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Resumo 

O presente estudo tem como objetivo apresentar o processo de tradução e validação, para o 

contexto brasileiro a versão reduzida da Index Race-Related Stress (IRRS) – Escala de 

Experiências Discriminatórias contra Negros (EEDN), que mensura os estressores motivados 

pelo racismo relacionados às experiências dos negros. O estresse é um fenômeno resultante de 

contínuas avaliações de estímulos percebidos através de pressões do ambiente, psicológicas e 

desajustes biológicos que suscitam da ativação de recursos adaptativos diante da situação 

estressora. Nota-se que o racismo e a discriminação fornecem um contexto favorável para a 

criação e manutenção dos eventos estressores, ou seja, as experiências discriminatórias 

acarretam em situações negativas acumulativas que interferem na adaptação do sujeito. A 

escala original Index Race-Related Stress (IRRS) compreende três fatores relacionados ao 

Racismo Cultural (dez itens), Racismo Institucional (seis itens) e Racismo Individual (seis 

itens), com itens que versam sobre as declarações acerca das experiências dos sujeitos sobre o 

racismo. A etapa inicial de validação foi o processo de tradução, tradução reversa e análise 

semântica, atestado por 5 juízes. Inicialmente foi realizado o pré-teste com 15 estudantes de 

graduação, averiguando-se a compreensão e clareza dos itens. Participaram do estudo 

estudantes oriundos de diversos cursos de graduação de universidades públicas e privadas do 

Estado de Sergipe, de ambos os sexos e idades variando entre 17 e 35 anos. Para distinguir os 

estudantes brancos e negros, utilizou-se um indicador de aproximação social de grupos sociais 

em virtude da cor da pele, possuindo oitos pontos, pois a cor da pele configurou como critério 

principal para o processo de validação da Escala de Experiências Discriminatória contra 

Negros (EEDN). Ao final do processo de coleta, o estudo contou com 220 estudantes de 

graduação que se autocategorizaram no grupo social dos negros e 300 que se 

autocategorizaram como inseridos no grupo social dos brancos. Em seguida, realizaram-se 

procedimentos de análise fatorial exploratória com rotação promax, análises de confiabilidade 

e das comunalidades, além da correlação item-escala, análise estatística das variáveis 

sociodemograficas e validade concorrente com a escala de estresse percebido (PSS-10). Nos 

resultados encontrou-se 2 fatores com Alfa de Cronbach entre 0,90 e cargas fatoriais variando 

de 0,448 a 0,771 para o escore total, esses resultados não corresponderam a estrutura original 

em decorrência do aspecto transcultural. A versão EEDN validada resultou em 22 itens, 

revelando-se bifatorial e com um fator total, sendo essa a mais adequada estrutura teórica e 

empírica. Os fatores foram denominados como: Fator I- Experiências Coletivas de 

Discriminação Racial e Fator II- Experiências Individuais de Discriminação Racial que 

refletem acerca das experiências discriminativas no contexto coletivo e individual. Por fim, 

realizou-se a validade concorrente entre a EEDN e PSS-10, os resultados demonstraram 

correlação positiva e significativa para ambos os Fatores, embora o Fator II tenha apresentado 

significância pouco acima 0,05. Por sua vez, o escore total resultou em correlação positiva e 

significativa ocorrendo conforme o esperado. Os valores da EEDN versus PSS-10 revelou 

maiores pontuações sendo proporcionais aos maiores escores da escala de estresse percebido. 

Em suma, sugere-se que a versão final da EEDN traduzida para o português e composta por 

22 itens é adequada ao contexto das pesquisas brasileiras. 

 

Palavras-Chave: Estresse; Racismo; Validação de Instrumento; Preconceito; Discriminação 

Racial. 
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Abstract 

The present study holds as a goal presenting the process of translation and validation to the 

Brazilian context the reduced version of the   Index Race-Related Stress (IRRS) – Scale of 

Discriminatory Experiences towards African-descent (SDEA), which measures the stressors 

motivated by racism related to the experience of the African-descent people. The stress is a 

phenomenon resulting from continuous evaluations of stimulus perceived through the 

pressures of the environment, psychological pressures and biological misfits which come 

from the activation of adaptive resources in front of the stressing situation. It is noticed that 

the racism and discrimination give a favorable context to the creation and maintenance of the 

stressing events, in other words, the discriminatory experiences bring cumulative negative 

situations which interfere in the adaptation of the individual. The original scale original, Index 

Race-Related Stress (IRRS), comprehends three factors related to the Cultural Racism (ten 

items), Institutional Racism (six items) and Individual Racism (six items) with items that talk 

about the statements related to the experiences of the subjects towards the racism. The initial 

part of the validation was the translation process, reverse translation and semantic analysis, 

attested by five judges. Initially it was realized the first pre-test with fifteen graduation 

students, checking the comprehension and clearance of the items. Students from different 

graduation courses from public and private universities from the state of Sergipe participated 

in the study, from both genders and ages varying from 17 to 35 years old. In order to 

distinguish the European-descent and African-descent students, it was used an indicator of 

social approximation of social groups taking into consideration the color of the skin, which 

presented eight points, because the skin color appears as the main criterion to the process of 

validation of the Scale of Discriminatory Experiences towards African-descent (SDEA). In 

the end of the collecting process, the study counted on 220 graduation students who 

categorized themselves in the social group of the African-descents and 300 who categorized 

themselves as inserted in the social group of the European-descents. Afterwards, exploratory 

factorial analysis with promax rotation procedures were performed, just like analysis of 

reliability and commonalities, besides the item-scale correlation, the statistical analysis of the 

socio-demographic variables and the validity concurrent to the scale of perceived stress (PSS-

10). In the results, two factors with Alfa of Cronbach between 0,90 were found and factorial 

charges varying from 0,448 to 0,771to the total score, these results did not correspond to the 

original structure due to the transcultural aspect. The SDEA validated version resulted in 22 

items, revealing itself as bifactorial and with one total factor, being this one the most adequate 

theoretical and empirical structure. The factors were denominated as: Factor I- Collective 

Experiences of Racial Discrimination and Factor II- Individual Experiences of Racial 

Discrimination which reflect on discriminatory experiences in collective and individual 

contexts. At last, it was performed the concurrent validity between the SDEA and PSS-10, the 

results demonstrated positive and meaningful correlation to both Factors, although the Factor 

I has presented the significance a little above p < 0,05. On the other hand, the total score 

resulted in positive and meaningful correlation as it was expected. The values of SDEA versus 

PSS-10 revealed bigger punctuations being proportional to the greatest scores of the scale of 

perceived stress. In resume, it is suggested that the final version of the SDEA translated to 

Portuguese and composed by 22 items is adequate to the context of the Brazilian researches. 

 

Keywords: Stress; Racism; Instrument Validation; Prejudice; Racial Discrimination. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A noção de saúde e doença se refere a fenômenos complexos que conjugam com 

fatores biológicos, sociais, econômicos, psicológicas e culturais, associados à condição de 

vida dos indivíduos na sociedade (Buss & Pellegrini Filho, 2007). A saúde nesse contexto é 

concebida como conceito complexo que deve ser repensando em diferentes perspectivas, 

sendo associado aos determinantes sociais como fundamentais nessa compreensão, por 

exemplo: fatores educacionais, condição socioeconômica, disparidades em saúde, sexo, idade 

e cor de pele, sendo que para esta última característica, os efeitos do racismo aparecem como 

elementos que contribuem para a vulnerabilidade dos indivíduos.  

Ao contemplar a relação entre saúde e os fatores sociais, investiga-se como esses 

mecanismos desencadeiam as desigualdades em saúde e constituem-se como tema 

fundamental no âmbito da Psicologia Social da Saúde. Ao promover a compreensão da 

amplitude acerca do conceito de saúde, é possível identificar como os determinantes sociais 

nessa área dão indícios aos parâmetros que definem os sujeitos em condição de risco, ou seja, 

com maior probabilidade de adoecimento, e como os indivíduos mais protegidos são mais 

prováveis de se manterem saudáveis. Por consequência, entende-se que as questões que 

tangem à criação de um perfil mais vulnerável surgem da relação entre desigualdades sociais 

e determinantes sociais em saúde. Tais aspectos atuam como parâmetros que provocam a 

variabilidade no status de saúde de indivíduos e populações. Logo, as desigualdades sociais 

em saúde têm modificado a realidade de quem adoece e daqueles com maior probabilidade de 

apresentar um perfil satisfatório de saúde. 

Diversas áreas do conhecimento investigam o processo de saúde-doença, em especial, 

a Psicologia, que atua no âmbito da melhoria dos cuidados da saúde, buscando, com a atuação 
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de outros técnicos, uma forma mais adequada dos serviços e recursos de saúde (Ribeiro, 2007; 

Teixeira, 2004). Na visão da Psicologia Social da Saúde (Schinittker & McLeod, 2005), os 

estudos estabelecem a relação entre a compreensão das diferentes vias que influenciam na 

modificação do perfil da saúde dos indivíduos, focando a investigação nos fatores 

psicossociais. Em termos gerais, identificam a relação entre os fatores sociais, ambiente e 

estrutura social que influenciam aspectos comportamentais individuais e coletivos, 

reconhecendo como a experiência desses processos implica na interação saúde-doença e no 

bem-estar individual.  

Nesse sentido, direcionando o foco para os determinantes sociais em saúde, percebe-se 

a importância de orientar o olhar na abordagem do termo saúde para uma compreensão 

direcionada à dinâmica dos fatores psicossociais, já que entende-se que somente com a 

redução do impacto dos fatores sociais os quais deflagram a vulnerabilidade na saúde dos 

indivíduos, é possível admitir que estes poderiam desfrutar de uma saúde ideal. Vale ressaltar 

que a articulação da Psicologia Social com a saúde fornece contribuições singulares na 

compreensão dos fatores que alteram os perfis de saúde da população. Essa ciência atua como 

via explicativa na compreensão dos determinantes sociais da saúde que modificam o processo 

saúde-doença, tanto na perspectiva individual, como na coletiva.   

Há muito tempo as desigualdades relacionadas à saúde vêm se tornando um foco 

importante de investigação em diversos estudos da área das ciências sociais e humanas. No 

entanto, observa-se que são poucos os estudos sobre desigualdades que voltam atenção para a 

relação entre a disparidade em saúde segundo raça. Ao realizar uma busca eletrônica na base 

de dados em português do Scielo, Pepsic, Bvs-Psi, utilizando as palavras-chave “estressores 

raciais”, nos meses de março a maio de 2012, foi encontrado apenas uma pesquisa referente a 

estresse, racismo e saúde em português, mas em relação a instrumentos que mensuram os 

estressores raciais em negros não foi identificado nas bases de dados eletrônicas. Nota-se que 



16 
 

a ausência de pesquisas sobre estressores raciais demonstra que o tema carece de 

aprofundamento acerca das experiências de discriminação sofrida pelos negros e, sobretudo, a 

lacuna de trabalhos relacionados à mensuração referente ao impacto, logo, percebe-se a 

necessidade de pesquisar a temática com ênfase nas consequências do estresse psicológico 

resultante do contexto de discriminação racial. 

A literatura tem apontado consequências das desigualdades raciais em saúde como 

uma característica que afeta a saúde dos negros. A exemplo disso tem-se as experiências de 

discriminação racial ao longo da vida, deteriorando as condições de saúde desse grupo 

minoritário, além de ocasionar maiores índices de doenças cardiovasculares (Fauvel & 

Ducher, 2009), afetando a saúde mental (Brown et al., 1999) e provocando hipertensão 

(Williams & Neighbords, 2011). Os efeitos do racismo sobre a saúde vêm sendo estudados 

associados ao estresse, pois se acredita que os membros do grupo minoritário apresentam 

maiores índices de estresse devido ao contexto da discriminação racial.  

É importante frisar que enquanto no Brasil há carência de estudos relacionados aos 

estressores raciais, pesquisadores internacionais demostram menção acerca dos danos 

causados pela discriminação percebida e suas repercussões de ordem biológica.  

As pesquisas abordam os efeitos do racismo sobre a saúde associados com o estresse, 

explicando como os membros do grupo minoritário tendem a desenvolver o estresse oriundo 

do contexto da discriminação racial. Deste modo, os estressores fomentados pela 

discriminação se proliferam ao longo da vida e através das gerações, esse contexto vai 

ampliando as disparidades em saúde entre os brancos e não-brancos (Murray, 2009; Penner, 

Dovidio, Edmondson, Albbrecht & Gaertner, 2009).  Nas investigações sobre o tema no 

Brasil, os estudos traçam a variável cor de pele como via explicativa das desigualdades em 

saúde. As pesquisas realizadas com puérperas apontam desvantagens observadas em mulheres 
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negras e pardas que extrapolam os indicadores socioeconômicos e se ampliam na assistência à 

saúde (Leal, Gama & Cunha, 2005; Olinto & Olinto, 2000). 

Vive-se em uma sociedade em constantes mudanças que giram em torno de situações 

estressoras, tornando o estresse como algo frequente no cotidiano. Entende-se estresse como 

um fenômeno adaptativo que influencia o funcionamento fisiológico, psicológico e social do 

ser humano. O fenômeno é ativado quando uma situação avaliada como uma ameaça real ou 

imaginária provoca uma série de reações do organismo a determinados estímulos estressores 

(Faro & Pereira, 2012). Tais estressores podem ser concebidos através de fatores internos e 

externos decorrentes do ambiente onde o sujeito está inserido.  

O estresse é mantido a partir da dinâmica relacional entre o social e o psicológico, 

destacando-se como um elemento importante na determinação do processo saúde-doença. 

Diariamente a sociedade procura os setores de saúde para lidar com as preocupações acerca 

das situações estressoras, da saúde e doença, e através desses serviços que buscam atenção e 

cuidados para o processo saúde-doença. Nesse sentido, os estudos epidemiológicos, as 

ciências biológicas, sociais e psicológicas vêm relacionando diversos fatores que incluem o 

estresse como deflagrador que facilita o processo do surgimento de doenças e vulnerabilidade 

nos indivíduos, causando sensação de mal-estar (Krieger, 2003; Siegrist & Marmot, 2004).   

Diversos autores têm destacado que a cor da pele é um dos fatores que produz 

iniquidades em saúde e, como consequência, causa alteração no perfil de saúde para esse 

grupo, que vivencia os efeitos do racismo e da discriminação no cotidiano (Muennig & 

Murphy, 2011; Schnittker & D. McLeod, 2005). Dessa forma, nota-se que o racismo produz 

experiências que comprometem a adaptação do sujeito ao contexto ambiental, gerando 

sentimentos negativos. Tais consequências são apontadas por Harrel (2000) ao destacar que os 

efeitos do racismo implicam negativamente no bem-estar de forma individual e grupal. 
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Percebe-se que não estão apenas voltados para a experiência do estresse, mas também para a 

influência de mediadores externos ao ambiente que o sujeito está inserido. 

Ao constatar a ausência de medidas psicométricas sobre os estressores raciais em 

português, observou-se a necessidade de um instrumento específico para mensurar as 

experiências discriminatórias estressoras em negros, em língua portuguesa. Logo, o presente 

estudo buscou traduzir, adaptar e validar para o contexto brasileiro a versão reduzida da Index 

of Race-Related Stress (IRRS)-Brief (Utsey, 1999) – traduzida como Escala de Experiências 

Discriminatórias dos Negros (EEDN), esta escala busca mensurar o efeito das experiências 

discriminatórias motivadas pelo racismo. 

A Escala de Experiências Discriminatórias dos Negros (EEDN) consiste no 

levantamento de experiências discriminatórias associadas a eventos estressores decorrentes do 

ambiente. Nesse sentido, entende-se que os eventos diários percebidos pelo contexto da 

discriminação racial ocasionam experiências negativas que impactam no manejo do estresse. 

Assim, a escala (EEDN) traduzida, adaptada e validada em português, busca aferir como essas 

experiências discriminatórias de racismo interferem na capacidade adaptativa das pessoas 

negras.  

Ao refletir sobre os impactos das experiências estressoras de discriminação racial 

sobre os perfis de saúde, Krieger (2003) corrobora a pertinência dos efeitos das disparidades 

em saúde decorrentes do racismo na saúde, denotando como evidentes. Nesse sentido, as 

experiências estressoras raciais voltadas para os negros são pensadas como um dos fatores 

negativos desse contexto de exclusão social. A investigação sobre os efeitos negativos 

envolve a discriminação racial, relação com os fatores psicossociais e como estes interferem 

na capacidade adaptativa. Nessa visão, são percebidos os fatores que atuam como 

potencializadores para o acúmulo de estresse em negros, decorrentes do contexto 

discriminatório. Dessa forma, realizar-se-á a tradução, adaptação para português e a validação 
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de um instrumento que mensura as experiências de discriminação, denominado de Escala de 

Experiências Discriminatórias dos Negros (EEDN).  

Dado o exposto, o primeiro capítulo discorreu-se sobre como a saúde e desigualdade 

em saúde interferem no bem-estar dos indivíduos, com ênfase no critério racial. Entende-se 

que as iniquidades sociais em saúde dificultam a acessibilidade da população aos bens e 

serviços ofertados pelo Estado e, sobretudo, como essas dificuldades de acessibilidade 

geradas pelas desigualdades sociais causam impactos diretos na saúde da população.  

No segundo capítulo buscou-se analisar a discriminação racial, atrelando-a ao 

construto do estresse e às implicações do preconceito e racismo na saúde dos negros. No 

segundo tópico foi explorado o estresse e discriminação racial, explicando como a relação 

entre os construtos interferem na adaptação do sujeito e, por último, será apresentada a escala 

traduzida, adaptada para português. A Escala de Experiências Discriminatórias dos Negros 

(EEDN) mensura as experiências estressoras de discriminação racial dos negros na esfera 

individual e grupal.  

No terceiro capítulo encontram-se os objetivos gerais e específicos da pesquisa. Em 

seguida, a descrição do método utilizado no estudo de validação da escala de estresse racial, 

características do perfil da amostra, coleta de dados e análise estatística utilizada na pesquisa. 

O quarto capítulo remeteu-se aos resultados e discussão, contendo análise estatística e as 

interpretações dos dados. Por fim, o quinto capítulo contém as considerações finais, com as 

principais conclusões, limitações do estudo e sugestões para futuras pesquisas. 
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CAPÍTULO I 

SAÚDE E DESIGUALDADES EM SAÚDE: ANÁLISE SEGUNDO CRITÉRIO 

RACIAL  

 

O conceito de desigualdades apresenta-se como um subproduto da injustiça social, 

usualmente apreendido por meio das díspares chances de grupos populacionais exibirem 

satisfatórios padrões de morbidade e mortalidade (Lucchese, 2003; Neri & Soares, 2002). Em 

virtude dessa constatação, esses estudos vêm buscando compreender o porquê da distribuição 

social desigual na saúde para a população.  

Por definição, as desigualdades sociais constituem uma ocupação de diferentes 

posições na composição social, resultando na qualidade do acesso a bens e serviços 

disponíveis à sociedade. O surgimento destas ocorre baseado nas diferenças ou 

dessemelhanças entre os indivíduos e grupos sociais, tais como: estratificações a partir de 

características como a idade, sexo e a cor de pele ou raça. De modo geral, espera-se algum 

nível de desigualdade na distribuição dos recursos sociais, porém, o montante dessas 

diferenças é que reflete nas discussões sobre os danos causados à população (Faro & Pereira, 

2012; Silva & Barros, 2002).  

As desigualdades julgadas como injustas e inaceitáveis são denominadas de 

iniquidades (Bastistella, 2011). As iniquidades sociais são apontadas como uma realidade 

existente na esfera mundial, constituindo um problema de saúde pública em diversos países 

(Marmot, 2004). Em especial no Brasil, as pesquisas evidenciam os efeitos das desigualdades, 

revelando que os índices de diferenças no perfil de saúde são determinados por questões 

sociais e econômicas (Diaz, 2011). No entanto, observa-se que as desigualdades as quais 

perpetuam nos setores de saúde são geradas pela multiplicidade de fatores que interferem no 

padrão de acesso a esses serviços e, desse modo, violam os direitos inerentes da população, 
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dificultando a ascensão social e o acesso a condições adequadas na saúde, principalmente para 

a classe com status social baixo.  

O desenvolvimento das desigualdades na saúde, bem como a sua permanência, tem 

sido investigado em diversas ciências. Braveman (2005) descreve que a definição mais 

concisa e acessível para as disparidades em saúde foi proposta por Whitehead, em 1990. Para 

Braveman, o conceito de iniquidade fornece contribuições importantes para o surgimento de 

estudos acerca das disparidades existentes globalmente. Entende-se que as iniquidades em 

saúde privam os indivíduos de oportunidades fundamentais, tendo em vista que os efeitos 

acumulativos gerados pelas desigualdades prejudicam, ao longo da vida, a saúde da 

população. Outra dimensão que exerce influência sobre a saúde é a privação social, expondo-

se a riscos adversos durante a infância, adolescência e na fase adulta.  

Nessa ótica, a ação desses fatores psicossociais específicos acarreta no aumento dos 

riscos de doenças físicas, mentais e um alto índice de morte. Destaca-se que, embora se 

verifiquem algumas variações atribuídas aos fatores biológicos que podem favorecer o 

surgimento de doenças, nota-se que os efeitos das iniquidades potencializam marcantemente a 

alteração do perfil de saúde e a probabilidade de adoecer ou morrer do grupo social em 

questão (Siegriest & Marmot, 2004). 

As investigações vêm demonstrando uma correlação positiva entre a iniquidade de 

renda, educação, moradia e as condições de trabalho e seu impacto negativo no nível de 

saúde, julgando esses fatores como promotores do adoecimento em variados grupos sociais, 

em decorrência de variações biológicas ou comportamentos de risco em saúde, psicológicas e 

sociais que são impostas. Por esse motivo, as iniquidades são consideradas um desafio nas 

práticas de políticas assistenciais em saúde (Neri & Soares, 2002; Silva & Barros, 2002; 

Wermuth, 2003).  
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 É bem verdade que alguns grupos da população apresentam maior probabilidade de 

permanecer saudáveis quando comparados a outros. Este fato surge em decorrência dos 

sujeitos apresentarem condições sociais e econômicas mais favoráveis, o que facilita o acesso 

aos recursos necessários para a vida e melhores condições em saúde (Coimbra Júnior et al., 

2000). Em contrapartida, outra parte da população sobrevive constantemente na desigualdade, 

devido à existência das disparidades sociais em saúde enfrentadas ao longo da vida. Diante 

destas, padecem por causa dos efeitos da acumulação dos fatores de risco, que aumentam o 

grau de privação material, provocando maior vulnerabilidade à saúde. Por exemplo, a 

população de baixo status passa meses aguardando um tratamento quimioterápico ou cirurgias 

e, em virtude de um Sistema de Saúde precário, o qual apresenta falta de material e 

manutenção das máquinas para tratamento específico, resulta em longas filas dos hospitais 

públicos.  

Desta forma, os efeitos causados ao longo do curso de vida são resultados da trajetória 

de desenvolvimento individual e coletivo, fortalecidos pelo contexto social e econômico que 

impede e/ou limita os indivíduos a condições básicas de sobrevivência. Tais condições são 

reflexos das desigualdades sociais que perpetuam ao longo dos séculos e desencadeiam, 

também, as desigualdades na saúde, produzindo e legitimando a variabilidade no perfil de 

saúde (Blane, 2006; Cotta et al., 2007).   

Nesse sentido, Abbott (2007) apresenta uma relação entre os efeitos psicossociais na 

saúde e os fatores socioeconômicos, realizando uma reflexão sobre como a distribuição 

socioeconômica prejudica a saúde independente dos efeitos de privação dos recursos 

individuais. Para o autor, a correlação consiste em duas hipóteses: na comparação social e no 

conflito hierárquico, dando maior ênfase aos efeitos da comparação social. Tais efeitos 

significam dizer que não são apenas os fatores socioeconômicos que se constituem como 

agravantes na saúde, mas as relações entre os sentimentos negativos gerados pelas 
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desigualdades dentro da sociedade, que tendem a afetar de forma significativa a população 

desfavorecida em virtude da comparação social. Essas diferenças desencadeiam a comparação 

entre o status social com os outros, ou seja, os indivíduos comparam-se entre si com aqueles 

que apresentam status social equivalente. Essa comparação impacta em experiências 

negativas, provocando danos na saúde e inibição da capacidade de agir em busca de interesses 

individuais e coletivos. 

Em síntese, as situações de desvantagens impedem condições adequadas para a saúde 

e a liberdade, além de restringirem o acesso aos recursos necessários à saúde. As 

desigualdades nessa área vêm causando preocupação em nível global por constituir-se como 

um problema de saúde pública (Siegrist & Marmot, 2004). O montante das pesquisas acerca 

das desigualdades em saúde busca apresentar as consequências das iniquidades e a redução 

destas junto aos grupos minoritários (Shaw, Dorling & Smith, 2006), por considerarem que 

geram condições desfavoráveis para uma condição de vida digna.   

Entende-se, então, que os determinantes sociais impõem restrições na condição de 

vida cotidiana, levando a exposição de riscos ambientais, tornando o indivíduo, ou grupo 

populacional, vulnerável. Os determinantes sociais, em geral, estão enraizados aos fatores 

sociais com ênfase nos aspectos voltados para a educação deficiente, moradia precária e 

emprego. A interação de múltiplos fatores, como psicossociais, comportamentais e biológicos 

também é somada com resultados que explicam o processo de saúde e doença dos indivíduos 

(Villar, 2007).  

De forma geral, as desigualdades atuam de modo variado e se articulam a diferentes 

determinantes sociais em saúde. Dentre eles, as diferenças sociais apresentam maiores 

evidências, pois não refletem exclusivamente a privação de material, mas também um 

conjunto de fatores sociais, psicossociais e econômicos. As desigualdades são graves e 
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impactam significativamente em desvantagens sociais para as minorias, restringindo o acesso 

à educação, segurança e, sobretudo, na saúde (Fonseca, 2005).  

Dados da ONU (2010) mostram que o Brasil aparece como terceiro país no índice de 

desigualdade no mundo. Entretanto, quando se menciona a distância social entre ricos e 

pobres, encontra-se abaixo apenas dos países menores e menos ricos, a saber: Haiti, 

Madagascar, Camarões, Tailândia e África do Sul. As desigualdades sociais na saúde em 

conjunto e os recursos limitados constituem uma oferta desigual e são responsáveis pela maior 

parte das desigualdades em saúde entre grupos sociais minoritários (Dalcher, Côrtes, Casto, & 

Leite, 2003). Em lógica similar ao apontado pela ONU, constata-se que, no Brasil, as 

pesquisas buscam os efeitos das desigualdades sociais no âmbito da saúde, em sua grande 

maioria, privilegiando basicamente a análise socioeconômica como elemento principal na 

explicação dos modelos de disparidades, deixando de lado os efeitos, por exemplo, o contexto 

de discriminação racial que amplia as disparidades em saúde entre o grupo minoritário 

(Coimbra Júnior et al., 2000).  

Enfim, um aspecto importante é destacar que, embora quase todos os grupos sociais 

vivenciem os efeitos das disparidades em saúde, os grupos minoritários, em especial, os 

pretos, apresentam maior disparidade no status em saúde quando comparados a pessoas de 

outra cor de pele, principalmente na relação com os brancos (Penner; Albercht; Orom; 

Coleman; Underwood III, 2010). Portanto, entende-se como necessário aprofundar os estudos 

acerca do montante das desigualdades sociais em saúde considerando-se a cor da pele, tendo 

em vista ser considerada uma variável explicativa para o contexto social de diferentes padrões 

de vulnerabilidade entre indivíduos e grupos.  
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1.2 Desigualdades Raciais na Área da Saúde: Um Enfoque na Situação dos Negros  

 

A Organização Mundial de Saúde (2001) tem demostrado preocupação quanto às 

desigualdades na saúde e assistência sanitária para os grupos étnicos e raciais, pois considera 

que tais desigualdades são claras e evidentes, sendo o racismo o fenômeno mais preocupante. 

Por exemplo, as disparidades segundo raça são relacionadas aos indicadores de mortalidade 

infantil: cerca de 16% das mulheres com idade acima de 15 anos perderam pelo menos um 

filho nascido vivo. Ao analisar a cor da pele, a distribuição se configura da seguinte forma: 

33% das mulheres perderam pelo menos um filho, sendo que esse número é de 19% para as 

mulheres negras e 12,83% para brancas.  

As políticas específicas procuram combater as desigualdades raciais que violam os 

direitos fundamentais e, em muitos casos, causam acesso desigual na saúde. As políticas de 

assistência vêm utilizando um conjunto de informações para identificar como a variável cor 

da pele implica na distribuição desigual de recurso e de oportunidades. A ideia central está na 

compreensão acerca do preconceito e da discriminação racial, que estão iminentemente 

associados à cor de pele, limitando a possibilidade de uma boa qualidade de vida (Lima, 

2012). 

Segundo dados da OMS (2011), a população negra sofre impacto significativo na 

saúde em virtude das desigualdades sociais, pobreza, discriminação e racismo. Esse grupo 

apresenta maior índice de morte atribuído a atos de violência no Brasil, com uma prevalência 

de 23,4% na população negra, sendo esta considerada a segunda maior causa de morte, 

enquanto que os brancos estão em quarto lugar.  

As disparidades em saúde segundo raça vêm recebendo atenção especial no contexto 

da saúde brasileira. Porém, a utilização da variável cor da pele não tem sido aprofundada 

teoricamente nas pesquisas em saúde no Brasil. Estas evidenciam apenas a influência das 
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disparidades, não estabelecendo a interface entre a discriminação racial e o processo de 

adoecimento resultante dos efeitos de exclusão social (Chor & Lima, 2005). A Secretaria de 

Políticas de Promoção à Igualdade Racial considera o racismo como uma ideologia que se 

mantém à custa de setores autodefinidos como racialmente superiores (Brasil, 2011). 

O contexto socioeconômico, fatores ambientais, entre outros, são cruciais para o 

entendimento das desigualdades raciais. Os estudos apontam que os grupos raciais têm acesso 

desigual a recursos fornecidos pelo Estado, motivado por efeito cumulativo das iniquidades 

sociais.  Nesse sentido, os efeitos causados pela desigualdade racial em saúde invadem a 

esfera da distribuição, controle de recursos e, dessa forma, restringem o acesso à saúde em 

decorrência dos efeitos do racismo (Figueiredo, 2011; Lima, 2011).  

 Nesse cenário, percebe-se que a cor da pele emerge como uma variável minuciosa que 

torna compreensível os mecanismos estruturais das desigualdades sociais e se constitui como 

uma ferramenta de ordem política na superação das iniquidades históricas existentes no Brasil 

(Maio & Monteiro, 2005). Além disso, percebe-se que o racismo é um fator importante na 

produção das desigualdades por restinguir o acesso aos serviços fundamentais para a condição 

humana fornecida pelo Estado.   

Para Heringer (2002), as desigualdades raciais limitam a capacidade de inclusão da 

população negra na sociedade brasileira, dificultando a igualdade de oportunidades para esse 

grupo minoritário. Além disso, a persistência da presença dos fenômenos do preconceito e do 

racismo alimentam as disparidades segundo raça em saúde.  A título de ilustração, um estudo 

realizado com mulheres adultas negras e brancas, objetivou-se caracterizar as desigualdades 

raciais na mortalidade destas. No estudo, dos 2.943 óbitos de mulheres de 20 a 59 anos, 

obteve-se como resultado que o índice de morte de mulheres negras foi de 1,7 vezes superior 

ao de mulheres brancas. Os dados ainda demonstram que em mulheres negras observa-se o 

maior risco de morte por homicídios, acidentes de transporte, doenças isquêmicas do coração, 
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cerebrovasculares e hipertensivas, além de diabetes e tuberculose. Nota-se que esses 

resultados demonstram que a classificação pela cor da pele reflete variadas perspectivas das 

condições de saúde da população negra no Brasil, cuja diferença na cor tende estar associada 

a piores indicadores de saúde.  

Pesquisas diversas corroboram com a ideia de que o racismo é um determinante social 

da saúde, bem como demonstram a existência das disparidades tanto no atendimento quanto 

no acesso aos serviços de saúde para prevenção, diagnóstico e tratamento (Chor & Lima, 

2005; Lopes, 2007; Sacramento & Nascimento, 2011). Sobre isso, Olinto e Olinto (2000) 

realizaram uma pesquisa no Sul do Brasil com mulheres negras e pardas em idade 

reprodutiva. Os pesquisadores encontraram que as mulheres negras usavam menos métodos 

contraceptivos e possuíam mais filhos. Nesse estudo constatou-se que as desvantagens entre 

as mulheres superaram os indicadores socioeconômicos e que, quanto maior o escurecimento 

da pele, piores eram as condições socioeconômicas das mulheres.  

Em síntese, a relação médico e paciente pode entrar no jogo das ideologias pessoais e 

dos serviços, produzindo uma diferenciação na atenção do cuidado em saúde dentro da 

instituição (OMS, 2001). Assim, os efeitos da desigualdade observados no acesso e cuidados 

da população resultam em diagnósticos tardios e, como consequência, aumentam os índices 

de morbidade e morte na população negra.  

Um estudo longitudinal realizado por Penner et al., (2009) com 156 negros, analisou 

os efeitos da discriminação percebida sobre a adesão ao tratamento médico durante 4 e 16 

semanas. Encontrou que a discriminação percebida relacionada ao atendimento médico afetou 

negativamente a aderência às recomendações médicas, ou seja, a discriminação percebida 

pelo paciente gerou crises de desconfianças, reações e comportamentos negativos que 

contribuíram para as diferenças na saúde. A partir disso, os pacientes interpretavam a 

discriminação em forma sutil ou flagrante, e essa interpretação favoreceu o sentimento de 
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desconfiança, intimamente relacionado ao tratamento indicado pelo médico. Percebe-se que 

quanto mais racismo e dificuldade financeira sofrem os membros dos grupos minoritários, 

pior é o índice sobre a saúde (Chor & Lima, 2005). Nessa conjuntura, os impactos do racismo 

sobre este grupo desencadeia maior índice de vulnerabilidade em decorrência do contexto 

histórico de discriminação e racismo existente no país, observando-se que a ruptura desses 

efeitos torna-se complexa.  

Dito de outra forma, os efeitos do preconceito e discriminação violam os direitos de 

acesso aos serviços de qualidade, contribuindo para o aumento das disparidades no status de 

saúde. Por essa razão, é necessário focalizar na relação entre essas variáveis que são 

apontadas como máquinas as quais alimentam as desigualdades sociais (Penner et al., 2010). 

As investigações apontam a complexidade e os efeitos que disparidades raciais em saúde têm 

provocado na saúde dessa população. Por exemplo, estudos demonstraram que o índice de 

mortalidade por câncer de mama é maior quando é observada a cor da pele. Estudos 

Americanos demostram que as mulheres negras com câncer de mama são mais suscetíveis a 

receberem tratamento menos agressivo e menos adequado para câncer quando comparado às 

mulheres brancas (Townsend, 2009).  

Observa-se que a discriminação racial relaciona-se com outros deflagradores de 

discriminação, como sexo, idade e orientação sexual, dificultando tanto o acesso, quanto a 

qualidade dos serviços de assistência à saúde (OMS, 2001; Paradies, 2006). Desse modo, a 

discriminação interfere com frequência na saúde dos grupos minoritários e, mais 

especificamente, na população negra, tendo em sua grande maioria, condições precárias de 

vida nas dimensões econômicas, regionais e ambientais que fazem parte desse contexto 

discriminatório. Por sua vez, as desigualdades raciais têm sido cruciais na compreensão do 

processo saúde-doença, pois associadas com o estudo dos determinantes sociais em saúde, 

fortalecem a vulnerabilidade dessa população. 
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As desigualdades, de forma geral, produzem alterações na saúde da população e são 

sustentadas pelas determinantes sociais em saúde, ocasionando uma gama de estressores que 

fortalecem o quadro de vulnerabilidade da população negra. A partir dessa análise, entende-se 

que o conceito de saúde adotado pela Organização Mundial de Saúde é limitado e não abarca 

o conjunto de condições individuais e coletivas da vida cotidiana, influenciados por fatores 

sociais, políticos, ambientais que produzem alteração no perfil de saúde (OMS, 2011).  

Ressalta-se que é necessário formular medidas efetivas para os fenômenos do preconceito e 

discriminação racial, a fim de que haja a redução dessas práticas nas instituições, pois vêm 

produzindo efeitos drásticos prejudiciais à saúde.  

De modo específico, as desigualdades sociais constituem fator macroestressor, 

tornando a população mais vulnerável devido às condições em que vivem. A discriminação se 

relaciona com estressores prejudiciais por proliferar, ao longo da vida, um contexto de 

exclusão social, causando efeitos diretos na saúde. Estudos têm examinado a relação entre 

estresse e seus efeitos, correlacionando como questões tais o racismo e a discriminação 

afetam a saúde (Penner et al., 2010). 

 Em resumo, seguindo essa linha de raciocínio acerca das desigualdades raciais na 

saúde, destaca-se que o grupo social acometido pelos efeitos da discriminação e do 

preconceito é submetido a fatores estressores que impactam diretamente sobre seu status de 

saúde.  Ou seja, somente a partir da compreensão dos efeitos da variável cor de pele é possível 

entender como os indivíduos são particularmente afetados pelo processo de discriminação. 

Clark et al. (1999) ressaltam que os efeitos do racismo prejudicam a capacidade adaptativa do 

sujeito, tornando-o mais suscetível a doenças. Com esse quadro de disparidade em saúde e, 

em virtude da gama de estressores individuais e ambientais ligados à questão da cor de pele, o 

estresse, especificamente o estresse racial, tem sido colocado como importante objeto de 

estudo para compreender as variações no perfil de saúde da população negra. 
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De forma implícita, presume-se que o racismo predomina nas instituições e induz um 

comportamento discriminativo. Esse sistema de opressão racial produz um processo de 

restrição na busca por atendimento nas instituições de saúde para a população de modo geral, 

em especial para os negros (Krieger, 2003), sendo este tratamento apontado como desigual 

devido à discriminação que se mantém ainda fortalecida.  

No que concerne ao estudo da discriminação e do racismo dentro da temática da 

saúde, tendo o estresse como objeto de estudo, no Brasil, essa relação ainda é recente (Faro & 

Pereira, 2011), embora as disparidades raciais em saúde sejam consistentes. Essa relação entre 

discriminação e desigualdade prevalece ao longo das transformações sociais, produzindo uma 

variabilidade significativa no perfil de saúde da população. Como exposto, o contexto do 

racismo fornece condições necessárias para a criação e o acúmulo de agentes estressores, pois 

constitui-se de atos intencionais de determinado grupo, tendo como alvo os negros, por 

acreditar na ideia de que essa população possui elementos essenciais que os tornam diferentes 

diante da comparação social (Lima & Vala, 2004).  

A discriminação percebida julgada como injusta tem consequências graves para a 

saúde e bem-estar do sujeito, constituindo-se uma ferramenta com alto potencial para reforçar 

o quadro de exclusão e, consequentemente, sendo um indicador de estresse. Nesse sentindo, a 

frequência ou acúmulo da discriminação percebida é outro aspecto importante para tornar a 

experiência estressante (Ajrouch et al., 2010).  

No panorama de análise do racismo e seus impactos na saúde, o capítulo a seguir 

apresenta a relação do estresse e os estressores raciais, e como esses influenciam 

negativamente na saúde da população negra, assim como as evidências quanto aos efeitos 

negativos das experiências cotidianas de racismo. A proposta é destacar aspectos relevantes 

sobre como é produzida a variabilidade no perfil de saúde dessa população, que interfere 

diretamente na capacidade adaptativa dos indivíduos e grupos-alvo da discriminação racial.  
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CAPÍTULO II 

DISCRIMINAÇÃO RACIAL E ESTRESSE: O IMPACTO DO 

PRECONCEITO E DO RACISMO 

 

 Neste capítulo buscou-se analisar o conceito do estresse com base na perspectiva 

cognitivista, relacionando a discriminação racial e suas implicações na saúde. O estresse tem 

sido amplamente difundido na atualidade, sendo utilizado, inclusive, pelo senso comum para 

expressar sofrimento, desgaste e formas de adoecimento no seu dia-a-dia.  

Observa-se que o termo estresse passou a ser considerado um dos principais 

responsáveis por problemas na saúde. Em virtude disso, foram apresentadas suas limitações, 

características e as consequências que o acúmulo de experiências negativas do contexto do 

preconceito e racismo podem promover diante de uma maior vulnerabilidade aos grupos 

minoritários, usualmente os principais alvos do preconceito.  O estresse compõe um tema 

complexo e inesgotável, sendo considerado um grande desafio da vida contemporânea. Esse 

construto enfatiza adaptação e a capacidade de mudança dos seres humanos frente às 

adversidades, estando presente independente do sexo, idade, classe social ou cor da pele. As 

contribuições acerca do estresse vêm através de diversas facetas, com a finalidade de abordar, 

de forma mais adequada, a conceitualização e as formas de mensuração do estresse na vida 

dos sujeitos. O conceito do estresse é amplo e possui diversas abordagens, sendo estudado por 

variadas disciplinas, tais como: fisiologia, psicologia, ciências médicas e epidemiologia 

(Monroe, 2008).  

O processo do estresse pode ser compreendido como um fenômeno psicossocial que 

afeta as funções fisiológicas, psicológicas e sociais, sendo ativado quando uma situação é 

avaliada como ameaça real ou imaginária, tendo a capacidade de afetar a integridade física e 

mental do indivíduo (Santos, 2010). Salienta-se que o estresse implica na alteração do status 
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de equilíbrio dos sistemas adaptativo fisiológico e mental, podendo ocasionar o surgimento de 

doenças (Moal, 2007).  Dessa forma, entende-se o estresse como resultado de uma demanda 

entre a pessoa e o ambiente, que interfere na adaptação do sujeito, causando prejuízos 

biológicos e cognitivos.   

A teoria do estresse é embasada por três vertentes, sendo descritas como perspectiva 

baseada na resposta, no estímulo e cognitiva.  Nesse estudo será apresentada a perspectiva 

com enfoque cognitivista para as respostas de estresse.  

Há certo consenso na literatura no que diz respeito ao fato de que a resposta ao 

estresse não é evocada apenas a situações externas, tal como ocorria nas pesquisas iniciais de 

Hans Selye. Hoje, sabe-se que a percepção do indivíduo, ou seja, a forma pela qual avalia os 

eventos do seu cotidiano, sendo positivos ou negativos, é o principal mediador da interação 

entre o possível elemento estressor (Margis, Picon, Cosner, & Silveira, 2003). Convém 

ressaltar que para compreender a resposta aos eventos estressores, é necessária uma 

observação além do fator biológico, de modo que é indispensável associar o contexto social 

para interpretar as respostas do estresse (Eriken & Ursin, 2002).  

A abordagem cognitiva do estresse propõe a interpretação segundo o sistema estímulo-

organismo-resposta (S-O-R) (Lazarus, 1999). Essa perspectiva teve grande contribuição, pois 

incluiu a avaliação cognitiva, proporcionando uma estratégia para investigar o estresse, no 

que concerne às diferenças dos eventos individuais que provocam o estresse (Santos, 2010). 

Ainda segundo Santos (2010), o estresse na perspectiva cognitiva, é resultante de 

avaliações sucessivas dos estímulos percebidos pelos indivíduos. Esses estímulos são 

percebidos através de pressões ambientais, psicológicas ou desajustes biológicos. Salienta-se 

que, devido às pressões, o indivíduo necessita ativar recursos adaptativos para reduzir o 

caráter estressor provocado pelo desconforto psíquico. 
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Com relação à resposta, o estresse está intimamente relacionado com a forma como  o 

indivíduo filtra e processa a informação e sua interpretação sobre as situações ou estímulos 

que são julgados como positivas ou negativas pelos indivíduos. Considera-se que a resposta 

irá depender dos recursos que o indivíduo tem disponível. Isto é, os recursos comportamentais 

ou fisiológicos são mobilizados para adaptar-se ou suportar a situação estressora (Margis et 

al., 2003). Nesse sentido, a avaliação cognitiva desempenha um papel fundamental na 

interação entre a pessoa e o ambiente possivelmente estressante. Por exemplo, as experiências 

de racismo para alguns sujeitos configuram como elemento potencialmente estressor, por 

causar uma sobrecarga nos recursos individuais e coletivos, causando efeitos acumulativos 

negativos, dessa forma, necessitam de recursos pessoais para auxiliar na adaptação do 

impacto causado no bem-estar psicológico que o contexto da discriminação racial produziu ao 

longo da vida.  

A literatura aponta que o estresse tem contribuído para o aumento de doenças 

cardiovasculares e do sistema imunológico (Moal, 2007). Estudos assinalam evidências que 

os fatores psicossociais, tais como as experiências pessoais, as condições socioeconômicas, os 

recursos individuais, bem como o ambiente, possuem a capacidade de alterar a percepção e 

adaptação dos indivíduos frente às adversidades. Além disso, os fatores psicossociais são 

incluídos nesse contexto como elemento preditor de desequilíbrio na saúde dos indivíduos 

(Erisen & Ursin, 2002). 

As fontes estressoras são denominadas de agudas quando o tempo e a intensidade do 

contato que o sujeito é exposto são reduzidos com o processo de adaptação. Ou seja, os 

efeitos das fontes de estresse agudo tendem a interromper após o processamento da 

informação ou experiência, por exemplo: seleção de mestrado, acidentes ou violência. Em 

compartida, o estresse crônico possui o potencial de atuar por longos períodos da vida e tende 

a manter-se de forma contínua e persistente na vida do sujeito (Faro & Pereira, 2013).  
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Salienta-se que esse estressor é frequentemente nocivo à saúde do sujeito, implicando 

em uma sobrecarga nos recursos adaptativos do bem-estar psicológico. Com essa variação nos 

recursos, o indivíduo apresenta dificuldade para lidar com a demanda e, desse modo, dificulta 

a busca de soluções adequada para adaptação. Por exemplo, a exposição ao estresse crônico 

tem sido descrito como um fator de risco para inúmeras doenças, tendo em vista que os 

aspectos estressantes do ambiente social limitam o manejo do estresse (Spruill, 2010). 

A ênfase dada ao construto do estresse, neste estudo, consiste na avaliação da 

intensidade dos fatores estressores associados à discriminação, especificamente o racismo e o 

preconceito racial. Esses estressores atuam como variável explicativa no status de saúde da 

população negra, ou seja, esses eventos diários de racismo afetam de maneira específica o 

indivíduo e, como consequência, impactam de modo lesivo sobre sua saúde (Faro & Pereira, 

2013). Em suma, estudos corroboram que as redes estressoras, especificamente o contexto da 

discriminação racial, apresentam ligação com alteração no status de saúde dos indivíduos 

(Nazroo & Williams, 2006) e, em consonância ao exposto, o próximo tópico aborda uma 

relação explicativa através das evidências sobre como o racismo ameaça o bem-estar, 

explorando-o como estressor social. 

 

2.2 Estresse e Discriminação Racial 

Em sociedades historicamente racializadas, a discriminação racial opera, 

principalmente, independente de vários fatores como: demográficos, educação e condições 

socioeconômicas. Entende-se que, devido a conflitos simbólicos e reais arraigados do 

contexto de discriminação, os negros podem tornar-se alvo de tratamentos hostis em seu 

cotidiano, sejam eles flagrantes ou sutis e, consequentemente, podem tornar-se mais 

vulneráveis a agressões psicológicas decorrentes da discriminação racial, acarretando variados 

efeitos negativos na saúde (Lewis et al., 2012). 
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As investigações apontam que as minorias raciais apresentam perfil de saúde 

diferenciado quando comparado a sujeitos do grupo dominante. O índice de obesidade, 

hipertensão e diabetes são exemplos das doenças associadas aos efeitos das iniquidades em 

saúde que acometem o grupo minoritário, neste caso, os negros (Krieger, 2003). Observa-se, 

também, que o perfil de saúde desse grupo está intimamente ligado à presença de iniquidades 

em saúde, sendo possível compreender que, em decorrência da concentração de poder, 

privação social e carência de recursos financeiros, os sujeitos são expostos com maior 

frequência a situações cotidianas estressoras peculiares a sua cor de pele (Faro & Pereira, 

2012; Shaw et al., 2006). 

Ao longo do tempo, a percepção da experiência crônica de racismo desencadeia uma 

resposta para um manejo adaptativo de enfrentamento ao estressor, resultando em implicações 

na saúde (Clark et., 1999). Os pesquisadores têm notado que os efeitos da percepção de 

discriminação com o estresse predispõem em doenças como a hipertensão e diabetes 

(Williams & Neighborns, 2001). Além disso, aumenta a incidência de comportamentos de 

risco em saúde: uso e abuso de substâncias como álcool e drogas, isto por serem 

frequentemente vítimas de exclusão social (Fuller-Rowell et al., 2012).  

Em geral, na literatura tem-se observado que a exposição às formas de discriminação e 

racismo refletem um contexto crônico de acúmulo de estressores que, somados às 

experiências cotidianas da população minoritária, produzem várias implicações na saúde 

(Utsey & Ponterotto, 1996; Williams & Mohammed, 2009).  

Diversos pesquisadores citam o racismo como um importante fenômeno social que 

fornece o contexto necessário para discriminação e exclusão social do grupo minoritário, 

fomentando disparidades em saúde da população negra (Harrell, 2000; Krieger, 2003; Utsey, 

1996). A associação desse fenômeno social nos estudos em saúde da população negra se 
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constitui como uma variável explicativa que visa à compreensão de como o padrão do status 

em saúde é alterado na população (Krieger, 2003; Lopes, 2005; Nazaroo & Williams, 2006).  

Os pesquisadores retratam que as investigações acerca do impacto negativo do 

racismo na saúde dos indivíduos tornam-se complexas (Faro & Pereira, 2011; Lewis et al., 

2012) pelo fato desse tipo de experiência possuir caráter subjetivo. Para Harrell (2000), a 

experiência do racismo é composta por vivências interpessoais, coletivas, culturais e 

simbólicas que inclui o contexto sociopolítico como parâmetro para a reflexão do estresse 

sobre o grupo minoritário.  

As experiências discriminatórias que envolvem raça são exemplos de estressores 

capazes de impactar negativamente à saúde, pelo fato de serem frequentes no cotidiano e 

persistirem ao longo do tempo (Peralin, Schieman, Fazio & Meersman, 2005).  No contexto 

social, essas experiências ocorrem desde o nascimento até a velhice, ou seja, o indivíduo 

vivencia essas experiências discriminatórias durante todo seu desenvolvimento. No entanto, 

pode-se especular que as pessoas que sofrem algum tratamento injusto ou discriminatório, em 

decorrência da raça, desencadeiam algum comportamento de alerta para outro episódio. Desse 

modo, esses episódios constituem-se de adversidades presentes ao longo do tempo, afetando 

os domínios da vida.  

Achados mostram que o estresse decorrente das experiências de discriminação é uma 

variável determinante na saúde (Williams & Mohammed, 2009). Nesse sentindo, dado o 

impacto do racismo e os efeitos negativos na saúde das experiências de discriminação racial, 

justifica-se a necessidade de estudar as peculiaridades sobre os estressores raciais e as 

implicações na saúde.  

Um importante modelo de estresse relacionado ao racismo foi desenvolvido por Clark 

et al (1999), nesse modelo os pesquisadores estabelecem que o contexto ambiental  

discriminativo fornece uma relação de prejuízos significativos na esfera pessoal e grupal 
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(Pieterse & Carter, 2007). Esse modelo postula que a experiência de discriminação racial é 

configurada como um estressor significativo, produzindo o esgotamento dos recursos de 

enfrentamento. Clark et al. (1999) descrevem que a construção desse modelo concentra-se na 

percepção sobre como o indivíduo percebe os estímulos ambientais do contexto da 

discriminação como aversivo. Ou seja, a percepção do sujeito acerca das experiências diárias 

de racismo interfere na saúde física e mental, fazendo com que o indivíduo produza uma 

resposta adaptativa. Essa resposta auxilia no enfrentamento dessas experiências negativas que 

afetam os vários domínios da vida.  

Harrell (2000) propôs outro importante modelo multidimensional sobre como os 

fatores psicossociais aumentam a vulnerabilidade e causam doenças, em particular o estresse 

motivado pelo racismo. A conceitualização aborda a relação entre o estresse (como via de 

interação pessoa-ambiente) e a dinâmica do racismo (como estressor crônico), apresentando 

essa relação na esfera individual e grupal (Pieterse & Carter, 2007). Para Harrell, essa 

dinâmica relacional provoca efeitos na saúde por exercer sobrecarga, ameaçar o bem-estar e 

ultrapassar os recursos disponíveis do indivíduo ou grupo na adaptação. Tal modelo 

multidimensional baseia-se no fato de o racismo estar enraizado no contexto histórico de 

opressão e desigualdades raciais pelo grupo dominante. Desse modo, as desigualdades sociais 

por fazerem parte desse contexto, deterioram a capacidade de adaptação e a saúde desse 

grupo.   

A análise multidimensional do estresse e racismo que foi citado por Harrel (2000) tem 

como base o conceito de violência psicológica desenvolvida por Lazarus e Folkman (1984), 

definindo o conceito como fruto das interações entre a raça/cor de pele dos indivíduos ou 

grupos e seu ambiente, que incide a partir da dinâmica de racismo, e que são percebidos como 

imposição que ultrapassam os recursos adaptativos individuais e coletivos existentes. Com 

base no conceito citado, uma vez percebido esse contexto de violência desenvolvido pelo 
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racismo, o indivíduo produz uma associação negativa, sendo então entendida como uma 

ameaça ao seu bem-estar. À medida que o racismo é percebido pelo sujeito, evocam-se 

respostas psicológicas e fisiológicas para lidar com a situação ameaçadora prejudicial aos 

recursos adaptativos individuais ou coletivos. 

 Evidências assinalam que indivíduos expostos a condições adversas em virtude da cor 

da pele apresentam maior probabilidade de desenvolver estresse, com isso, apresentam maior 

vulnerabilidade para o adoecimento (Eriksen & Ursin, 2002). Por exemplo, o estresse 

associado à experiência de discriminação apresenta implicação no desenvolvimento de 

transtornos psiquiátricos, como: depressão, comportamento antissocial e redução da 

autoestima (Utsey, 1996).  

Estudos em Psicologia Social (Clark et al., 1999; Schnittker & Mc Leod, 2005) 

apontam que a visão negativa do seu próprio grupo de pertença ocasiona um efeito devastador 

para autoestima dos indivíduos. Segundo Cabecinhas (2007), alguns sujeitos que pertencem 

ao grupo não-dominante interiorizam a inferioridade, observando como legítima, a posição do 

grupo de dominação. Na concepção da autora, os alvos do racismo frequentemente aceitam a 

hierarquia e opressão que é transmitida de forma individual ou grupal. Desse modo, absorvem 

a discriminação como natural para o seu grupo.   

Na descrição do conceito multidimensional do estresse motivado por experiências de 

racismo, Harrell (2000) define seis tipos de estressores raciais que alteram o bem-estar das 

pessoas negras:  

1. Eventos relacionados com o racismo durante a vida: são estressores que incluem 

experiências de vida com tempo limitado. Essa experiência depende da forma de 

exposição ao agente estressor. Por exemplo: pode ocorrer em vários domínios: local 

de trabalho, bairro, escola, entre outros locais. 
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2. Experiências vicárias de racismo: implica em experiências de racismo indireta, ou 

seja, a experiência de racismo de algum membro da família pode abalar o emocional 

do sujeito. Essa experiência se constitui através de observações de relato de 

experiência direta de familiares vítimas do racismo. 

3. Microestressores diários de racismo: inclui expectativa que a experiência de racismo 

pode acontecer a qualquer momento.  Isto é, são lembretes diários de que essa 

experiência estressora pode ocorrer a qualquer momento. O indivíduo no cotidiano 

vive em estado de alerta. 

4. Experiência crônica baseada no contexto: é refletida pelo impacto da estrutura social, 

política e racismo institucional expressos nas demandas do meio ambiente no qual o 

sujeito deve adaptar-se e lidar com as situações. A experiência de estresse baseado 

nesse contexto é evidenciada pela distribuição desigual ou limitação de recursos 

sociais disponíveis na sociedade. 

5. Experiências coletivas de racismo: a ideia consiste nas manifestações simbólico-

culturais e sociopolíticas de racismo que podem ser observadas e sentidas pelos 

indivíduos. Nesse sentido, a percepção dos seus efeitos recai sobre os membros do 

mesmo grupo, independentemente da experiência pessoal. Já na experiência de 

racismo em nível do grupo, o impacto desse fenômeno se dá sobre o membro de um 

mesmo grupo, da experiência pessoal ou direta. 

6. Transmissão transgeracional de traumas do grupo: a conceituação do estresse racial 

deve incluir o contexto histórico como única diversidade dos grupos. Em geral, 

consistem em observações, debates familiares e relatos de racismo vivenciados por 

algum membro da família. Desse modo, a experiência é moldada no conteúdo familiar 

e grupal, sendo transmitida através de gerações.  
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No modelo, o estresse relacionado ao racismo é apresentado como estressores 

expostos ao longo da vida, isto é, experiências acumulativas do contexto histórico do sujeito. 

Em outras palavras, o processo para entendimento da relação do racismo como estressor 

crônico é constituído através das experiências oriundas do contexto da discriminação racial 

que ameaçam o bem-estar psicológico do indivíduo. Sobre isso, o estudo realizado por 

Crawley, Ahn e Winkleby (2008) aponta como a discriminação percebida interfere na adesão 

aos tratamentos preventivos em saúde. Percebe-se que os efeitos da discriminação são maiores 

quando o preconceito se volta para questões de gênero. Observa-se que as mulheres negras 

recebem tratamento e informação desigual referente à prevenção em saúde, quando 

compradas com mulheres brancas.   

A abordagem biopsicossocial tem sido bastante utilizada por pesquisadores para 

explicar a relação entre os efeitos do racismo como estressor crônico e as implicações na 

saúde.  Os estudos transversais sobre racismo e estresse indicam que as experiências de 

discriminação racial podem ser concebidas como elemento preditor da alteração do bem-estar 

(Clark et al., 1999). Ainda segundo Clark et al., o estresse desenvolvido pela população negra 

é oriundo do contexto da discriminação e das desigualdades sociais. Os autores apontam que 

as condições sociais e os efeitos de discriminação são fundamentais para explicar os impactos 

no bem-estar.  

Os estudos de Kriger (2003) destacam as desigualdades sociais e iniquidade em saúde 

como produto que deve ser analisado para explicar as diferenças em saúde dessa população. 

De acordo com a autora, as minorias raciais exibem piores perfis quando comprados com 

indivíduos brancos.  Desse modo, percebe-se que, em virtude desses resultados, os negros 

apresentam maiores probabilidade de desenvolver o estresse, pois o contexto social favorece e 

tende a fornecer uma gama de eventos estressores. O estresse pela discriminação cotidiana 

inclui percepção de tratamento injusto de maneira sutil (Ajrouch et al., 2010). Assim, a 
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discriminação cotidiana é pensada como um estressor crônico aliado com experiências e 

autorelato de discriminação. Numa lógica voltada para ao impacto desses fenômenos, 

acredita-se que os estressores sociais raciais são potencializados porque o grupo estigmatizado 

internaliza a aceitação dos estereótipos negativos devido à visão do outro em avaliá-lo como 

inferior.   

A discriminação percebida é abordada em diversos estudos como fator de risco em 

vários resultados de saúde, mesmo quando a variável socioeconômica é controlada (Rosenthal 

& Lobel, 2011; Tomforh et al., 2011; Williams & Mohammed, 2009). Outro argumento dos 

pesquisadores é a forma como a discriminação percebida pode gerar danos graduais na saúde 

da população negra, sendo esta configurada como um estressor psicossocial (Williams & 

Mohammed, 2009). Ou seja, em virtude da cor da pele os sujeitos são expostos com mais 

frequência a estressores específicos (Harrel, 2000).  

Além do racismo, pode-se apontar que a discriminação percebida tem grande impacto 

na forma como os negros interpretam e vivenciam o cotidiano Tomfohr et al. (2011), analisa 

que ao estudar a relação entre a discriminação percebida  explica as consequências que 

compromete na qualidade do sono dos negros. A pesquisa retrata o impacto que a 

discriminação percebida exerce na redução dessa importante fonte de energia para nosso 

organismo e saúde. Diversos pesquisadores da área da saúde (Clark et al., 1999; Harrel, 2000; 

Williams & Mohammed, 2009) vêm analisando, em seus estudos, o modo e efeitos sobre 

como a percepção ou interpretação da discriminação configura experiências estressantes. 

Esses estudos relacionam o estresse e os fatores psicossociais como variáveis pertinentes para 

resultados negativos em saúde. 

Como visto os efeitos do racismo, em longo prazo, desencadeiam ou podem 

influenciar em diferenças no perfil de saúde da população de modo geral. Dado o exposto, 

constata-se que o contexto da discriminação constitui um processo de hierarquização e 
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exclusão que expõe, frequentemente, os indivíduos a eventos estressores, produzindo um 

acúmulo de estressores crônicos prejudicando a capacidade de adaptação (Clark, 1999). A 

discriminação racial predispõe o surgimento de eventos traumáticos, afetando as emoções e 

pensamentos dos indivíduos. Além disso, os estudos salientam que essa experiência provoca 

efeitos acumulativos na vida do indivíduo e apresentam constatações sobre a predisposição de 

doenças e comportamento de risco em saúde, que contribuem para o declínio do bem-estar 

físico e mental.  

  Em síntese, verifica-se que diante da discriminação o sujeito-alvo compõe uma base 

de interpretações negativas que, por sua vez, desencadeiam uma resposta adaptativa frente aos 

estressores raciais. Desse modo, ao pensar na discriminação racial como estressor que 

imprime formas de avaliar e lidar com a demanda, percebe-se que, em decorrência da cor de 

pele, os indivíduos são frequentemente expostos aos estressores peculiares, de variados 

impactos, e podem ressoar sobre sua saúde.  

 Durante a última década, diversas medidas de estresse têm sido desenvolvidas para 

mensurar o racismo percebido como estressor (Utsey, 1999; Utsey & Ponterotto, 1996). No 

entanto, os instrumentos apresentam variação em sua multidimensionalidade e especificidade. 

As escalas buscam auxiliar os pesquisadores na mensuração do construto do estresse, 

associando-o a estressores específicos, nesse caso, as experiências de discriminatórias, por 

fornecer um contexto de vulnerabilidade.  

Desta feita, a busca por escalas que mensuram o estresse racial se torna importante, 

pois a teoria do estresse e as relações explicativas sobre o racismo, estresse e saúde são 

pertinentes e carecem de maior aprofundamento, especialmente no Brasil. Para tal, utilizar-se-

á a medida de estresse racial Index of Race-Related Stress (Utsey & Ponterotto, 1996).  Ao 

realizar a análise da escala, percebe-se que os itens não fornecem ambiguidade estresse 

mensuração do constructo do estresse percebido por experiências de discriminação racial. 
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Enfim, essa escala foca na perspectiva cognitiva do estresse como construto relevante para os 

impactos negativos na saúde.  

 

2.2.1 Escala de Experiências Estressoras dos Negros (EEDN) 

Fazendo relação entre racismo, instrumentos de mensuração e estresse, observou-se 

um número de estudos limitados no Brasil (Faro & Pereira, 2013) que exploram os efeitos das 

experiências de discriminação racial como estressor.  Gonçalves, Faerstein e Barros (2010) 

notam que no contexto brasileiro existe uma carência de medidas que mensuram como a 

experiência de racismo resulta em um estressor que interfere na vida do sujeito.  

Sobre isso, Bastos et al. (2011) realizaram um amplo levantamento a respeito das 

escalas que mensuram o estresse associado ao racismo. No que refere ao número de escalas, 

foram encontradas vinte e quatro instrumentos de discriminação racial em distintos idiomas. 

No levantamento, os autores encontraram dezesseis escalas que mensuram os efeitos da 

discriminação racial sobre as condições de saúde. Dentre as principais escalas encontradas 

com propriedades psicométricas satisfatórias está a Index of Race-Related Stress (IRRS), 

desenvolvida por Utsey e Ponterotto (1996). Na análise geral das escalas, a IRRS escala 

apresentou referencial teórico confiável, confiabilidade e validade dos construtos com 

condições satisfatórias para análise dos escores (Bastos et al., 2011). 

A conceitualização da relação do estresse com o racismo da IRRS está fundamentada 

na teoria cognitiva do estresse, proposta por Lazarus e Folkman (1984), e integrada com o 

modelo de Essed (1990) sobre o conceito de racismo diário. A IRRS foi desenvolvida com 

base na premissa que as experiências do racismo constituem uma fonte acumulativa de 

estresse crônico (Utsey & Ponterotto, 1996).  

A escala tem como base as ocorrências e os impactos causados pelos eventos 

estressantes relacionados ao racismo que ocorrem diariamente na vida dos negros. Os autores 
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desenvolveram a escala partindo do seguinte pressuposto: a experiência de racismo que os 

negros vivenciam no cotidiano é um fenômeno multidimensional e ocorre em vários contextos 

(instituicional, individual, coletivo).  

A escala IRRS foi desenvolvida para mensurar o estresse associado com o racismo 

cotidiano vivenciado por negros, na tentativa de discriminar como a cor de pele favorece para 

experiências estressoras.  Fazendo referência à IRRS, os autores (Bastos et al., 2011; Utesy, 

1999)) pressupõem  como medida confiável do estresse relacionada ao racismo, tendo base de 

índice de consistência interna e estabilidade no decorrer dos estudos.  

A IRRS é uma escala composta por quatro fatores divididos em Racismo Individual, 

Racismo Cultural, Racismo Institucional e Racismo Coletivo; a saber:  

 O individual se refere às experiências discriminatórias em nível individual, por 

exemplo: o sujeito vivencia os efeitos discriminatórios com violência. São 

experiências voltadas ao cotidiano do sujeito.  

 O racismo cultural diz respeito às práticas do grupo como sendo apontado 

como superior ao outro, por exemplo: os aspectos culturais que representam a 

identidade dos negros são julgados como inferior quando comprados com 

outro grupo.  

 O racismo institucional representado pela discriminação incorporada em 

práticas políticas e nas instituições públicas que restringem o acesso aos 

serviços disponíveis para a população, por exemplo: ao buscar por atendimento 

médico e este ser negado ou realizado com restrições em decorrência da cor de 

pele.   

 O racismo coletivo ultrapassa a esfera individual, este ocorre quando pessoas 

não-negras tentam  restringir os direitos dos negros, por exemplo: discriminar 

um grupo em escola. 



45 
 

Após algumas análises, Utsey (1999) encontrou limitações na escala Index Race-

Related Stress (IRRS), tais como: a primeira versão apresentava 44 itens e o tempo aplicação 

era longo. Alguns itens da escala apresentavam repetições e falta de coerência interna. Tendo 

em vista essas limitações, o autor desenvolveu a versão reduzida Index of Rac-Related Stress-

Brief (IRRS-B), que será traduzida neste estudo como Escala de Experiências Discriminatória 

dos Negros (EEDR).  

O processo de desenvolvimento e validação da escala IRRS-Brief contou com três 

estudos. O primeiro foi desenvolvido para determinar a estrutura da IRRS-B através de 

análise  fatorial, contando com uma amostra de 302 pessoas negras selecionadas em colégios 

e universidades.  O resultado encontrado foi uma consistência interna entre os fatores 

distribuídos da seguinte forma: racismo cultural (0,87); racismo institucional (0,85); racismo 

individual (0,84) e racismo coletivo (0,79).  

No segundo estudo o objetivo era examinar a validade do construto da IRRS-B com a 

escala de estresse percebido (PSS), comparando com sujeitos não negros. A amostra total 

resultou em 2.341, sendo 310 negros e 2031 não negros, com idades entre 17 a 76, com média 

de 23,38 anos (D.P. = 7,74). Os resultados demonstraram uma correlação positiva entre as 

IRRS e a PSS. Por fim, no estudo três, os autores estabeleceram um critério de erros e 

dividiram o estudo em duas amostras para teste e re-teste, resultando na escala final com 23 

itens. 

Na análise geral das escalas em língua inglesa, realizado por Bastos et al. (2011), a 

Index of Rac-Related Stress-Brief (IRRS-B) foi colocada entre as melhores escalas que 

mensuram o estresse por experiência de racismo. No levantamento realizado, a escala 

apresentou boas propriedades psicométricas e de confiabilidade. A teoria base que sustenta o 

construto da escala da IRRS-Brief Version é o estresse de base cognitiva, esta apresenta o 

mesmo fundamento da versão completa IRRS referente as experiências de estresse do 



46 
 

cotidiano, tendo como conceituação as ideias de Lazarus e Folkman (1984) e (Utsey & 

Ponterotto, 1996).  

Em síntese, o presente trabalho buscou utilizar a versão breve da escala de 

experiências estressoras para realizar a tradução, adaptação e validação desse instrumento em 

língua portuguesa. Por entender que os critérios técnicos da escala são satisfatórios para a 

tradução e validação no Brasil. No próximo capítulo, será apresentada a metodologia utilizada 

no estudo de validação da Index of Race-Related Stress (IRRS)-Brief Version, denominada 

Escala de Experiências Discriminatórias dos Negros (EEDN). 
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OBJETIVOS 

A partir do que foi exposto neste estudo e, especialmente, ao se adotar a linha de 

raciocínio em que a discriminação racial tem impacto deletério sobre o estado de saúde de 

indivíduos e grupos, apresentam-se como objetivos:  

 

3.1 Geral 

Realizar a tradução, adaptação e validação para o contexto brasileiro, da versão 

reduzida da Escala de Experiências Discriminatórias dos Negros (EEDN).  

 

3.2 Específicos 

Identificar o nível geral do estresse motivado por experiência de racismo percebido 

pelos participantes;  

Avaliar a confiabilidade da escala EEDN e os critérios de validade do construto;  

Mensurar o índice geral de estresse com a Escala de Estresse Percebido (Perceived 

Stress Scale, PSS-10);  

. 
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MÉTODO 

4.1 Participantes 

Participaram da pesquisa 520 estudantes de graduação de diversos cursos. Os critérios 

de inclusão foram: ser estudantes do Ensino Superior, maior de 18 anos, de ambos os sexos. 

Para distinguir os estudantes brancos e negros, utilizou-se um indicador de aproximação 

social de grupos sociais em virtude da cor da pele, com oitos pontos, pois a cor da pele 

configurou como critério principal para participar do processo de validação da Escala de 

Experiências de Discriminação dos Negros (EEDN).  

Diante disso, os estudantes que marcaram na escala de gradação o ponto mais próximo 

da cor da pele branca (≤ 4 pontos) encerraram sua participação na primeira etapa do estudo, 

que correspondeu a Escala de Estresse Percebido (Perceived Stress Scale – PSS-10), e o 

questionário referente aos Dados Sociodemográficos. Os estudantes que responderam mais 

próximo da cor de pele negra na escala de gradação (> 4 pontos) continuaram respondendo a 

segunda etapa da pesquisa, composta por Index of Rac-Related Stress-Brief (IRRS-B), 

traduzida para língua portuguesa como Escala de Experiências Estressoras de Discriminação 

Racial dos Negros (EEDN).  

Ao final do processo de coleta, o estudo contou com 256 estudantes de graduação que 

se autocategorizaram no grupo cor de pele preta e 264 que se autocategorizaram como 

inseridos no grupo cor de pele branca. Estabeleceu-se como critério 10 participantes por itens 

da escala, o que perfazia um total de pelo menos 220 sujeitos, tendo em vista a realização da 

análise fatorial com maior confiabilidade para o processo de validação da escala (Pasquali, 

2001). 

A seleção dos participantes ocorreu em sala de aula com a autorização do responsável 

pela Instituição e, posteriormente, pelo professor que estava lecionando a disciplina. Todos os 
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participantes responderam aos instrumentos de forma voluntária. A coleta foi realizada de 

forma coletiva, com tempo aproximado de 20 minutos.  

 

4.2 Instrumentos 

Além da IRRS, de Utsey (1999), foram utilizados a escala PSS-10, para auxiliar no 

processo de mensuração do construto do estresse e na validade convergente com a EEDN, e o 

questionário relacionado aos Dados Sociodemográficos.  

 

4.2.1 Escala Index of Race-Related Stress (IRRS)-Brief Version 

A escala Index of Race-Related Stress (IRRS)- Brief Version possui 22 questões 

analisadas através da escala tipo Likert, com cinco pontos: (0= Isto nunca aconteceu comigo, 

1= Isto aconteceu, mas não me incomodou, 2= Isto aconteceu e eu fiquei um pouco chateado, 

3= Isto aconteceu e eu fiquei chateado, 4= Isto aconteceu e eu fiquei bastante chateado). A 

escala versa por perguntas sobre como os negros se percebem em relação aos eventos 

estressores vivenciados no cotidiano, sendo, originalmente, composto por três fatores 

versando sobre: Fator 1: Racismo cultural (itens 1, 3 ,6, 12, 15, 16 e 19); Fator 2: Racismo 

Institucional (itens 4, 9, 10, 13, 18 e 22) e Fator 3: Racismo Individual (itens 2, 7, 8, 11, 14 e 

21) (ANEXO 3). No estudo de Utsey (1999), os valores de alfa de Cronbach em cada fator 

foram de 0,78, 0,69 e 0,78, respectivamente. O escore do alfa total da escala não foi 

mencionado na versão original da escala.  

 O idioma original do instrumento era em Língua Inglesa e, por isso, fez-se necessário 

a tradução e adaptação para o contexto brasileiro. Para tanto, se utilizou os critérios de 

validação de Pasquali e Alves (2010), a saber: tradução para português, tradução reversa para 

inglês e análise semântica dos itens. Com a escala traduzida para a versão em Português, 

realizou o processo de tradução reversa para a Língua Inglesa por dois professores bilíngues, 
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com o intuito de obter um consenso com as duas versões, em inglês, com instrumento 

original. Através do processo de tradução e tradução reversa, observou-se a escala 

concordância entre os itens (> 95%). A análise semântica (gramática e vocabulário) foi 

atestada por cinco juízes (professores do curso de psicologia) que entraram em consenso 

quanto à concordância dos itens do instrumento. Posteriormente realizou-se o pré-teste com 

quinze estudantes de graduação, averiguando a compreensão e clareza dos itens da escala.  

 

4.2.2 Escala de Estresse Percebido (PSS-10) 

A mensuração do construto do estresse foi realizada com a PSS 10 (ANEXO 1), 

validada inicialmente por Luft et al. (2007) e revalidado e padronizado para o Brasil por Faro 

(2015, no prelo).  A escala foi inicialmente desenvolvida por Cohen et al. (1988) para 

mensurar o estresse percebido, ou seja, avaliar a percepção de experiências de estresse. 

Mensurando como os acontecimentos de vida são percebidos como preditores de estresse 

(Trigo el al., 2010). O instrumento é composto por 10 itens em forma de perguntas, 

respondidas em escala do tipo Likert de cinco pontos (0- Nunca; 1- Quase nunca; 2- De vez 

em quando; 3-Quase sempre e 4-Sempre).  Os itens são divididos em quatro conotações 

positivas (4, 5, 7 e 8) e seis itens com conotações negativas (1, 2, 3, 6, 9 e 10), sendo que os 

itens de conotação positiva foram submetidos ao procedimento de recode para cálculo do 

escore total (Cohen, Kamarck & Mermelstein, 1983; Cohen & Williamson, 1988).  

 

4.2.3 Dados Sociodemográficos 

O questionário sociodemográfico relacionou perguntas sobre as variáveis: sexo 

(masculino e feminino), cor de pele (medido através da escala de aproximação da cor), idade, 

estado civil (com companheiro estável: casamento, namora, noivado, etc. ou sem 

companheiro), filho (sim ou não), renda familiar e renda mensal individual, cor da pele dos 
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pais (mãe: branca, preta, amarela, parda e outra; pai: branco, preto, amarelo, parda e outra) 

(ANEXO 2). 

 

4.3 Aspectos Éticos 

 Para a realização deste estudo foi Solicitada a Autorização para a Pesquisa (SAP) 

(ANEXO 4). Esse documento contém as informações sobre a natureza da pesquisa, sua 

importância e a justificativa para a obtenção dos dados nas Instituições de Ensino Superior. 

Conforme a autorização da Instituição Superior, foi entregue para cada participante desta 

pesquisa, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO 5), contendo a 

descrição da pesquisa e os aspectos a respeito do questionário, assim como sigilo e objetivos, 

e os esclarecimentos referentes à  intenção da pesquisa e a importância da participação 

voluntária dos estudantes . 

 

4.4 Procedimentos 

A escala foi aplicada de forma coletiva dentro das instituições de ensino, durante o 

turno da tarde e noite. Os estudantes participaram do estudo de forma voluntária.  A coleta de 

dados ocorreu nas cidades de Aracaju-SE e Itabaiana-SE, entre os meses de outubro de 2012 e 

maio de 2013, como forma de amostragem não probabilística por conveniência e intencional, 

sendo realizada em Instituições de Ensino Superior público e privado do estado de Sergipe. 

Buscou-se a seleção de amostra intencional para atender o perfil de sujeitos que corresponde à 

Escala de Experiências Discriminatória dos Negros (EEDN) (ANEXO 3), ou seja, os 

participantes da pesquisa tinham que autodeclarar como pertencente à cor preta.  
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4.5 Análise dos Dados 

Os dados foram inseridos e analisados no Software de análise estatística no programa 

Statistical Package of The Social Sciences (SPSS), versão 19.0. Inicialmente obtiveram-se as 

estatísticas descritivas (média, desvio-padrão e frequência percentual). 

Para análise da escala, utilizou-se o método de análise fatorial exploratória (PAF), 

visando à redução de determinado número de itens a um menor número de variáveis. Através 

desse método obteve-se a extração dos fatores principais, e assim foi possível explicar a 

variabilidade dos dados obtidos com as variáveis da escala original.  

Logo após a seleção dos fatores foi gerado a matriz de correlação para estimar a 

relação entre os itens e os fatores das cargas fatoriais. Para verificação dos fatores, aplicou-se 

o método de rotação ortogonal Promax. Esse método consiste na transformação da variável 

em um conjunto menor de componentes não-correlacionados ou variáveis ortogonais, 

designadas por componentes principais resultantes na combinação linear.  Cabe salientar que, 

com esse procedimento, foi possível extrair os fatores não-correlacionados. Para a 

interpretação da matriz, utilizou-se o método de rotação Promax. Por fim, verificaram-se as 

cargas fatoriais e o quanto cada variável contribui na formação do fator. Com base nesses 

resultados das cargas fatoriais, analisou-se a consistência interna dos itens da escala através 

do alfa de Cronbach.    
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RESULTADOS 

 

5.1 Perfil Amostral 

A amostra inicial contou com 520 estudantes universitários, sendo 30,0% do sexo 

masculino (n = 156) e 70,0% do sexo feminino (n = 364). A média de idade correspondeu a 

23,6 anos [Desvio Padrão (D.P.) = 6,33]. A renda mensal familiar variou entre R$ 260,00 e 

R$ 20.000,00, com mediana de R$ 2.000,00. Em relação à cor de pele, 49,2% autodeclararam 

possuir a cor de pele preta (n = 256) e 50,8% cor de pele branca (n = 264). Considerando que 

foi necessário aplicar os questionários a todos os estudantes que estavam em sala de aula, 

tanto os que se autodeclararam brancos, como os que se autodeclararam pretos, a seguir são 

relacionados os dados segundo essa variável.  

No perfil do grupo cor de pele branca, foram 74,3% do sexo feminino (n = 196) e 

25,7% do sexo masculino (n = 68), sendo 50,7% com companheiro (n = 134) e 49,3% sem 

companheiro (n = 130). Em relação à instituição de ensino, foram 93,2% de estudantes de 

universidade pública (n = 246) e 6,8% privada (n = 18). Na distribuição referente a filhos, 

8,7% possuíam filhos (n = 23) e 91,3% não tinham filhos (n = 241).   

Quanto ao perfil do grupo com a cor de pele preta, foram 65,6% do sexo feminino (n = 

168) e 34,4% do sexo masculino (n = 88). Destes, 55,8% responderam que tinham 

companheiros (n = 143) e 44,2% não possuíam companheiros (n = 113). Na categoria 

instituição de ensino, 83,9% estudavam em universidade pública (n = 215) e 16,1% em 

instituição particular (n = 41). Entre os respondentes, 12,1% tinham filhos (n = 31), enquanto 

que 87,9% dos participantes não tinham filhos (n = 241). A Tabela 1 apresenta a comparação 

das variáveis relativas ao perfil amostral segundo a cor de pele dos estudantes universitários, 

com o intuito de verificar diferenças significativas na composição dos grupos. 
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Tabela 1. Descrição do Perfil Cor de Pele de estudantes autodeclarados como brancos e 

pretos 
 

Variáveis 
Cor branca (n = 264)        Cor preta (n = 256) 

F%(n)  F% (n)  X² p-valor  

Sexo 
Feminino 74,3(196)  65,6(168)  

4,596 0,032*  
Masculino 25,7(68)  34,4(88)  

Situação Conjugal 

Com 

companheiro 
50,7(134)  55,8(143) 

 

1,359 0,244  
Sem 

Companheiro 
49,3(130)  42,2(113) 

 

Instituição 
Público 93,2(246)  83,9(215)  

10,930 0,001*  
Privado 6,8(18)  16,1(41)  

Filhos 
Com filhos 8,7(23)  12,1(31)  

1,612 0,204  
Sem filhos 91,3(241)  87,9(225)  

Nota. Os valores X² com (*) correspondem aos resultados do teste qui-quadrado com significância estatística. 

 

A análise estatística de homogeneidade entre os grupos, mostrada na Tabela 1, 

denotou ausência de significância entre as variáveis: filhos e situação conjugal (p > 0,05), o 

que indicou similaridade de proporções na composição dos grupos. Já nas variáveis sexo e 

instituição, foi constatada significância, ou seja, os grupos diferiram enquanto composição 

nessas características. No sexo, houve mais mulheres no grupo cor de pele branca (74,3%) e 

mais homens no grupo cor de pele preta (34,4%) (X² = 4,590; p = 0,032). Quanto à variável 

instituição, houve mais estudantes brancos nas públicas (93,2%) e proporcionalmente mais 

pretos nas particulares (16,1%), com valores do qui-quadrado apresentando valores 

significativos (X² = 10,930; p = 0,001).  

A PSS-10 apresentou, na amostra total, média geral 18,5 pontos (D.P. = 5,06) e 

extremos entre 7 e 35 pontos. A relação entre estresse e as variáveis sociodemográficas foi 

testada estatisticamente e viu-se que as variáveis grupo: cor de pele, situação conjugal, filhos, 

renda mensal familiar e instituição não denotaram significância estatística (p > 0,05).  

Dentre as variáveis que exibiram significância estatística, apenas o sexo e a idade 

denotou diferenças relevantes. O sexo feminino apresentou maior média de estresse (M = 

19,0; D.P. = 4,65) quando comparado à média do sexo masculino (M = 17,1; D.P. = 5,12) 
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[t(518) = - 4,138; p < 0,001] e a idade (ρ = -0,086; p = 0,051) correlacionou-se negativamente 

com o estresse em condição limítrofe de significância estatística.  

Por terem sido as únicas variáveis com diferença estatisticamente significativa no 

perfil amostral, realizou-se a comparação entre a PSS-10 por sexo, separando-se os grupos 

pela cor de pele. No grupo branco, o sexo feminino branco demonstrou média superior (M = 

19,0; D.P. = 5,41) em comparação ao sexo masculino branco (M = 17,4; D.P. = 5,07), com 

significância estatística [t(262) = - 2,100; p = 0,037]. No grupo preto, o sexo feminino 

apresentou média superior (M = 19,1; D.P. = 4,77) em relação ao sexo masculino (M = 16,8; 

D.P. = 4,30), também com significância estatística [t(254) = -3,784; p < 0,001]. As variáveis: 

instituição de ensino, situação conjugal e filhos não denotaram presença de significância 

estatística com PSS-10.  

 

5.2 Análise Fatorial e de Confiabilidade 

Para análise fatorial da escala, utilizou-se a análise da Fatoração dos Eixos Principais 

(Principal Axis Factoring, PAF), com rotação promax, que é um tipo de rotação oblíqua que 

apresenta um procedimento rápido projetado para grandes conjuntos de dados (Field, 2009). 

A princípio, os dados foram submetidos à Análise Fatorial Exploratória (PAF). A 

escala apresentou o seguinte resultado para o Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) = 0,885 e o Teste 

de Esfericidade de Bartlett [X² (253) = 2074,65; p < 0,001], mostrando-se fatorável. Através 

da avaliação do scree plot, constatou-se a presença de apenas dois fatores com base nos 

critérios de Cattel (Dancey & Reidy, 2013), motivo pelo qual se decidiu pela extração 

bifatorial.  

Com a solução bifatorial, a variância explicada no fator I, denominado como 

Experiências Grupais de Discriminação Racial, foi de 28,1%, enquanto o fator II, entendido 

como Experiências Individuais de Discriminação Racial, correspondeu a 7,7%; explicando 
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35,9% da variância total. Os eingevalues assumiram os seguintes valores: o Fator I obteve: 

7,089 e o Fator II resultou em 2,368. Com a fixação dos fatores, os itens apresentaram o 

seguinte agrupamento: Fator I: 13 itens (1,2, 3, 5, 6, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 21), com alfa 

de 0,88 e cargas fatoriais de 0,463 e máximo de 0,707; Fator II: composto por 9 itens (4, 7, 9, 

11, 12, 14, 20, 22 e 23) com alfa de 0,82 e cargas fatoriais variando entre 0,448 e 0,771.  

A correlação entre os fatores foi positiva e significativa, com valor de 0,525 (p < 

0,001). Por consequência, calculou-se a confiabilidade geral da escala. Logo, a escala total 

apresentou cargas fatoriais de 0,448 a 0,771, com alfa de 0,90. Tendo em vista a nomenclatura 

atribuída aos fatores, resolveu-se denominar a escala como Escala de Experiências 

Discriminatórias dos Negros, que foi abreviada pela sigla EEDN.  

Vale ressaltar que a análise das cargas fatoriais revelou a ausência de carregamento do 

item 8 em qualquer fator. Nesse caso, optou-se pela retirada do item. O instrumento final 

resultou, então, com 22 itens, revelando-se bifatorial e com um fator total, sendo essa a mais 

adequada estrutura teórica e empírica. Os resultados dessa análise dos itens e cargas fatoriais 

são mostrados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Estrutura Fatorial, Cargas Fatoriais dos Itens e Análise Confiabilidade da 

Escala de Experiências Discriminatória contra Negros.  

 

Fator 

1 2 

3.Você percebe que quando negros são mortos pela polícia, a mídia geralmente 

publica a ficha criminal delas ou informações negativas, passando a ideia de que ele 

mereceu o que teve mais do que quando a vítima é branca. .............................................  0,707  

19.Você já percebeu que os negros são alvo de piadas racistas no Brasil. .......................  0,689  

18.Você percebe que a mídia tende a contar principalmente histórias em que os negros 

estão em posições desfavoráveis (por ex. abusadores de crianças, estupradores, 

assaltantes, escravos, etc). .................................................................................................  0,689  

13.Você tem visto que a polícia trata com maior respeito pessoas que não são negras. ...  0,643  

1.Você percebe que crimes praticados por brancos tendem a ser mais romantizados, 

enquanto que o mesmo crime, quando praticado por um negro, é retratado como mais 

violento, e os negros que o cometem, recebem maiores punições. ...................................  0,608  

17.Você tem ouvido falar que quando brancos cometem crimes há um esforço para 

encobrir seus atos, tentando atribuir a um negro a responsabilidade pelo crime. .............  0,606  

16.Você tem visto situações em que outros negros foram maltratados ou injustiçados 

por brancos em virtude de ser negro. ................................................................................  0,603  

15.Você tem ouvido comentários racistas sobre negros que lutam pelos direitos dessa 

categoria social. ................................................................................................................  0,599  

10.Você constatou que os negros podem ser tratados de maneira injusta no trabalho, 

perdendo chances de sucesso profissional, em favor de outros colegas brancos de igual 

ou mais baixa competência. ..............................................................................................  0,598  

5. Você acha que crianças brancas são mais bem tratadas na escola e pela sociedade de 

maneira geral que crianças negras. ...................................................................................  0,570  

2. Você acredita que vendedores ou funcionários de lojas geralmente tratam pior os 

negros do que tratam os brancos. ......................................................................................  0,561  

6. Você raramente ouve ou lê coisa positiva sobre negros no rádio, TV, jornais ou 

livros de história. ...............................................................................................................  0,517  

21. Você tem visto ou ouvido falar que os negros expressam o desejo de serem 

brancos ou terem as características dos brancos porque eles não gostam de serem 

negros ou porque pensam que são menos bonitos. ...........................................................  0,463  

12. Pessoas brancas já olharam para você como se você não devesse estar no mesmo 

lugar que eles, por exemplo, em um restaurante, teatro ou outros locais semelhantes. ....   0,771 

9.Você foi tratado com menos respeito ou educação em comparação aos brancos em 

alguma loja, restaurante ou outros estabelecimentos comerciais. .....................................   0,717 

22. Você alguma vez se sentiu tratado como se fosse menos inteligente que os 

brancos. .............................................................................................................................   0,599 

11. Você foi deixado de lado (preterido) em alguma coisa importante em sua vida, 

embora tivesse maior qualificação e competência que um concorrente branco. ..............   0,590 

23. Você foi ou se sentiu rejeitado em uma casa ou moradia de alguém por causa da 

sua cor. ..............................................................................................................................   0,572 

4. Você já foi alvo de agressões (físicas ou verbais) por motivos racistas? ......................   0,545 

7. Quando você vai comprar algo em uma loja, o vendedor pensa que você não pode 

comprar certos itens (por ex. direcionando-o aos produtos que ele acredita serem mais 

"adequados" a você). .........................................................................................................   0,528 

14.Você já foi alvo de piadas racistas por brancos. ..........................................................   0,527 

20.Você tem trabalhado mais, ou tem ficado em funções menos prestigiadas em seu 

local de trabalho, enquanto que brancos, com igual ou menor tempo de trabalho e 

méritos, têm recebido mais privilégios e melhores posições. ...........................................   0,448 

Alfa de Cronbach ..............................................................................................................  
0,88 0,82 

0,90 

 



58 
 

5.3 EEDN versus Variáveis Sociodemográficas 

A escala EEDN apresentou, em sua amostra total, uma média geral 28,6 pontos (D.P. 

= 17,8) com extremos variando entre 0 e 82. No Fator I apresentou média de 22,0 pontos 

(D.P. = 12,9) e valores mínimo de 0 e máximo de 52. O Fator II demonstrou média de 6,54 

(D.P. = 7,35) com valores mínimo de 0 e máximo de 30.  

Realizou-se a análise da EEDN por fator com as variáveis sociodemográficas. No fator 

I avaliou-se a relação entre as variáveis sociodemográficas, não encontrando significância 

estatística nas seguintes variáveis: instituição, sexo, renda e idade (p > 0,05). Apenas nas 

variáveis: situação conjugal e filhos constatou presença de significância estatística. Na 

situação conjugal, a análise resultou em dados significativos para essa variável [t(254) = -

2,143; p = 0,033]. Notou-se que os participantes sem companheiros exibiram média superior 

(M = 24,0; D.P. = 12,9) em comparação aos com companheiros (M = 20,5; D.P. = 12,8).  

Para a variável filho os dados foram significativos [t(254) = -2,789; p = 0,006]. Os 

participantes sem filhos exibiram média maior (M = 22,8; D.P. = 12,8) quando comparado 

com filhos (M = 16,0; D.P. = 12,5). Para o Fator II analisou também a relação com as 

variáveis sociodemográficas, não resultando em dados significativos para: sexo, filhos, 

situação conjugal, instituição, renda e idade (p > 0,05).    

Avaliou-se, em seguida, a relação entre a EEDN total e a variáveis sociodemográficas, 

não sendo detectada significância estatística quanto às variáveis: sexo, situação conjugal, 

instituição, renda e idade (p > 0,05). Foi constatada apenas significância estatística na 

comparação com a variável possuir ou não filhos [t(254) = - 1,983; p = 0,048]. Observou-se 

que entre os participantes que não tinham filhos a média foi superior (M = 29,4; D.P. = 17,5) 

em comparação aos que tinham (M = 22,6; D.P. = 19,7).  
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5.4 Análise de Validade Concorrente entre a EEDN e a PSS-10 

As correlações entre os Fatores I e II versus a PSS-10
1
 foram positivas e significativas, 

embora tenha sido limítrofe no Fator I (ρ = 0,095; p = 0,065). No Fator II ficou abaixo do p < 

0,05 (ρ = 0,108; p = 0,042). O escore total da EEDN também exibiu correlação positiva e 

estatisticamente significativa (ρ = 0,123; p = 0,024). Logo, viu-se que a relação entre a EEDN 

e a PSS-10 ocorreu conforme o esperado, sendo que maiores pontuações na EEDN foram 

proporcionais aos maiores escores na PSS-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Teste unicaudal. 
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DISCUSSÃO  

 

O presente estudo buscou traduzir, adaptar e validar a Escala de Experiências 

Discriminatórias dos Negros (EEDN), entendendo que essas experiências são preditoras de 

estresse motivado pelos fenômenos do racismo e discriminação racial. Esta seção apresenta a 

discussão da amostra geral da pesquisa, a relação entre as variáveis analisadas, dados acerca 

da validação da escala por Análise Fatorial Exploratória e a relação entre a EEDN e a PSS-10. 

No que se refere à análise das variáveis sociodemográficas, a variável instituição de 

ensino revelou que a amostra foi composta por uma maior presença de estudantes brancos em 

instituições públicas. Esses dados refletem que, embora o sistema de cotas garanta a reserva 

de 50% das vagas para estudantes de escola públicas com baixa renda e aos que correspondem 

os critérios das minorias raciais do IBGE (Ministério da Educação, 2012), observa-se uma 

menor prevalência de estudantes pretos em instituições públicas, apesar da recente 

implantação das políticas de ações afirmativas no país.  Sendo assim, a maior quantidade de 

pretos nas universidades privadas possivelmente se justifica pela presença das políticas 

públicas que auxiliam na ascensão desse público ao sistema de nível superior.  

Em relação ao estresse, a média aqui obtida correspondeu a 18,5 pontos (D.P. = 5,06), 

pouco abaixo do ponto médio da PSS-10, que é de 20 pontos. Embora tenha utilizado a PSS-

14, cujo ponto médio é de 29,1 pontos, conforme Faro (2013), com estudantes de mestrado e 

doutorado no Brasil. O presente estudo obteve um resultado abaixo do esperado, denotando 

um índice de estresse menor nos estudantes de graduação em comparação aos de pós-

graduação. Além disso, as diferenças entre os achados desta pesquisa e de outras similares 

refletem que o perfil amostral então trabalhado se apresentou, de modo geral, menos 

estressado em comparação aos estudos que utilizaram a PSS-10 no Brasil. Tal constatação 

pode ser observada nos achados com idosos, em que o ponto médio encontrado correspondeu 
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15 (D.P. = 6,45) nos dados encontrados por Luft et al. (2007). Ribeiro e Marques (2010), num 

estudo semelhante, com amostra de professores universitários, encontrou pontuação de 15,4 

(D.P. = 6,11) com a PSS-10. 

As variáveis sociodemográficas que exibiram significância estatística com a PSS-10, 

nesta investigação, foram sexo e idade. Os resultados indicaram índices de estresse mais 

elevados em mulheres, em comparação aos homens, e uma correlação negativa entre a 

variável idade e o estresse. O resultado referente ao sexo feminino corrobora o estudo original 

de escala Estresse Percebido (PSS-10) (Cohen & Williamson, 1988), quanto à relação de 

níveis de estresse mais elevado em mulheres.  

O índice de estresse para o sexo feminino apresentou semelhanças com outros estudos 

de (Luft et al., 2007; Mikolajczyk et al., 2008; Pau et al., 2007), com amostra de estudantes 

universitários. Um levantamento na temática do estresse constatou uma relação comum nas 

diferenças no que refere a variável sexo. A diferença no padrão de vulnerabilidade 

encontrada, relacionado ao sexo, se dá por fatores biológicos, que remetem às diferenças 

hormonais entre homens e mulheres, além de aspectos sociais, em decorrência dos vários 

papéis exercidos a depender do sexo e, por fim, do psicológico, estando relacionados à 

avaliação subjetiva do estresse (Faro, Pereira & Lima, 2012). 

Quanto à idade, detectou-se que os dados apresentaram resultados semelhantes à 

versão original da escala (uma correlação negativa e estatisticamente significativa). No estudo 

desenvolvido por Trigo et al. (1999), com a população em geral e  com pessoas com doença 

física ou quadros ansiosos, observou-se diferenças significativas relacionada à  idade e à  

PSS-10, em que quando a idade aumentou, o índice da escala de estresse diminuiu.  Em 

contrapartida, um estudo realizado em Portugal com ambos os sexos (Ribeiro & Marques, 

2009) não detectou significância estatística, ocorrendo o mesmo resultado para sexo.  
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De acordo com Faro e Pereira (2014), uma possível explicação para a relação 

inversamente proporcional entre a idade e o estresse se dá pelo fato de que os mais jovens 

estão mais propensos a demonstrar maior preocupação com microestressores cotidianos em 

comparação aos sujeitos mais velhos. Isso ocorre particularmente em decorrência do acúmulo 

de papéis sociais e sua maior dinamicidade, que é mais comum em jovem do que no adulto. 

Como é possível observar nos resultados aqui encontrados, em que a média da idade 

correspondeu a 23,6 anos, ou seja, uma amostra absoluta de indivíduos jovens.   

Em geral, os resultados obtidos na análise estatística da EEDN apresentaram-se de 

modo satisfatório, ou seja, podem ser considerados como psicometricamente adequados, em 

decorrência dos fatores apresentarem índices de confiabilidade igual ou superior a 0,80 

(Pasquali & Alves, 2010), sendo que o fator I alcançou carga fatorial entre 0,463 e 0,707; o 

fator II apresentou carga fatorial variando entre 0,448 e 0,771. Em virtude dos resultados 

satisfatórios na análise fatorial, foi possível obter um escore total da EEDR com carga fatorial 

correspondendo entre 0,448 a 0,771.    

A análise fatorial exploratória da EEDN resultou em dois fatores, então denominados 

como Fator I: Experiências Grupais de Discriminação Racial; e Fator II: Experiências 

Individuais de Discriminação Racial. Conceitualmente, entende-se que o fator Experiências 

Grupais de Discriminação Racial reflete sobre como a identidade grupal pode influenciar a 

forma como os indivíduos vivenciam as experiências estressoras decorrentes do contexto da 

discriminação racial, além do que, eles percebem como situações estressógenas comumente 

vivenciadas, de modo particular, por pessoas cuja cor de pele é similar a sua.  

  Acredita-se que o fator I está associado às experiências coletivas de discriminação, 

refletindo sobre quanto o sujeito se identifica com integrante desse grupo e como essa 

experiência implica no cotidiano. Trata-se, inicialmente, da compreensão acerca da 

interpretação cognitiva das experiências de discriminação racial e as implicações desses 
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eventos estressores, mostrando como o fato de ser negro favorece dimensões fundamentais 

acerca do fenômeno da discriminação racial. Diante disso, a explicação para o que significa 

este fator consiste em como as experiências grupais de discriminação tornam-se evidentes e 

difíceis de enfrentar no dia-a-dia, com o racismo se constituindo em um fator que produz um 

efeito acumulativo desencadeador de estresse (Krieger, 2003; Muennig & Murphy, 2012).  

No fator I, as experiências coletivas de discriminação racial são relacionadas aos 

níveis institucional e cultural Utsey (1999). Tal experiência institucional de discriminação 

racial advém do funcionamento cotidiano das instituições que provocam desigualdade na 

distribuição dos serviços e oportunidade para a população negra (Lopez, 2012). Nesse sentido, 

pode-se afirmar que essa experiência configura como um elemento deflagrador de níveis mais 

elevados para estresse causado pelo evento estressor negativo de discriminação. No contexto 

cultural, a experiência reflete em relação ao grupo racial voltado para valores, tradições e 

práticas dos negros que implicam no desprezo dos aspectos culturais, causando prejuízos 

sobre a identidade do grupo. Portanto, o fator I consiste na mensuração acerca de como as 

experiências coletivas de discriminação refletem de forma negativa para o bem-estar 

psicológico dos indivíduos fazem parte desse grupo.  

Nota-se que, embora inseridos por autoatribuição ao grupo cor de pele preta, os 

respondentes necessariamente não se identificaram com as experiências voltadas para o 

contexto coletivo. Esse fato se percebe a partir dos baixos índices de estresse encontrados nos 

resultados para esse Fator I, que ficou com uma média de 22 pontos com valores de 0 e 54 no 

valor máximo da escala. Sugere-se que isso possivelmente se explique pelo fato de os sujeitos 

não interpretarem as experiências na esfera grupal como eventos estressores voltados para o 

grupo negro. No entanto, os participantes reconhecem que existem as situações estressoras, 

mas não colocaram como frequente na pesquisa. Para que isto fosse avaliado seria necessário 

que as próximas pesquisas avaliassem a relação entre percebe-se como membro de um grupo 
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discriminado, mas não relatar, necessariamente, situações estressoras vivenciada na forma de 

grupo de identificação. Em linhas gerais, o perfil amostral pode ter interferido nos resultados 

para as experiências coletivas, por tratar-se de jovens em contexto universitário, talvez não 

passado por essas experiências.  

Por exemplo, a ocorrência de experiências coletivas de discriminação racial acontece 

no âmbito da educação, saúde e justiça, no entanto, é julgado como problema de ordem social 

que acomete a saúde, o indivíduo, a família e a sociedade.  No estudo de Clarkie (2010), os 

resultados apontam que o enfrentamento da experiência de origem coletiva atua como 

mediador ou moderador para os efeitos adversos que o racismo pode causar.  

Em relação à existência da consciência sobre os efeitos do fenômeno com os outros, 

nem sempre isso se coaduna com a percepção de que os próprios indivíduos também podem 

ser alvos dessas situações. Além disso, considerando a utilização da escala de aproximação de 

cor de pele, talvez ela não tenha refletido aspectos referentes à identidade racial para os 

participantes deste estudo, ou seja, ainda que se aproxime da cor preta, conforme a 

mensuração do índice de aproximação, os estudantes podem não assumir a identidade de 

grupo no que concerne à questão racial. 

Outra explicação que estaria relacionada à amostra do estudo pode ser a questão 

voltada para a identidade racial dos participantes. Como neste estudo não foi analisada a 

identidade racial, uma possível explicação para os índices abaixo da média no fator II seria o 

fato dos participantes apresentarem maior consciência sobre o racismo e seus efeitos quando 

avaliaram o impacto das experiências discriminatórias sobre o grupo de pessoas negras como 

um todo.    

O fator II, denominado como Experiências Individuais de Discriminação Racial, 

refere-se à discriminação dirigida para o indivíduo devido a sua cor de pele/grupo racial 

(Johnson & Arbona, 2006). Esse Fator pode ser interpretado através da clássica contribuição 
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de Allport (1954/1979), embasado pelo conceito de discriminação como comportamento 

negativo injustificável em relação aos membros de grupo-alvo que toma proporções de 

exclusão do sujeito de determinado grupo racial. Nessa visão, a discriminação consiste em 

atitudes que envolvem a negação de certo privilégios a determinados membros de um grupo 

com comportamentos de agressão física ou verbal. Logo, pode-se perceber que essas 

experiências provêm do contexto do cotidiano, sendo consideradas como algo impactante, 

fornecendo um contexto de experiências negativas, caracterizadas como estressógenas, e que 

podem submeter esses indivíduos a vivências de estresse crônico.  

A discriminação configura como uma experiência individual de eventos expressos no 

cotidiano, e pesquisas sobre a discriminação, racismo e preconceito têm recebido grande 

ênfase, por serem considerados como elementos estressores causadores de danos à saúde 

(Clack et al., 1999; Muenning & Murphy, 2011; Murray-Tovar et al., 2011). Os estudos 

demonstram que esses elementos estressores causam efeitos deletérios e comprometem a 

adaptação do indivíduo ao contexto social, sendo que o racismo atua como um fomentador 

das disparidades em saúde (Franklin-Jackson & Carter, 2007), pois resulta em efeitos 

adversos, interferindo na adaptação individual. Há também evidências para os resultados 

negativos associados à experiência de racismo como, por exemplo, baixo peso após o 

nascimento (Holland, Kitzman, & Veazie, 2009), aumento do uso de drogas (Fuller- Rowell 

et al. 2012) e propensão ao suicídio (Gomez, Miranda, & Polanco, 2011), dentre outras. 

Ao se deparar com experiências discriminatórias ao longo da vida, o indivíduo é 

colocado num processo gradativo de estresse associado ao racismo, que promove 

vulnerabilidade no âmbito da saúde devido à exposição cotidiana da discriminação (Pearlin, 

Scheiman, Fazio, & Meersman, 2005). A discriminação racial é apontada como fenômeno que 

pode influenciar em diversos aspectos na vida das minorias raciais, tais como: disparidades 

econômicas, moradias precárias, prejuízos no acesso aos serviços de saúde e estresse 
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acumulativo decorrente dessa experiência (Faro & Pereira, 2011; Gree, Marco-Shariff, & 

Chae, 2009).  

Em relação às características psicométricas da EEDN, os dados preenchem os critérios 

de consistência interna, validade do construto, mesmo com seus resultados diferindo da 

versão original em inglês, considerando os 22 itens da escala EEDN e os dois fatores 

encontrados (Experiências Individuais de Discriminação Racial e Experiências Grupais de 

Discriminação Racial), que juntos explicam 35,9% da variância total da escala com índices de 

alfa de 0,90. Pode-se concluir que a escala EEDN se mostrou como instrumento válido para 

mensurar as experiências de discriminação racial, sendo recomendada para uso em estudos 

voltados para a temática de eventos estressores do contexto da discriminação racial. Nota-se 

relevância nos resultados, sobretudo, pela presença de eventos estressores. Entende-se que a 

presença desses eventos interferem na adaptação do indivíduo causando prejuízos no domínio 

individual e grupal, sendo considerado os fatores mais comprometedores na relação estresse e 

estressores os quais refletem no desenvolvimento do estresse na vida do sujeito.    

É importante destacar que a escala ora analisada difere da versão original desenvolvida 

por Utsey (1998), pois os critérios de análise utilizados identificaram uma solução Bifatorial 

como sendo mais coerente para o estudo de validação em português. Nas diversas análises 

realizadas, foi notório o ajustamento dos itens em dois fatores na composição da matriz 

fatorial. Além disso, observou-se a ausência de carregamento de um dos itens da escala nos 

dois fatores, o que resultou na exclusão do item 8 da escala. Logo, a versão final da escala 

resultou em 22 itens submetidos à análise de fatorial confirmatória.  

Observou-se que a escala não correspondeu à estrutura original, acredita-se que a 

questão transcultural possivelmente interferiu no processo de adaptação do instrumento. De 

acordo com Borsa, Damásio e Bandeira (2012), na adequação de medidas estrangeiras, podem 

ocorrer vieses no processo de adaptação de instrumentos em estudos transculturais. Nesse 
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sentido, ainda que se atenda aos critérios semânticos básicos, a adequação dos itens ao 

conceito e domínio ao novo público remete a uma tentativa de alcançar uma equivalência 

cultural para o estudo de validade nesse público-alvo, o que nem sempre ocorre de modo 

perfeito. Segundo Vilete et al. (2006), diferenças sutis que ocorrem em estudos de validação 

em diferentes culturas podem levar um item do instrumento a difícil compreensão, podendo 

existir alteração nas propriedade psicométricas e estatísticas do instrumento em relação ao 

instrumento adaptado.  

Desse modo, entende-se que, embora se mantenha o estresse associado à cor de pele 

como um aspecto efetivo na realidade cotidiana dos indivíduos, isso em virtude do resultado 

da validade concorrente que confirmou o fenômeno, a forma pela qual ele se apresenta no 

Brasil diferiu dos conceitos propostos originalmente por Utsey. Assim, ainda que não se tenha 

replicado exatamente a estrutura fatorial encontrada inicialmente, o conteúdo dos itens parece 

ter sido reconhecido como experiências estressantes também no Brasil, mesmo reunindo-se 

em agrupamentos distintos. 

Um aspecto importante a destacar dos resultados foi a correlação entre os fatores, que 

ocorreu de forma positiva e estatisticamente significativa. Tal dado significa que quanto mais 

o indivíduo vivencia as experiências na esfera individual, mais percebe o contexto das 

experiências a nível grupal. Isso permitiu propor um escore total de experiências 

discriminatórias, sendo um resultado específico deste estudo, pois não há esse indicador no 

estudo de Utsey (1999). A escala então validada também fornece uma medida única, ou seja, 

exclusiva para os eventos estressores decorrente do contexto da discriminação racial.  

Em síntese, foi possível encontrar um escore total da escala EEDN que se refere à 

mensuração dos eventos estressores decorrentes do contexto da discriminação racial. A escala 

corrobora com estudos que apresentaram dados significativos voltados para a mensuração do 

estresse relacionado ao racismo (Franklin-Jackson & Carter, 2007; Seaton, 2006), utilizando a 
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escala IRRS-B (Utsey, 1999), salienta-se que a discriminação racial cria um contexto de 

limitações que acarreta na sobrecarga de recursos individuais ou coletivos necessários para 

adaptação do sujeito, ameaçando seu bem-estar físico e psicológico. Nesse sentido, entende-se 

que esse contexto cria limitações na vida dos indivíduos que implicam em ameaças diretas 

associadas à quantidade de experiências estressoras vivenciadas no cotidiano.     

Os escores do alfa de Cronbach encontrados na versão brasileira foram satisfatórios, 

tal qual o resultado encontrado por Utsey (1999), ainda que os fatores não tenham sido os 

mesmos, indicando boa consistência interna do instrumento.  

A validade convergente confirmou o construto da EEDN em relação à PSS-10, que é 

uma medida clássica do estresse. Sobre a PSS-10, estudos realizados com pessoas ansiosas 

(Trigo; Canudo; Branco & Silva, 2010), em professores universitários (Machado; Damásio; 

Borsa & Silva, 2014) e comparação com sexo (Ribeiro & Marques, 2009) indicaram que a 

escala apresenta confiabilidade, consistência interna e boas propriedades psicométricas, o que 

a tornou o parâmetro escolhido para convergência da EEDN.  

No que se refere à análise da EEDN por fator em relação às variáveis 

sociodemográficas, a situação conjugal apresentou resultados significativos com pontuação 

maior para estudantes sem companheiros. Quanto à variável filho, os participantes sem filhos 

exibiram média maior. No fator II, a análise das variáveis não revelaram significância 

estatística. Em relação ao escore total da EEDN, apenas a variável filho resultou em 

resultados satisfatórios.  

A experiência de discriminação vivenciada por algum membro da família, descrita por 

Harrel (2000), com transmissão transgeracional de traumas do grupo, pode tornar o sujeito 

mais sensível ao contexto da discriminação ou moldá-lo aos efeitos discriminatórios, através 

dos relatos familiares expressos por suas gerações. Assim, a questão conjugal pode ser 

entendida pelo fato de que, quanto mais os membros da família expõem a experiência do 
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contexto discriminatório que podem ser julgados como positivos ou negativos, esses relatos 

podem auxiliar no enfrentamento dos eventos estressores que interferem na adaptação do 

sujeito.  

No caso dos filhos, parece que quanto maior for à experiência discriminatória no 

contexto familiar, mais o indivíduo absorve os relatos, construindo um cenário de 

experiências negativas sobre os eventos discriminatórios. Cabe observar que a mesma 

variável apresentou significância no Fator II, quanto a isso, entende-se que as experiências 

individuais de discriminação racial interferem nos participantes que possuem filhos. 

Nota-se que a relação entre estresse e experiências de discriminação racial indicaram 

um preditor importante no funcionamento psicológico em relação ao modo de interpretar 

essas experiências. Estudos têm demonstrado os impactos na saúde causados pelo efeito da 

discriminação racial percebida (Ajrouch, Reisine, Lim, Sohn, & Ismail, 2010; Moomal et al., 

2009), os achados apontam para o risco de desordem psiquiátrica entre as pessoas que 

vivenciaram essas experiências de estresse, considerando que esses eventos constituem como 

um importante estressor psicossocial. Além disso, resultados encontrados no estudo 

demonstram que a discriminação percebida pode prejudicar a função cognitiva nos idosos 

negros (Barnes, Lewis, Begeny, Yu, Bennett & Wilson, 2012). 

Em suma, julga-se que os resultados da EEDN são consistentes com estudos que 

englobam os efeitos das experiências estressoras de discriminação racial. Com esse 

parâmetro, acredita-se que a EEDN se mostrou uma medida adequada para experiências 

estressoras de discriminação racial clara, confiável e com qualidades psicométricas adequadas 

para mensurar os efeitos das experiências estressoras juntos aos negros.   

 

 

 



70 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A proposta do estudo foi adaptar e validar uma escala de experiências 

discriminatórias dos negros de língua inglesa para o português. Para tanto, analisou-se os 

impactos dessas experiências sobre o estresse através da validade concorrente com a escala 

PSS-10, por acreditar que esses eventos prejudicam na adaptação do sujeito. Nesse sentido, 

tentou-se, como objetivo, traduzir, validar e testar a escala EEDN sobre a perspectiva do 

estresse decorrente do contexto da discriminação racial.  

Com intuito de alcançar o objetivo geral do estudo, concentrou-se na adaptação e 

validação para português da Escala de Experiências Discriminatórias dos Negros decorrentes 

do contexto de discriminação racial (EEDN). A proposta da escala foi mensurar as 

experiências estressoras de discriminação racial desencadeadas pelo contexto psicossocial, 

que causam interferência na adaptação do sujeito de forma individual ou grupal, quando o 

sujeito avalia o contexto social como estímulo estressor. Dessa forma, a escala baseia-se na 

perspectiva cognitiva do estresse.  

Nesse sentido, a escala mensura como essas interpretações dos sujeitos acarretam em 

experiências negativas.  O estudo constatou que os eventos estressores de discriminação racial 

apresentam correlação com o estresse e, consequentemente, interferem de forma significativa 

na capacidade adaptativa do sujeito no contexto de saúde. O processo de validação da escala 

ocorreu de forma satisfatória, sendo encontrada uma solução bifatorial e um escore total do 

instrumento que diferiu da versão original da escala IRRS-B (Utsey,1999). Com a solução 

bifatorial, os fatores foram descritos como: Experiências Grupais de Discriminação Racial e 

Experiências Individuais de Discriminação Racial. 

O processo de adaptação e validação do instrumento em língua portuguesa constituiu 

de uma medida para mensurar o impacto das experiências estressoras contra negros. Espera-se 
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que este estudo possa contribuir na análise sobre como esses eventos interferem no 

ajustamento do sujeito na esfera individual e grupal. Assim, entende-se que a EEDN compõe 

um importante instrumento para o cenário de pesquisas nacionais voltadas para essa temática.  

Por ser considerada uma medida nova em pesquisas nacionais na área da psicologia 

social, compõe um instrumento para compreender o quanto essas experiências estressoras 

discriminativas são prejudiciais para pessoas de cor de pele preta. É necessário salientar que o 

presente estudo proporcionou a inserção de um instrumento de medida dos eventos estressores 

decorrentes do racismo, o que fornecerá o desenvolvimento de pesquisas mais detalhadas, 

relacionadas à perspectiva cognitiva e os efeitos das experiências negativas de estresse 

motivadas pela discriminação racial.   

Algumas limitações na pesquisa foram encontradas, em especial, relacionadas à 

amostra. É necessário assinalar que o perfil amostral não pode ser considerado como 

representativo da população negra brasileira e para o Estado de Sergipe, por ser constituída 

estritamente de estudantes universitários. Portanto, recomenda-se que pesquisas futuras 

busquem ampliar o grupo, ou seja, desenvolver uma nova pesquisa com não estudantes 

universitários negros, como tentativa de alcançar a população em geral. Recomenda-se, ainda, 

que novos estudos sejam realizados, utilizando a escala EEDN e relacionando com escala de 

Identidade Racial, visto que as questões de identidade não foram mensuradas, sendo, portanto, 

consideradas uma limitação na presente pesquisa.  

Por fim, salienta-se a importância de instrumentos de medidas desse tipo, uma vez que 

não existem escalas em português para mensuração desses eventos estressores e, sobretudo, a 

escala permite analisar as experiências em nível de grupo e individual sobre os eventos de 

discriminação racial dos negros. 
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ANEXOS 

Anexo 1- Escala de Estresse Percebido (PSS-10) 

Instruções: As questões neste item perguntam sobre seus sentimentos e pensamentos durante 

o último mês. Em cada caso, será pedido para você indicar o quão frequentemente você tem 

se sentido de uma determinada maneira.  
 

0 – Nunca 1 – Quase nunca 2 – De vez em quando 3 – Quase sempre 4 - Sempre 

 
Neste mês, com que frequência você tem... 

1. Ficado triste por causa de algo que 
aconteceu inesperadamente. .................................  (     ) 

6. Conseguido controlar as irritações em 
sua vida. ...............................................................  (      ) 

2. Se sentido incapaz de controlar coisas 
importantes em sua vida? ......................................  (     ) 

7. Se sentido confiante na sua habilidade 
de resolver problemas pessoais............................  (      ) 

3. Se sentido nervoso e estressado. ............................  
(     ) 

8. Ficado irritado porque as coisas que 
acontecem estão fora do seu controle. ................  (      ) 

4. Sentido que as coisas estão sob seu 
controle. .................................................................  (     ) 

9. Sentido que as dificuldades se 
acumulam a ponto de você acreditar 
que não pode superá-las. .....................................  (      ) 

5. Sentido que as coisas estão acontecendo 
de acordo com a sua vontade. ................................  (     ) 

10. Achado que não conseguiria lidar com 
todas as coisas que você tem que fazer. ...............  (      ) 
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Anexo 2- Dados Sociodemográficos 

 

Sexo: (   ) Masculino // (   ) Feminino Idade: ____________ 
Situação conjugal: (   ) Com companheiro(a) estável (casamento, namoro, noivado, etc.) // (   ) Sem 
companheiro(a)                         Filhos: (   ) sim // (   ) não 
Renda mensal familiar: R$ ___________ Renda mensal individual: R$ ______________ 
Cor de pele dos pais:  
MÃE: (   ) branca // (   ) preta // (   ) amarela // (   ) parda // (   ) outra: _______________________ 
 
PAI:   (   ) branca // (   ) preta // (   ) amarela // (   ) parda // (   ) outra: _______________________ 
EMAIL (para receber o relatório deste 
estudo)______________________________Telefone:_______________________ 
 

 

Quanto a cor da sua pele, você se considera mais próximo de? (marque um X em algum lugar da reta abaixo)  
 

Negra________,_________,__________,__________,__________,__________,________,____Branca 

 
INSTRUÇÕES: 
Caso tenha assinalado mais próximo de BRANCA, obrigado pela participação e já pode devolver os 
questionários e muito obrigado pela colaboração. 
Caso tenha assinalado mais próximo de NEGRA, por favor é muito importante que continue respondendo.  
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Anexo 3- Escala de Experiências Discriminatórias dos Negros (EEDN) 

 

Instruções: Este questionário objetiva compreender algumas experiências que os negros 

vivenciam em seu cotidiano em virtude da cor de pele. Algumas situações ocorrem apenas 

uma vez, outras mais de uma vez e há, ainda, as que ocorrem frequentemente. Abaixo você 

encontrará uma lista dessas experiências, nas quais deverá indicar aquelas que aconteceram 

com você próprio ou com pessoas próximas à você (por ex. amigos, familiares, cônjuges, 

etc.).  

Pedimos, por favor, que preencha com um número na escala (entre 0 e 4), indicando a 

reação que você teve ao evento, no momento em que ele ocorreu. Não deixe itens em branco. 

É importante lembrar que se o evento ocorreu mais de uma vez, procure assinalar a resposta 

mais próxima à reação que teve na primeira vez que presenciou. Se você nunca passou pela 

situação exemplificada, você marca zero (0) e passa para a próxima questão.  

 

0 Isto nunca aconteceu comigo 

1 Isto aconteceu, mas não me incomodou 
2 Isto aconteceu e eu fiquei um pouco chateado 
3 Isto aconteceu e eu fiquei chateado 
4 Isto aconteceu e eu fiquei bastante chateado 

 

(      ) 

1. Você percebe que crimes praticados por brancos tendem a ser mais romantizados, 
enquanto que o mesmo crime, quando praticado por um negro, é retratado como mais 
violento, e os negros que o cometem, recebem maiores punições. 

(      ) 
2. Você acredita que vendedores ou funcionários de lojas geralmente tratam pior os negros do 

que tratam os brancos.  

(      ) 

3. Você percebe que quando negros são mortos pela polícia, a mídia geralmente publica a 
ficha criminal delas ou informações negativas, passando a ideia de que ele mereceu o que 
teve mais do que quando a vítima é branca. 

(      ) 4. Você já foi alvo de agressões (físicas ou verbais) por motivos racistas? 

(      ) 
5. Você acha que crianças brancas são mais bem tratadas na escola e pela sociedade de 

maneira geral que crianças negras. 

(      ) 
6. Você raramente ouve ou lê alguma coisa positiva sobre negros no rádio, TV, jornais ou 

livros de história. 

(      ) 

7. Quando você vai comprar algo em uma loja, o vendedor pensa que você não pode comprar 
certos itens (por ex. direcionando-o aos produtos que ele acredita serem mais “adequados” 
a você).  

(      ) 
8. Você foi vítima de um crime e a polícia te tratou como se isso fosse comum com os negros. 

(      ) 
9. Você foi tratado com menos respeito ou educação em comparação aos brancos em alguma 

loja, restaurante ou outros estabelecimentos comerciais. 

(      ) 

10. Você constatou que os negros podem ser tratados de maneira injusta no trabalho, 
perdendo chances de sucesso profissional, em favor de outros colegas brancos de igual ou 
mais baixa competência. 

(      ) 
11. Você foi deixado de lado (preterido) em alguma coisa importante em sua vida, embora 

tivesse maior qualificação e competência que um concorrente branco.  
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(      ) 
12. Pessoas brancas já olharam para você como se você não devesse estar no mesmo lugar que 

eles, por exemplo, em um restaurante, teatro ou outros locais semelhantes. 

(      ) 13. Você tem visto que a polícia trata com maior respeito pessoas que não são negras. 

(      ) 14. Você já foi alvo de piadas racistas por brancos. 

(      ) 
15. Você tem ouvido comentários racistas sobre negros que lutam pelos direitos dessa 

categoria social. 

(      ) 
16. Você tem visto situações em que outros negros foram maltratados ou injustiçados por 

brancos em virtude de ser negro. 

(      ) 
17. Você tem ouvido falar que quando brancos cometem crimes há um esforço para encobrir 

seus atos, tentando atribuir a um negro a responsabilidade pelo crime. 

(      ) 
18. Você percebe que a mídia tende a contar principalmente histórias em que os negros estão 

em posições desfavoráveis (por ex. abusadores de crianças, estupradores, assaltantes, 
escravos, etc. 

(      ) 19. Você já percebeu que os negros são alvo de piadas racistas no Brasil. 

(      ) 
20. Você tem trabalhado mais, ou tem ficado em funções menos prestigiadas em seu local de 

trabalho, enquanto que brancos, com igual ou menor tempo de trabalho e méritos, têm 
recebido mais privilégios e melhores posições. 

(      ) 
21. Você tem visto ou ouvido falar que os negros expressam o desejo de serem brancos ou 

terem as características dos brancos porque eles não gostam de serem negros ou porque 
pensam que são menos bonitos.  

(      ) 22. Você alguma vez se sentiu tratado como se fosse menos inteligente que os brancos.   

(      ) 23. Você foi ou se sentiu rejeitado na casa ou moradia de alguém por causa da sua cor. 

 

Muito obrigado pela colaboração! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Anexo 4- Solicitação de Autorização para Pesquisa 

Para:  
De: Claudia Mara de Oliveira Bezerra  

Local: Aracaju (SE), Outubro de 2012. 

Assunto: Solicitação de autorização para a efetuação de uma pesquisa, através de aplicação 

de questionários, base para elaboração de pesquisa acerca das relações entre bem-estar e 

processos grupais. 

 

Prezado Senhor (a): 

Vimos, formalmente, solicitar sua autorização para a aplicação de um questionário 

junto aos alunos da graduação de sua instituição. O referido estudo tem como objetivo 

analisar as relações entre bem-estar e processos grupais, utilizando-se o critério raça como 

delimitador de grupos sociais. 

A coleta dos dados é prevista para a duração de 15 minutos, efetuada em sala de aula 

por dois alunos do mestrado da Universidade Federal de Sergipe, todos estes membros do 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Psicologia da Saúde (GEPPS), sob orientação do Prof. Dr. 

André Faro. O instrumento de pesquisa é sucinto e auto-aplicável, sem conter quesitos que 

venham a constranger ou causar incômodo aos participantes ou a instituição. 

Tem-se como intuito realizar a coleta em sala de aula, mediante a permissão do 

docente que esteja ministrando sua disciplina. É preferível que ocorra no começo do turno, 

cabendo ao docente responsável, após autorização da instituição, designar o melhor período 

(no início ou final da aula) para a entrada dos pesquisadores em classe. É pertinente ressaltar 

que a aplicação dos questionários não demandará nenhum recurso material ou humano da 

instituição, buscando-se provocar o mínimo de alterações na rotina comum dos alunos e 

professores. 

Esta pesquisa respeitará o sigilo quanto à identificação dos participantes e da 

instituição, ressaltando que só será solicitado deles dados gerais para delimitação do perfil da 
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amostra. Haverá também a coleta de assinatura dos mesmos no Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), cujo conteúdo versa sobre a proposta do estudo e denota a 

colaboração do pesquisado, sem que tais assinaturas comprometam-nos na pesquisa, já que 

esta se encontra dentro dos parâmetros éticos essenciais para a pesquisa com seres humanos. 

Vale destacar que, em nenhum momento, será feita referência a pessoas, nem a identificação 

dos entrevistados ou de terceiros. 

Ao final da pesquisa, caso seja de seu interesse, firmamos o compromisso de 

apresentar os resultados a esta renomada instituição, contribuindo, assim, para a formação 

social e consciência crítica dos estudantes. 

Enfim, em caso de qualquer dúvida ou maiores informações sobre a pesquisa, estamos 

à disposição para o esclarecimento. 

Com a certeza de vossa atenção, agradecemos antecipadamente. 

 

____________________________________________ 

Prof. André Faro Santos 

Departamento de Psicologia (DPS)-UFS 

Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social (NPPS)-UFS. 

 (andrefaro@superig.com.br)      

 

 

____________________________________________ 

Claudia Mara de Oliveira Bezerra 

Mestranda em Psicologia Social pela Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Cel. (xx) xxxx-xxxx 

 (claudiam_psi@yahoo.com.br)      

 

 

 

                         __________________________________________    

Responsável pela Instituição 
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Anexo 5- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  
 

 

Prezado (a) participante,  

 

Agradecemos a sua participação voluntária nesta pesquisa que objetiva estudar os 

modos que as pessoas utilizam para lidar com as situações adversas da vida. 

Este trabalho faz parte do curso de Mestrado em Psicologia Social, realizado por 

Claudia Mara de Oliveira Bezerra e orientada pelo Prof. Dr. André Faro.  

A meta final da pesquisa é voltada para publicação científica, estando assegurado, 

através deste documento, que nem você, nem qualquer outro participante, será identificado em 

nenhum momento. 

Sendo acordada a sua participação, é importante que você saiba:  

 

 A sua participação não é obrigatória; 

 A qualquer momento você pode desistir de participar, não havendo problemas quanto a 

isso; 

 Não é necessário se identificar; 

 Esta pesquisa não trará nenhum benefício financeiro ou privilégios particulares por estar 

participando, como também não se utiliza de procedimentos invasivos ou que 

promovam mal-estar derivado diretamente pela cessão das informações pretendidas; 

 Será mantido o sigilo e anonimato dos participantes durante todo o processo de pesquisa 

e após a sua publicação; 

 Somente o pesquisador terá acesso aos questionários respondidos;  

 É fornecido o endereço de email do pesquisador (claudiam_psi@yahoo.com.br) para 

que você possa entrar em contato, caso tenha alguma dúvida ou questão a esclarecer; 

 É interessante guardar esta via do documento para eventuais consultas quanto aos 

objetivos da pesquisa e para estabelecer contato com o pesquisador  

 Você poderá ter acesso aos resultados da pesquisa através do contato fornecido; 

 Lembramos que o sucesso desta pesquisa depende de sua sinceridade. 

 

Obrigado pela participação. 

Aracaju,................ de .............................. de 2013. 

 

Concordo em participar da pesquisa acima referida, estando ciente dos seus objetivos e 

possibilidades que me foram esclarecidas. 

 

 _______________________________________                                    

    Participante  

 

 

mailto:claudiam_psi@yahoo.com.br

