A tomografia de abdome e pelve demonstrou massa abdominal 

heterogênea de contornos bem definidos e imagem, sem evidencia de metástases hepáticas. A 

Endoscopia digestiva alta até segunda porção duodenal, não revelou alterações.  

 
Já apresentou ou apresenta algum dos problemas a seguir: 

( ) Úlcera 
( ) Asma 
(x ) Renite 
( ) Epilepsia 
( ) Sangramento Nasal 

(X) Problemas Renais 
( ) Problemas Cardíacos 
( ) Dificuldade de Cicatrização 
( ) Disritmia 
( ) Enxaqueca 

( ) Hipoglicemia 
( ) Diabetes 
( ) Hipertensão 
( ) Hiperglicemia 
(x ) Anemia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

 

ANEXO 8- Fotografias utilizadas na fase II do estudo II 
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ANEXO 9- Fotografias utilizadas na fase III 

Fase 03-  Nesta etapa, você deverá selecionar as fotografias dos pacientes atendidos por você 

na primeira etapa (Etapa dos vídeos). 

 
 

  
   

( ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) (    ) 

 
      

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

  
  

 
 

 

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 

  
  

   

(   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) (   ) 
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ANEXO 10- Imagem ilustrativa da fase IV do estudo II 

 

 

Paciente 01 

 

 

Paciente 02 

 

 

Paciente 03 

 

 

Paciente 04 
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Paciente 01 

 

 

Paciente 02 

 

 

Paciente 03 

 

 

Paciente 04 
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ANEXO 11 – Escala de racismo utilizada no estudo II 

1- "O maior problema dos negros no Brasil é o preconceito que eles têm contra eles próprios." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

"5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

2- "Os brasileiros brancos, de modo geral, têm preconceito contra os negros." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

"5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

3- "Grande parte das pessoas que eu conheço têm algum preconceito contra os negros." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

"5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

4- "Eu próprio, às vezes, sinto algum preconceito contra os negros." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

"5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

5- "Atualmente no Brasil os negros têm recebido mais proteção e benefícios do governo do que eles 

merecem." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

"5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

6- "Se os negros se esforçassem mais as cotas de acesso às universidades não seriam necessárias." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

"5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

7- "Eu casaria com uma pessoa de cor negra." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

 "5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

8- "A maioria dos meus amigos/amigas namoraria e casaria com uma pessoa de cor negra." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

     "5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

9-  "A cor da pele das pessoas não tem nenhuma relação com seu caráter ou personalidade." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

 "5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

10- "Tenho muitos amigos(as) negros(as)." 

("concordo totalmente", "concordo", "estou em dúvida", "discordo", "discordo totalmente") 

 "5"                                    "4"                      "3"                   "2"                        "1" 

 

11- "qual a sua idade?" (   )"entre 18 e 20 anos", (  )"entre 21 e 23",(  ) "entre 23 e 26",(  ) "entre 27 e 

30", (  ) "mais de 30 anos") 

 

12- "Qual o seu sexo?" (  )"Masculino",(  ) "Feminino") 

 

13- "Qual a cor da sua pele?" (  )"Branca",(  ) "Parda",(  ) "Preta",(  ) "Amarela") 
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APÊNDICE A- TCLE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

PROJETO DE PESQUISA 

A formação de impressões e as relações sociais 

OBJETIVO DA PESQUISA 

Analisar as percepções de objetos e de estímulos sociais em estudantes universitários de Sergipe. 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS NA PESQUISA 

Serão realizados questionários individuais, e tarefas ao computador. 

 

COORDENADORES DA PESQUISA: 

Dr. Marcus Eugênio O. Lima (UFS-SE) (79- 88346987) 

Floricélia Santana Teixeira (79-99012254) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

 Pelo presente documento, declaro ter conhecimento dos objetivos da pesquisa, que me foram 

apresentados pelo responsável pela aplicação do questionário, e conduzida pelo Mestrado de Psicologia 

da Universidade Federal de Sergipe.  

 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, fundamentado na garantia de que as informações apresentadas serão 

respeitadas, assenta-se nas seguintes restrições: 

a) Os participantes não serão obrigados a realizar nenhuma atividade para a qual não se sintam 

dispostos e capazes; 

b) Os participantes não participarão de qualquer atividade que possa vir a lhes trazer qualquer 

prejuízo; 

c) Os nomes dos participantes da pesquisa, não serão divulgados; 

d)  Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

e) Os pesquisadores estão obrigados a fornecer à comunidade, quando solicitados, as 

informações coletadas; 

f) A comunidade pode, a qualquer momento, solicitar aos pesquisadores que os meus dados 

sejam excluídos da pesquisa.  

g) A pesquisa será suspensa imediatamente caso venha a gerar conflitos ou qualquer 

mal-estar dentro da comunidade. 

 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 respeitadas as restrições acima enumeradas. 

 Os pesquisadores responsáveis por este projeto de pesquisa poderão ser contatados pelo 

e-mail gruponsepr@igooglegroups.com  

Aracaju,................ de .............................. de 2013. 

 

Assinatura:___________________________________ 
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APÊNDICE B – Autorização de uso de imagem em pesquisa científica 

Pelo presente termo particular de autorização de uso de imagem,  

Nome:  

Estado civil:  

Profissão:  

RG nº.  

CPF nº.  

autorizo Floricelia Santana Teixeira, pessoa física de direito privado, inscrito no CPF sob nº 

042962775-02, Mestranda em Psicologia Social (Universidade Federal de Sergipe) o uso de minha 

imagem, em decorrência da participação na pesquisa intitulada, provisoriamente, como 

“Despersonalização dos negros: Preconceito e Infra Humanização”.  

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado a título gratuito, podendo a 

referida cessão de imagem fotografia de busto para a confecção de instrumento de pesquisa no campo da 

Psicologia Social, passível de divulgação em todo território nacional e internacional, via apresentação em 

eventos ou publicações científicas em no todo ou em parte, sob a forma de tarjamento dos olhos, cujo 

intuito é de preservar o sigilo da identidade. 

Por meio deste, Floricelia Santana Teixeira está autorizada, gratuita e exclusivamente, divulgar, 

sob formato científico e sigiloso, os resultados do estudo e suas implicações sociais e científicas. 

O presente instrumento particular de Autorização é celebrado em caráter definitivo, irretratável e 

irrevogável, obrigando as partes por si e por seus sucessores a qualquer título, a respeitarem integralmente 

os termos e condições estipuladas no presente instrumento. 

    

                                                            Aracaju (Sergipe), __de ___de 2013. 

 

__________________________________ 

Participante 

 

 

__________________________________ 

Pesquisador 

__________________________________ 

Testemunha I 

(CPF________________) 

__________________________________ 

Testemunha II 

(CPF________________) 

 

Para maiores informações, entrar em contato com Floricelia Santana Teixeira pelo 

telefone 79-99012254 ou pelo email Teixeira.flor@hotmail.com 

 

 

 

 


