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RESUMO 

 

O preconceito tem ocupado grande espaço nas discussões sobre as relações interpessoais, 

sendo abordado por grande número de pesquisadores da psicologia social desde o século 

passado. Ainda hoje, muito se discute a respeito do que causa e como é a dinâmica de 

funcionamento deste fenômeno. Muito embora as diversas abordagens teóricas e níveis de 

análise em psicologia social tenham se empenhado para desvendar esses problemas, pouco 

tem sido feito na direção de reconhecer o efeito deste fenômeno nas relações entre 

trabalhadores. As poucas pesquisas identificadas nessa área estabeleceram como foco as 

relações raciais. Novas formas de preconceito decorrentes das categorizações sociais têm sido 

recentemente estudadas por esses pesquisadores. No Brasil, em determinadas instituições 

educativas públicas, as relações de trabalho são alvo de freqüentes conflitos observados 

informalmente pelos funcionários e algumas poucas vezes, registrados em relatórios de 

ouvidoria desses órgãos. É possível que a cor da pele não seja o único estímulo por trás do 

preconceito nestas situações ocupacionais. Este trabalho hipotetiza que parte desses conflitos 

surgem em função do preconceito racial entre trabalhadores de cor da pele branca e negra, 

todavia outra parte derivaria de um preconceito profissional, possivelmente originado da 

categorização social das funções de trabalho. Considerando a necessidade de testar essa 

hipótese, a presente pesquisa teve o objetivo de verificar a influência dupla e simultânea da 

categorização profissional e da cor da pele no preconceito implícito e explícito direcionados a 

funcionários de uma universidade pública. Para alcançar esse objetivo, empreendeu-se 

pesquisa utilizando a técnica do Implicit Association Test com configurações clássicas e 

emocionais, assim como escalas de preconceito profissional e de cor da pele. Os dados 

encontrados permitiram verificar indícios da influência simultânea dessas variáveis na 

manifestação de preconceito implícito. Observou-se no estudo 1 resultados semelhantes à 

literatura na confirmação de preconceito contra negros. Porém no estudo 2, observou-se 

apenas preconceito direcionado por Negros para alvos funcionários com cor da pele escura e, 

no estudo 3  obteve-se correlação entre as medidas utilizadas, implicando na validação da 

técnica utilizada. Conclui-se que os que exercem profissão de funcionários e têm cor da pele 

escura tendem a ser alvos de preconceito. 

 

Palavras-chave: Preconceito, profissão, racismo. 



 

 

ABSTRACT 

 

Prejudice has occupied large space in discussions on field of interpersonal relations, being 

approached differently by many researchers in social psychology since the last century. Even 

today, much is discussed about what causes and how is the dynamics of this phenomenon. 

Although the various theoretical approaches and levels of analysis in social psychology have 

endeavored to uncover these problems, little has been done in the direction of recognizing the 

effect of this phenomenon in the relations between workers. The few studies identified in this 

area focus on the established race relations. Other new forms of prejudice arising from social 

categorization, not only racial, has recently been studied by these researchers, but there is still 

much to discover. In Brazil, in some public educational institutions, work place relations are 

subject of frequent conflicts informally observed by staff and, a few times, registered in 

reports recorded in complain sectors. This paper hypothesizes that some of these conflicts 

arise because of there is racial prejudice among workers in white and black skin color, in the 

other hand some prejudices comes from a professional bias, possibly derived from the social 

categorization of job functions. Therefore, considering the need to test this hypothesis, this 

study aimed to investigate the influence of the double and simultaneous professional and 

categorization of skin color in implicit and explicit prejudice directed at employees of a public 

university. We sought to compare whether the independent variables related to the functions 

and skin color would promote interaction of a way to recognize the extent of automatic 

prejudice and explicit prejudice. To achieve this goal, research was undertaken using the 

method of the Implicit Association Test, with classic and emotional setup, and also 

professional and racial prejudice scales. The data allowed us to verify evidence of the 

simultaneous influence of these variables on the expression of implicit prejudice. We 

observed similar results as study 1, in the literature on confirmation bias against blacks. But in 

study 2, there was only prejudice directed by Blacks to target employees with dark skin color, 

and in study 3 was obtained correlation between the measures used, implying the validation of 

the technique used. It follows that those who exercise the profession of employees and have 

dark skin color tend to be targets of prejudice. 

 

Key-words: Prejudice, professionals, racism.  
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INTRODUÇÃO 

 

 

O estreitamento das relações entre integrantes de culturas diversas, especialmente 

após o desenvolvimento dos meios de transporte e das tecnologias da informação, 

demarcaram também a ampliação dos contatos e a miscigenação de povos. Em algumas 

dessas situações, percebeu-se o acirramento das relações humanas e conseqüentes conflitos de 

diversas naturezas, desencadeados por estereótipos, preconceitos e discriminação.  

Segundo Fiske (1998), a vida pós-moderna está carregada de imagens, emoções e 

ações baseadas em categorias e, a despeito da considerável mudança no status de vários 

grupos historicamente excluídos, e apesar da evolução dos estudos dos cientistas sociais a 

respeito do tema, os estereótipos, preconceitos, o racismo e a discriminação persistem na 

sociedade. 

O estudo das relações intergrupais constitui tema de profunda relevância para a 

sociedade na medida em que possibilita a compreensão, diagnóstico e promoção de medidas 

integrativas voltadas para uma convivência harmônica, sadia e produtiva entre os seres 

humanos. Não fosse esse tipo de conhecimento, talvez não seria possível entender porque a 

espécie humana consegue se estruturar e conviver na coletividade, possibilitando sua 

evolução social. 

No contexto das relações entre profissionais não é diferente. Os conhecimentos 

produzidos sobre fenômenos que geram impactos na convivência de trabalhadores, em 

qualquer tipo de instituição, procuram dar conta de um modelo explicativo que possibilite o 

entendimento e aperfeiçoamento dessas relações. 

As relações no trabalho são uma forma de convivência relevante para a sociedade por 

dois motivos principais. Em primeiro lugar, porque o trabalho ocupa lugar central na vida das 

pessoas em qualquer cultura ou época da humanidade. Em segundo lugar porque o resultado 

da atividade ocupacional gera impactos sobre incontáveis dimensões da vida humana. 

Em instituições em que a hierarquia é definida pela importância política de um 

determinado grupo social, como pode ser observado em hospitais, em que “médicos” ocupam 

lugar de destaque em detrimento de outros profissionais como “psicólogos” ou “enfermeiros”, 

parece haver conflitos entre as categorias profissionais deste contexto, tal como indicou Farias 

e Vaitsman (2002). Todavia, este argumento carece de profundidade, pois parece haver 



15 

 

conteúdos grupais subjetivos ainda não totalmente esclarecidos e talvez apenas a falta de 

formação interdisciplinar não seja o único fator envolvido na promoção dos conflitos de 

relacionamento entre categorias profissionais. Nas universidades públicas, os benefícios e a 

“atenção institucional” favorece o grupo “professores”, em detrimento da categoria 

“funcionários”. Por isso, nesta relação parece haver indícios de preconceito e discriminação. 

Além da categorização profissional, será que outras categorizações estariam 

promovendo o preconceito? A literatura apresenta alguns estudos que se preocuparam em 

identificar racismo no ambiente de trabalho. Isso, por si só, já indica a possibilidade de 

reconhecer que quando o preconceito está presente no ambiente de trabalho, pode o ser tanto 

em função da categorização profissional quanto racial.  

A importância subjacente ao preconceito se deve a dois motivos fundamentais. Em 

primeiro lugar pelo seu lugar de destaque na história da humanidade, quando a este fenômeno 

foi associado ao contexto sócio-econômico que desencadeou os eventos que levaram à 

segunda grande guerra, e em segundo lugar, por se tratar de tema estudado e revisado desde a 

década dos anos de 1930, na psicologia social. 

O segundo motivo, o estudo do preconceito foi demarcado por influências dos 

contextos das sociedades em que foi estudado. Assim, o principal alvo das pesquisas sobre 

esse fenômeno recaem sobre o preconceito racial, inicialmente postulando-se haver diferenças 

biológicas que demarcariam a superioridade dos Brancos sobre os Negros. Com o passar do 

tempo adquirindo características políticas e reivindicatórias a respeito das origens dos 

conflitos raciais e finalmente, contemplando modelos de explicação que dão conta de 

justificar as ações de conflitos por meio da constituição de grupos sociais ou de categorias 

sociais. Esses motivos serão elementos centrais do trabalho que será apresentado nos 

próximos capítulos. Todavia, nos últimos anos vem sendo observado na psicologia social 

interesse por abordar novas formas de preconceito, incluindo aí suas novas manifestações. Por 

essa razão, parece ser pertinente reconhecer a possibilidade de a categorização profissional e 

racial serem fatores importantes para desencadear preconceito nas relações de trabalho. 

Será que no ambiente de trabalho esses fenômenos ocorreriam também, não apenas 

pela categorização de grupos raciais, mas também pela condição de categorização das pessoas 

em grupos de profissionais? 

Nas universidades federais, observa-se na relação entre professores e funcionários 

relatos de manifestações desfavoráveis, especialmente partindo dos docentes para os técnico-
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administrativos. Como um exemplo desse evento, em uma dessas instituições, pode-se 

observar o relatório da Ouvidoria que apontou conflitos no relacionamento entre Professores e 

Funcionários. Neste momento caberia a formulação das seguintes perguntas: existiria 

realmente preconceito na relação entre categorias profissionais? Se existir esse fenômeno, 

quais tipos de categorização seriam responsáveis para a sua emergência? 

Esse trabalho pretende verificar a influência da categorização profissional e de cor 

da pele no preconceito implícito e explícito contra funcionários de uma universidade pública. 

Para alcançar esse objetivo procurou-se identificar os preconceitos entre categorias 

profissionais e de cor da pele, tomando como objeto a relação entre os grupos sociais 

“professores” e “funcionários” em uma universidade pública. 

No decorrer dessa dissertação, serão apresentados elementos conceituais que 

centrarão esse trabalho no nível posicional e ideológico de análise, conforme aponta Doise 

(1982), além dos elementos empíricos que indicarão uma pesquisa conduzida para atingir o 

objetivo proposto. 

No capítulo 1, serão discorridos os principais elementos históricos e teóricos sobre 

preconceito, cognição social, identidade social, além da indicação das técnicas utilizadas para 

estudo deste tema, com especial ênfase para explicação da técnica de coleta de dados adotada 

para realização dos experimentos: o Implicit Association Test. 

Os capítulos 2, 3 e 4 apresentarão os três estudos desenvolvidos nessa dissertação 

para alcance do objetivo. Serão aí indicados os procedimentos, amostras, desenho, dados e 

discussões sobre os resultados alcançados. 

As discussões gerais sobre as implicações e relações entre os principais dados 

encontrados nos estudos empíricos serão abordadas à luz dos elementos teóricos que 

fundamentam esse trabalho e, como tal, serão apresentadas no capítulo 5. 

Nas considerações finais serão discutidos os achados fundamentais desse trabalho, 

bem como sugestões de agendas para investigação do preconceito implícito e explícito. 
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Capítulo I 

 

Preconceito: teorias e medidas 

 

Introdução 

 

Em outubro de 2009, na cidade de Aracaju, uma mulher jovem, branca, médica 

recém formada, agrediu verbalmente um funcionário de uma companhia aérea do aeroporto 

local – homem, jovem, negro, ensino médio completo – proferindo palavras como “seu morto 

de fome”, “seu nêgo”, após ter sido recusado seu embarque em avião que a levaria com o 

esposo para lua de mel no exterior. A recusa se deu em decorrência do atraso da médica em se 

apresentar para o embarque. A cena foi filmada por cinegrafistas amadores e publicada no 

endereço eletrônico youtube.com, por conta do qual recebeu mais de 100 mil acessos, 

ganhando notoriedade na imprensa local e nacional (Infonet, 2009). Posteriormente o 

funcionário, vítima dos maus tratos, registrou boletim de ocorrência em delegacia sob 

alegação de “crime de racismo”, e a médica foi condenada, já em 2011, a pagar dez mil reais 

de indenização à vítima (OGlobo, 2011). 

Em 4 de agosto de 2011, um homem de 29 anos foi executado com dois tiros à 

queima roupa por policiais brancos no bairro de Tottenham, em Londres, após o taxi em que 

transitava ter sido abordado. O episódio desencadeou o que a imprensa chamou de Primavera 

Inglesa – analogia ao movimento dos protestos violentos em países do Oriente Médio, ou a 

Primavera Árabe – que ocasionou inúmeros tumultos, saques, incêndios, confrontos com a 

polícia, na periferia da capital Inglesa, em represália da população à morte do jovem. O 

vitimado, Mark Duggan, era negro e estava sendo perseguido por ser um possível gangster 

que estaria tramando uma ação vingativa contra a morte de um primo. Conforme confirmaram 

as investigação da Scotland Yard, o homem foi alvejado sem apresentar reação, e a polícia 

omitiu as informações sobre o ocorrido para a família (The Guardian, 2011). 

Recentemente, o DIEESE divulgou uma pesquisa realizada a pedido do SIEMACO, 

Sindicado de Prestadores de Serviços de Limpeza, com o objetivo de conhecer o perfil dos 

trabalhadores dessa área. Esse estudo ouviu 1.851 coletores de lixo, varredores, auxiliares de 

limpeza e jardineiros no Estado de São Paulo. Os resultados indicaram que 25% dos 

funcionários da área de limpeza na cidade sofreram preconceito. Entre os garis, cerca de 42% 
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sofreram com algum tipo de discriminação. A maioria desses profissionais tem duas 

características em comum: são negros e pobres (SINPROCAMPINAS, 2012). 

Qual a relação entre esses três casos relatados? O preconceito permeia as três 

situações. Porém existem outros elementos em comum nessas descrições. Em primeiro lugar, 

a ocupação funcional tanto de quem emite o preconceito quanto de quem é alvo dele. Em 

segundo a cor da pele dos alvos. 

É possível observar, no primeiro caso, que uma médica branca agride verbalmente 

uma pessoa do aeroporto, que exercia a profissão de funcionário de uma companhia aérea e, 

também, era negro. Será que o fato dessa mulher ser médica implica em se considerar superior 

ao funcionário? Será que a cor da pele dela implicou em sentir-se melhor do que o negro, 

provocando o tratamento racista? No segundo caso, em que os policiais mataram um homem 

negro, será que no momento da abordagem à vítima esses policiais estavam impregnados de 

preconceito contra negros? Será que a pretensa ocupação de gangster da vítima, influenciou a 

decisão de disparar primeiro e perguntar depois? Será que a cor da pele do alvo contribuiu 

para a execução sumária da vítima? No último exemplo, será que a função de gari é uma 

variável tão importante a ponto de desencadear preconceito nas pessoas que os encontram nas 

ruas? Será que a cor da pele dessas pessoas potencializou a emissão de preconceito? Será que 

em conjunto essas variáveis, profissão e cor da pele, influenciam o preconceito a ponto de 

desencadeá-lo ou mesmo propagá-lo, mantê-lo ou piorá-lo? 

A mídia vem mostrando exemplos, como os descritos acima, em que pessoas vêm 

sendo não apenas humilhadas, mas agredidas e assassinadas por indivíduos ou grupos, sob 

justificativas caracterizadas de natureza social. 

Reconhece-se que essas manifestações, embora frequentes nesta época, não podem 

ser comparadas com outros momentos terríveis dos anos de 1940, quando da Segunda Guerra 

Mundial, em que o genocídio de judeus, ciganos, negros – dentre eles intelectuais, cientistas, 

médicos, artistas –, e outros grupos minoritários marcaram a memória da civilização moderna. 

Será que é da natureza humana cometer atos depreciativos, agressivos ou destrutivos contra 

outros seres humanos ou grupos, pela simples condição social a que estes grupos estariam 

hierarquicamente posicionados, tanto em função da cor da pele, quanto do exercício 

profissional? Será que os indivíduos são influenciados para desencadear atitudes negativas 

contra pessoas que são percebidas como inferiores apenas por possuírem cor da pele ou 

funções sociais diferentes ou socialmente menos valorizadas, ou será que há características 
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individuais, que determinam atitudes depreciativas contra outras pessoas? Será que essas 

manifestações degradantes tem alguma relação com o trabalho que as pessoas desempenham? 

Para responder estas perguntas, será necessário abordar alguns conceitos e teorias que 

descrevem os fenômenos que subjazem a esses fatos, sendo o principal deles o preconceito. 

Para entender o preconceito, será necessário apresentar primeiro o fenômeno dos estereótipos, 

já que esses conceitos estão relacionados. 

Com este intento, este capítulo apresentará primeiramente definições sobre 

estereótipos e preconceito para, em seguida, apontar a diferenciação destes fenômenos 

indicando, inclusive, os mecanismos psicossociais subjacentes a eles. 

Ao final desse capítulo serão descritas estratégias de pesquisa que foram empregadas 

para a descoberta, medida e interpretação desses fenômenos no decorrer do século XX e início 

do XXI. Serão abordados também, ainda que brevemente, os conceitos de racismo e 

discriminação, com objetivo de proporcionar melhor entendimento das discussões propostas 

neste trabalho. 

 

1. Definições e breve histórico  

 

Neste tópico serão apresentadas definições dos estereótipos, preconceito, racismo e 

discriminação. Pretende-se, com esta seção, responder às questões: o que são esses 

fenômenos, qual a diferença entre eles e em que medida estão relacionados? Quais os 

mecanismos psicossociais envolvidos em seu desencadeamento? Como têm sido estudados no 

decorrer dos últimos setenta anos? 

Os fenômenos e processos decorrentes da convivência entre pessoas e grupos na 

sociedade são muitos e, alguns deles, foram amplamente estudados no século XX, sobretudo 

depois da Segunda Guerra Mundial. 

Para melhor explicar o que significam estes fenômenos, será conduzida uma 

descrição sobre os mecanismos subjacentes que os desencadeiam; assim como a evolução 

histórica que determinou o conjunto de métodos de exploração do tema, tal como abordagens 

teóricas que os fundamentam.  

Lago (1999, p. 119) indica que os conceitos são instrumentos utilizados para 

significar, organizar, representar, ou seja, simbolizar as percepções das pessoas sobre o 

mundo, portanto, necessitam ter funcionalidade para informar as formas como o ser humano 
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dá significado ao mundo. Neste sentido, ao abordar os conceitos de estereótipos e preconceito 

ter-se-á em mente a necessidade de esclarecer os termos aqui empregados. Nesta lógica, será 

apresentado a seguir, respectivamente, os conceitos de estereótipos e preconceito. 

 

1.1 Estereótipos 

 

O emprego do termo estereótipo pelos psicólogos sociais surgiu do livro “Public 

Opinion”, do jornalista americano Walter Lippmann. Esse autor, ao analisar eventos do 

cotidiano, observou que diferentes pessoas poderiam perceber o mesmo evento de modos 

diferentes. Os seres humanos usariam “figuras” em suas cabeças para indicar concepções de 

que membros do mesmo grupo não são distinguíveis uns dos outros, ou seja, são iguais. 

Assim, utilizou o termo stereotype, ou estereótipo em português, para designar essas 

“figuras”, tomando esta expressão da indústria de impressão, em que era utilizado para dar 

nome à placa de metal que servia para produzir duplicatas de páginas do mesmo tipo 

(Hamilton, Stroessner & Driscoll, 1994). 

A partir desse uso inicial, e com a emergência na psicologia do paradigma do 

processamento da informação e da cognição social, o termo estereótipo passou a ser utilizados 

para designar fenômenos das relações interpessoais e intergrupais. Então, este conceito passou 

a ser conhecido como generalizações adotadas por grupos de pessoas sobre os atributos e 

comportamentos de outros grupos (Nasdale, & Durkin, 1998). Para Gordon Allport (1954), os 

estereótipos seriam crenças exageradas associadas a categorias ou grupos. Nessas definições 

não estão presentes os elementos constitutivos que possam explicar a natureza dos 

estereótipos, já que parecem indicar que os estereótipos são apenas imagens cognitivas que 

acompanham categorias intelectuais. 

Ampliando este conceito, Leyens, Yzerbyt e e Schadron (1994) definem estereótipos 

como crenças compartilhadas sobre atributos, usualmente traços de personalidade, mas 

também comportamentos, de um grupo de pessoas. Estes autores acrescentam o elemento de 

interação intergrupal, o compartilhamento, como constitutivo da crença estereotipada e, tal 

qual G. Allport (1954), atributos avaliativos demarcando, como novidade, dois elementos 

constitutivos, a impressão sobre traços e comportamentos que determinados indivíduos ou 

coletividades teriam. 



21 

 

Hilton e von Hippel (1994) adotam uma definição em que reconhecem os 

estereótipos como crenças compartilhadas sobre as características, atributos e 

comportamentos de membros de determinados grupos e, mais do que simples crenças, eles 

são também teorias sobre como e porque certos atributos ocorrem. Deste modo, além de ser 

uma crença com características de avaliação e, portanto distinção é dotado de finalidade, 

função, justificativa de atuação. 

As três definições sobre os estereótipos apresentadas até agora resguardam um 

elemento central: os estereótipos são reconhecidos efetivamente como crenças que servem 

para explicar (teorias) e avaliar as características que tornariam os grupos diferentes e, por 

essa razão, ajudariam ao ser humano prever o possível comportamento destes grupos e, desta 

forma, perceber como reagir em dada situação. Cabe perguntar se os estereótipos são 

representações fiéis da realidade. São eles crenças verdadeiras ou apenas precipitações, erros 

ou generalizações equivocadas sobre uma coletividade? 

As respostas para estas perguntas estão contidas na explicação do núcleo da verdade 

dos estereótipos
1
. Esse tema representa o conjunto de investigações que pautam seus esforços 

na verificação a respeito da acurácia dos conteúdos dos estereótipos, ou seja, se seus 

conteúdos correspondem à realidade ou não. 

Fiske (1998) observou que, na pesquisa em psicologia social, boa parte reconhece 

que os estereótipos seriam factualmente incorretos e que teriam origem em resistências 

irracionais às novas informações, exagerando as diferenças entre os grupos. Essa, contudo, 

não é a única explicação. Essa autora observa ainda que, na década de 1990 a discussão foi 

reaberta, oportunizando os teóricos a favor do entendimento de que os estereótipos de fato 

têm conteúdos acurados, verdadeiros, compatíveis com a descrição dos grupos. Atualmente 

reconhece-se que os estereótipos possuem as duas características indicadas, isto é, tanto 

possuem elementos acurados sobre os grupos, quanto conteúdos equivocados generalizados. 

Neste sentido observa-se que há duas finalidades ou funções para esses fenômenos. 

A primeira diz respeito ao seu potencial para caracterizar ou descrever indivíduos ou grupos. 

A segunda diz respeito ao potencial de prescrever os comportamentos de como esses 

indivíduos ou grupos agiriam. Ressalta-se, contudo, que há evidências científicas que 

apontam na direção de indicar que não necessariamente os estereótipos descrevem grupos 

                                                           
1
 Tradução livre de Kernel truth of stereotypes. 
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efetivamente, nem tão pouco existe uma consonância direta entre os estereótipos de um grupo 

e seu efetivo comportamento. 

Gill (2004) conduziu uma pesquisa para verificar se os estereótipos de gênero 

definidos como características descritivas, também poderiam ser preditores de 

comportamentos de homens e mulheres. Os resultados indicaram que o potencial prescritivo 

dos estereótipos se mantém mesmo após informações comportamentais diferentes 

manifestarem incompatibilidade com o potencial descritivo dos estereótipos.  

Não obstante as funções prescritivas e descritivas, existem ainda outras 

funcionalidades para os estereótipos. Algumas delas referem os estereótipos como 

justificativa para nossas condutas (Allport,1954). Outras indicam que serviriam para nos 

ajudar a constituir e diferenciar grupos sociais (Tajfel, 1982). Outras teorias afirmam que os 

estereótipos servem para tornar o processamento da informação e o nosso pensamento mais 

rápido e, por assim dizer, dariam conta de justificar um sentido de avareza cognitiva. Ou seja, 

dado o grande número de informações disponíveis no ambiente, com a intenção de 

economizar nossos recursos, faríamos uso de atalhos cognitivos (os estereótipos) para 

apreender a realidade mais rapidamente (Hilton & von Hippel, 1994; Nesdale & Durkin 

1994). 

Allport (1954) apontou que os estereótipos seriam úteis para justificar (racionalizar), 

nossas condutas em relação a outros grupos. De acordo com essa tese, os estereótipos ajudam 

os seres humanos a satisfazer importantes necessidades psicológicas, como a aceitação de 

grupos na intenção de obter uma identidade social positiva. 

Tajfel (1982) acrescenta que os estereótipos, enquanto imagens mentais que surgem 

da interação das pessoas com os grupos, teriam três funções psicológicas: a de oferecer uma 

explicação para acontecimentos complexos; a que se refere à necessidade de justificar as 

ações dos diversos grupos; e a que demarca a diferenciação grupal. Desta forma, os 

estereótipos são entendidos como crenças que servem também para aceitar ou rejeitar grupos, 

em uma dimensão avaliativa. 

Por outro lado, os estereótipos podem também servir ao propósito de refletir uma 

série de processos cognitivos e motivacionais. Essas crenças tornam o processamento da 

informação mais fácil, permitindo que o percebedor resgate informações previamente 

guardadas na memória no lugar de mobilizar enormes recursos para a retenção de novas 

informações (Hilton & von Hippel, 1994). As pessoas estariam cognitivamente motivadas 
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para perceber as diferenças entre grupos, sobretudo quando elas existem como as diferenças 

associadas aos aspectos de aparência física ou fenotípicas (Manstead, A. & Hewstone, M., 

1999). 

De uma forma ou de outra, os estereótipos podem ser percebidos em termos positivos 

ou negativos em decorrência de sua ligação à memória e, assim, às recordações de 

experiências emocionais de eventos que ocorreram em encontros anteriores com outros 

grupos sociais, assim é possível assumir que quando os estereótipos são utilizados para avaliar 

indivíduos ou grupos, podem produzir reações injustas baseadas nos próprios estereótipos que 

o percebedor tem a respeito desse grupo alvo (Manstead & Hewstone, 1999). 

Na próxima seção, será apresentado o efeito decorrente da associação dos 

estereótipos com as emoções, e, consequentemente, o desencadeamento preconceito. 

 

1.2 Preconceito 

 

Allport (1954) foi um dos pioneiros no estudo do preconceito na psicologia. Vários 

pesquisadores se inspiraram nele para desenvolver teorias para explicar o que é e como se 

desencadeiam os preconceitos. De acordo com este autor, o preconceito pode ser definido 

como uma atitude hostil contra um indivíduo, simplesmente porque ele pertenceria a um 

grupo desvalorizado socialmente. 

Em outras palavras, os preconceitos são esquemas ou julgamentos com sentimentos, 

geralmente negativos, direcionados contra indivíduos por fazer parte de um grupo. 

Como observam Lima e Vala (2004, p. 402), “pelo fato de existirem vários grupos 

socialmente desvalorizados, temos tantos tipos de preconceito quantas pertenças a grupos 

minoritários na estrutura de poder”, desta forma podem ser observados atitudes desse tipo 

contra negros, ou preconceito racial, contra homossexuais, ou homofobia, contra estrangeiros, 

ou xenofobia, contra mulheres, ou sexismo, contra idosos, ou idadismo, dentre outros. 

A teorização sobre o preconceito vem sofrendo significativas mudanças na 

psicologia social no decorrer dos anos. Essas mudanças começaram, fundamentalmente, em 

decorrência da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da consequente crítica às 

manifestações explícitas ou flagrantes do preconceito. Conforme aponta Brown (1995), as 

pesquisas mostraram um declínio nas expressões abertas do preconceito no decorrer dos anos 

de 1963, 1976 e 1985. Esse autor atribuiu a queda principalmente às novas normas sociais 
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imputadas pelas Nações Unidas e pelo crescente número de movimentos sociais em defesa de 

grupos minoritários, tornando o preconceito uma atitude que não deveria ser expressa em 

público, sob pena de repreensão ou sanções sociais. 

A partir dessas mudanças sociais, em que os eventos preconceituosos e 

comportamentos discriminatórios, indesejados, eram punidos ou rechaçados pela sociedade, 

os pesquisadores começaram a indagar se o preconceito teria efetivamente declinado ou, de 

outra forma, se outras formas e expressões do preconceito teriam emergido neste processo. 

Lima e Vala (2004) apontaram que a segunda hipótese é verdadeira, ou seja, surgiram, em 

função das normas sociais, novas formas de expressão do preconceito, racismo e 

discriminação, de maneira que tornassem possível a manifestação desse tipo de cognição ou 

sentimentos sem que não fosse tão reconhecível por integrantes da sociedade, evitando a 

repressão ou consequências negativas para quem as manifestasse. 

Neste sentido, percebe-se que as estratégias utilizadas para mensurar esses 

fenômenos deveriam evoluir, porque até então eram usados métodos de caráter 

expressamente explícito, os quais não seriam satisfatoriamente adequadas para a identificação 

das novas formas de preconceito. 

Para Lima e Vala (2004), as novas formas de preconceito recebem diversos nomes 

na literatura especializada, apresentado especificidades de acordo com seu contexto de 

manifestação. Em especial, destacamos, a título de exemplificação, o preconceito sutil. 

O preconceito sutil surgiu para explicar atitudes contra grupos exógenos ou externos. 

Esse novo conceito é estudado na Europa e destina-se a verificar e analisar o preconceito que 

recai sobre imigrantes provenientes de ex-colônias de países europeus, assim os elementos 

constitutivos desse fenômeno têm características econômicas e sociais, em função do 

movimento migratório de populações da África e Ásia para o continente europeu, o que 

implica no aumento dos contatos entre pessoas de cor da pele diferentes. 

O preconceito sutil é composto por três dimensões: em primeiro lugar a que dá conta 

de defender os valores tradicionais e, em segundo lugar, a que indica o exagero das 

diferenças, e por último, a rejeição da expressão de emoções positivas (Lima, 2011). 

Ao indicar a emergência de novas formas do preconceito, contudo, não se está 

adotando aqui uma postura inflexível na argumentação de que os preconceitos de antes 

tenham sido extintos ou erradicados. Ao invés disso, argumenta-se que a frequência de 
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expressões de preconceito, como eram manifestados no passado, ou seja, de forma flagrante, 

reduziu e, também, deu lugar às novas formas ou roupagens para essas atitudes.  

Assim, deve-se reconhecer que, mesmo em menor grau, as formas de preconceito 

podem se manifestar, e realmente são manifestadas, em nossa sociedade. Vamos dar aqui 

especial destaque ao preconceito racial. 

O preconceito de cor da pele é definido por G. Allport (1954, p.9) como uma 

antipatia baseada em uma generalização falha e inflexível, que pode ser sentida ou expressa 

direcionada a uma coletividade, ou a um indivíduo por se acreditar que faz parte desta 

coletividade. 

Lima (2003, p.21) observa duas características fundamentais nesse conceito, em 

primeiro lugar o preconceito seria uma espécie de falha cognitiva, em segundo lugar seria 

uma “atitude (antipatia) que pode ser sentida (emoção) ou externalizada (comportamento)”. 

Esse autor salienta que essas características estavam presentes nas preocupações da 

psicologia social das décadas de 1930 a 1950, em especial em função dos acontecimentos 

relacionados ao racismo norte americano, evidente à época, e às repercursões da Segunda 

Guerra Mundial. Destes acontecimentos surgiram teorias que tentavam explicar esse 

fenômeno através de elementos universais que o influênciam (e.g. teoria da frustração e 

agressão) ou através de características da personalidade de quem os expressa (e.g. teoria da 

personalidade autoritária) (Duckit, 1992). 

Grosso modo, as abordagens do preconceito racial pode ser diferenciado em dois 

grupos, as que delimitam o problema de acordo com eventos externos (e.g. condição social, 

econômica e cultural que envolvem os grupos sociais e a qual estão submetidos) e as que 

delineam o fenômeno de acordo com eventos internos (e.g. personalidade). Contudo, 

conforme aponta Duckit (1992), após o advento da Teoria da Identidade Social, o preconceito 

deixa de ser visto como um defeito cognitivo e passa a ser visto como um comportamento 

estratégico e racional dos grupos sociais. 

Através do surgimento do paradigma de diferenciação dos grupos, surge a demanda 

de elucidar outros conceitos, como o racismo e discriminação, para dar conta de explicar 

como os grupos, em sua dinâmica de interação, podem agir de maneira depreciativa contra 

pessoas e coletividades, e assim explicar porque os eventos citados no início desse capítulo 

ocorreram. 
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Após discorrer a respeito do conceito, das características e das novas formas de 

manifestação do preconceito, surge a necessidade de esclarecer o efeito, ou a consequência 

atitudinal e disposicional do preconceito: o racismo e a discriminação. 

 

1.3 Racismo  

 

Podemos conceituar o racismo seguindo Lima (2002, p. 27), que afirma ser este 

fenômeno uma: 

 

“hierarquização, exclusão e discriminação contra um indivíduo ou toda uma 

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

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

interna que define padrões de comportamento.” 

 

Nesta definição, o racismo corresponde a uma crença de que os grupos possuiriam 

elementos essenciais, ou seja, naturais, e por essa razão seriam diferentes. Pode-se observar 

como exemplo episódio no aeroporto de Aracaju, como relatado na introdução desse capítulo. 

Num súbito ato de violência se manifestam agressões verbais contra um funcionário que 

possuía características fenotípicas de um homem negro, ou seja, cor da pele escura, cabelo 

crespo, nariz achatado, reconhecendo aí a uma diferenciação dele para ela. A partir desse 

processo de diferenciação, a autora das agressões reconheceu o significado, para ela, do grupo 

a qual o funcionário pertenceria e, também, reconheceu o significado de seu grupo (efeitos de 

uma marca cultural), ou seja, se reconheceu como pertencente a um grupo hierarquicamente 

superior ao do alvo (economicamente, culturalmente ou em termos de status, já que era 

médica e o funcionário apenas um trabalhador comum) e por isso seus sentimentos (a raiva) e 

seus comportamentos (os xingamentos e humilhações) deveriam ser compatíveis com o que 

havia pensado e interpretado da situação. 

Contudo, não se pode acreditar que o racismo ocorre apenas em condições de 

naturalização real (i.e., em que estão presentes características fenotípicas, como cor da pele), 

mas também nas construções sociais da representação e naturalização das diferenças, sejam 

elas reais ou imaginárias (i.e., acreditar que os judeus tem nariz aquilino) ou ainda que os 

latinos têm um tipo de alma que os diferencia dos não latinos: “a alma latina” (Lima, 2002). 
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Ao discorrer a respeito dos conceitos-chave desta dissertação, reconhece-se a 

necessidade de aprofundar a explicação sobre estes fenômenos e diferenciá-los tendo em vista 

sua aplicabilidade e utilidade na vida social dos seres humanos. Sendo assim, cabe perguntar: 

qual a semelhança e diferença entre estereótipo, preconceito, racismo e discriminação? A 

resposta para essa pergunta será indicada nas próximas linhas. 

 

1.4 Diferenciação dos fenômenos 

 

Para introduzir a discussão sobre a diferenciação dos conceitos de estereótipos, 

preconceito, racismo e discriminação será necessário abordar os conceitos de atitude e de 

comportamento, para passar em seguida pela aplicabilidade destes elementos. Convém 

reconhecer, numa apresentação didática, que os estereótipos e os preconceitos habitam o 

campo das atitudes, ou seja, dos pensamentos e idéias, enquanto que a discriminação habita o 

campo dos comportamentos ou ações. Ressalva-se, contudo, que o racismo é o único conceito 

que contempla tanto elementos das atitudes quanto dos comportamentos. 

Para Olson e Maio (2003), as atitudes são tendências a avaliar favoravelmente ou 

desfavoravelmente objetos psicológicos e sociais, ou seja, as atitudes devem ser vistas como 

julgamentos sobre algo ou alguém: 

 

“Atitudes podem ser direcionadas diretamente contra qualquer objeto identificável 

em nosso ambiente, incluindo grupo de pessoas (e.g., grupos de cor da pele 

diferentes), questões controversas (e.g., legalização do aborto), e objetos concretos 

(e.g., pizza). De fato, o ilimitado potencial de alcance dos objetos das atitudes 

algumas vezes causam confusão sobre as relações sobre atitudes e outros construtos 

da psicologia social.”
2
 

 

Assim, esses autores consideram que as atitudes são avaliações, do campo abstrato 

ou pensamento, que são direcionadas a qualquer objeto observado no meio de influência de 

um sujeito, possuindo, para tanto, valência positiva ou negativa. 

                                                           
2
 Tradução nossa. 
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Existem outras formas de definir atitudes, com ênfase na sua estruturação e no modo 

como estão ligadas aos pensamentos, sentimentos e ações. Sendo assim, nas próximas linhas, 

será apresentado o modelo teórico que pretende dar conta de explicar a estruturação deste 

fenômeno. 

Fiske (1998), numa revisão de literatura sobre o preconceito, indica que o modelo 

dos três componentes – o mais reconhecido e utilizado – em que se propõe a hipótese de que 

as atitudes possuem componentes cognitivos, afetivos e comportamentais. 

Nesta direção, Olson e Maio (2003) dão como exemplo a situação em que pessoas 

formam uma atitude positiva em relação a comer espaguete porque tem um bom gosto 

(componente afetivo, percepção da associação entre o objeto e seus atributos em termos 

avaliativos por natureza) e eles podem crer que é nutritivo (componente cognitivo, 

experiências de humor de prazer ou desprazer, que podem ser evocados por um objeto em 

específico) e, além disso isso, essas pessoas podem decidir que gostam de espaguete porque 

podem se recordar de terem comido muitas vezes (componente comportamental, na maior 

parte do tempo ações que envolvem aproximação ou afastamento de um objeto de alguma 

forma). 

Não obstante a importância do modelo conhecido como Tripartite, a maior parte das 

pesquisas desenvolvidas para a mensuração das atitudes adota uma perspectiva 

unidimensional, ou seja, acredita-se que as pessoas manifestam atitudes positivas contra 

objetos se as crenças, sentimentos e comportamentos para com eles forem positivos ou, na 

direção oposta, quando esses três componentes forem inclinados negativamente seriam 

manifestadas atitudes negativas. Em termos mais objetivos, as pessoas ou adotam uma atitude 

positiva ou negativa quanto a um objeto psicológico ou social (Olson & Maio, 2003). 

Observa-se interesse na psicologia social em entender a relação entre as atitudes e os 

comportamentos. Presumindo-se que os comportamentos (i.e., a ação do ser humano) são 

determinados por atitudes e, assim, postula-se que as atitudes positivas ou negativas de 

pessoas sobre membros de determinado grupo podem, por conseguinte, implicar em 

comportamentos positivos ou negativos sobre estes mesmos alvos, em outras palavras, o 

reconhecimento das atitudes implica na predição de possíveis comportamentos contra ou a 

favor de seres humanos em sociedade. 

Maio, Olson, Bernard & Luke (2006) propuseram as condições pelas quais as 

pesquisas do modelo de consistência das atitudes-comportamentos delinearam algumas das 
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condições pelas quais as atitudes poderiam predizer o comportamento. Essas condições 

incluíram: 1) as qualidades das atitudes, 2) traços de personalidade, 3) variáveis situacionais, 

4) fatores metodológicos. 

Em primeiro lugar, deve-se adotar, para o entendimento da sequência deste trabalho, 

o pressuposto fundamental em que são reconhecidos como componentes estruturais das 

atitudes que nos interessa analisar , (i.e., o preconceito): 1) os estereótipos como o 

componente cognitivo (i.e., crenças), 2) o componente afetivo, e 3) e a discriminação como 

componente conativo (i.e., comportamental), tal qual apresentado por Fiske (1998). 

Deve-se ainda considerar que existem os componentes latentes das atitudes, que não 

são observáveis diretamente, neste caso o estereótipos e o preconceito, e os manifestos, que 

são observáveis diretamente, sendo a discriminação o exemplo do último. E o racismo, como 

se encaixa neste modelo teórico? A resposta a este problema vem da observação de Lima 

(2002), quando discorre sobre duas características fundamentais para diferenciar o racismo do 

preconceito, a primeira o efeito naturalizador do racismo e, a segunda, o elemento que se 

amplia da dimensão individual para a institucional. Parece evidente que, ao contrário dos 

estereótipos e do preconceito que habitam o campo latente dos julgamentos, e a 

discriminação, que habita o campo de realização das atitudes, o racismo é uma manifestação 

tanto latente quanto manifesta de atitudes e julgamentos negativos sobre integrantes de grupos 

ditos socialmente inferiores e assim naturalizados. 

Vê-se proximidade entre os conceitos teóricos de racismo e preconceito, porquanto 

são distanciados pela efetiva natureza de manifestação e características específicas de cada 

fenômeno. Alguns autores inclusive consideram que o preconceito racial e o racismo não se 

diferenciam (e.g., Brown, 1995). Porém, para alguns, como Wieviorka (1995), o racismo 

possui diferentes níveis de expressão, o que o diferenciaria significativamente do preconceito, 

apenas contemplado no nível intraindividual. Para esse autor, os níveis de racismo são: o 

infra-racismo, o racismo expresso, o racismo político e o racismo total, que estes pressupõem 

uma espécie de gradação e evolução de práticas carregadas tanto de atitudes contra grupos 

minoritários, quanto ações progressivamente mais excludentes, segregadoras e violentas 

contra esses grupos, ou seja, o racismo sai do campo do pensamento para o campo da ação, 

progressivamente aumentando o potencial de perigo à medida que esta manifestação 

regimenta um número maior de adeptos. 
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Além dos elementos da sua estruturação, as atitudes podem também ser consideradas 

o tipo de processamento cognitivo envolvido na sua enunciação. Nesses casos as atitudes 

assumem duas dimensões: a consciente e a inconsciente, ou melhor, explícitas e implícitas. 

No estudo dos preconceitos e estereótipos, dado o impacto das normas sociais de 

igualdade, ou seja, as que implicam na demanda de um tratamento igualitário e sem 

discriminação entre pessoas, e consequente emergência das expressões veladas ou sutis de 

preconceito, é possível observar um campo promissor para a investigação científica, ao passo 

que torna-se um grande desafio que demanda novas metodologias e técnicas, tanto quanto 

novos debates a respeito das atitudes implícitas e sua correlação com as manifestações 

explícitas deste fenômeno (Brauer, Wasel & Niedenthal, 2000). 

Pode-se concluir, portanto, que enquanto o preconceito é uma atitude, ou seja, habita 

o campo do pensamento e intenções, o racismo contempla não apenas o processamento 

cognitivo, mas também o processo de hierarquização e discriminação, ou seja, agrega os 

componentes atitudinais e comportamentais de uma só vez, delimitando o objetivo de excluir 

indivíduos ou coletividades, com base em marcas físicas reais ou imaginárias e nos 

significados que teriam para o agressor. Em outras palavras, como salienta Guimarães (1999), 

o racismo pode ser entendido como um redução do significado cultural às características 

fenotípicas, com objetivo de substituir a primeira pela segunda e assim demarcar um elemento 

naturalizador. 

Lima e Vala (2004) distinguem preconceito do racismo por algumas características 

fundamentais. Em primeiro lugar, o racismo é baseado em uma crença que diferencia os 

grupos por características naturalizadoras, enquanto o preconceito não se pauta na 

essencialização das diferenças dos grupos. Em segundo lugar, o racismo não se aplica apenas 

no nível individual, como o preconceito, pelo contrário tem proporções que podem envolver 

outras dimensões. Ou seja, enquanto o preconceito mantém-se no nível individual, no campo 

das atitudes, o racismo vai além, podendo chegar ao patamar institucional. 

A discriminação, por sua vez, é descrita por Dion (2003, p.507) como “um 

comportamento injusto ou tratamento desigual baseado na lógica de pertença a grupos, 

direcionado a indivíduos ou coletividades por possuir traços definidos arbitrariamente, como a 

cor da pele
3
”. 

                                                           
3
 Tradução nossa. 
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A discriminação é nitidamente uma prática, ação ou comportamento depreciativo 

contra pessoas de determinados grupos. Poderia ser descrito como ato manifesto 

desencadeado pelo julgamento preconceituoso ou racista, que consiste na apresentação 

explícita de um comportamento depreciativo contra um indivíduo ou coletividade. 

Tal qual como ocorre com o preconceito, após as convenções internacionais de 

Direitos Humanos, a observação científica do racismo decaiu drasticamente. Contudo, mais 

uma vez, essas manifestações ganharam formas sutis de expressão, de acordo com o contexto 

em que ocorreram e em que foram cientificamente analisadas. Lima e Vala (2004) indicam 

que podem ser identificados vários tipos de expressões do novo racismo: o racismo moderno 

na Austrália e Estados Unidos, o racismo simbólico, aversivo e ambivalente nos Estados 

Unidos, o racismo sutil na Europa e o racismo cordial no Brasil. 

A seguir, serão indicados os percursos históricos em que se pautaram as teorias, 

conceitos e hipótese sobre o preconceito. 

 

1.5 Análise histórica do estudo do preconceito 

 

Os estereótipos e preconceitos são fenômenos que se inserem no campo de estudo da 

psicologia social, e como tal, são abordados por diversas teorias e metodologias nos diferentes 

momentos históricos em que se manifestaram. E para descrever adequadamente o conjunto de 

produções que dão corpo aos fenômenos estudados nesta dissertação, é necessário antes 

discorrer a respeito do objeto de estudo da Psicologia Social e de alguns de seus 

posicionamentos filosóficos e perspectivas de abordagem. 

Dado o entendimento do homem como ser social e, por essa razão, consideradas as 

impossibilidades de estudar o homem como ser isolado, adota-se como fundamento elementar 

a ideia de que os fatores sociais (campo coletivo) – os que são manifestados na interação de 

um indivíduo com dada coletividade – influenciam os processos psicológicos básicos (campo 

individual) – memória, percepção, aprendizagem, motivação e pensamento.  

A dicotomia individual versus coletivo produziu, através do século XX, teorias e 

métodos de investigação que deram ênfases alternadas às variáveis externas ou internas ao 

sujeito como elementos importantes para a demarcação deste campo plural. 
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Nesta breve abordagem histórica, serão apresentados trabalhos de Allport (1954) e de 

Duckitt (1992) na sistematização do estudo relativo aos estereótipos, preconceitos e 

discriminação, com algumas contribuições de Fiske (1998) e Lima (2002). 

Iniciando a jornada pela história do estudo dos estereótipos, preconceitos e 

discriminação, Gordon W. Allport (1992) propôs uma sistematização do conjunto de teorias 

que fundamentavam, e ainda fundamentam, o estudo dos estereótipos e preconceitos. No 

capítulo Theories of Prejudice, de sua obra clássica e referência fundamental no estudo do 

tema, “The Nature of Prejudice”, propôs um modelo do telescópio, tal como indicado na 

Figura 1, em que explica a evolução gradativa de abordagens teóricas que fundamentaram o 

estudo destes fenômenos, demarcando uma delimitação de foco das teorias, inicialmente com 

ênfase aos aspectos históricos e, por último, aspectos individuais, do estudo do preconceito. 

Ao fazer essas leituras sobre as teorias que demarcaram o estudo dos estereótipos, 

preconceitos e discriminação, Allport (1954) propôs seis abordagens teóricas fundamentais: a 

perspectiva histórica, perspectiva sócio-cultural, perspectiva situacional, perspectiva da 

estrutura dinâmica da personalidade, perspectiva fenomenológica e perspectiva do objeto de 

estímulo. 

A primeira perspectiva enfatiza os eventos históricos como elementos fundamentais 

no desencadeamento dos conflitos entre pessoas com cor da pele diferentes. Em outras 

palavras, a origem dos conflitos intergrupais de características raciais era determinada pelo 

seu plano de fundo histórico. O autor cita como exemplo os conflitos raciais americanos como 

de origem das disputas entre o norte, liberalista, e o sul escravocrata. Allport (1954) 

reconheceu como ponto franco desta perspectiva a idéia de que desconsiderou os aspectos 

elementares da personalidade e, por essa razão, ela não consegue dar conta de indicar porque 

algumas pessoas, que convivem em um mesmo momento histórico, não manifestam o 

preconceito. Nesta esfera analítica está contida a teoria de explicação do preconceito
4
 como 

decorrência da exploração dos grupos, defendida por marxistas, que argumenta a divisão da 

sociedade em hierarquia de classes e, por essa razão, quando da percepção estigmatizada de 

uma dada classe por outra tida como inferior, ocorreriam a atitudes e comportamentos 

depreciativos e, por assim dizer, estes seriam naturalmente justificáveis pela condição de 

inferiorização dos dominados. 

 

                                                           
4
 Tradução nossa do termo the exploitation theory of prejudice. 
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Quadro 1 – Adaptação do modelo telescópico sobre as teorias de preconceito de G. Allport 

(1954). 

 

A segunda perspectiva, sócio-cultural, reconhece como elemento fundamental as 

condições sociais e culturais em que os eventos de preconceito ocorrem. Em outras palavras, 

a tradição, práticas, rituais são elementos que perpetuam os estereótipos, preconceitos e 

discriminação em dada sociedade, o que por fim determina os tipos de contatos intergrupais. 

A teoria dos padrões de comunidade
5
 é a que melhor sintetiza as explicações dessa 

perspectiva. Nela recai o foco básico sobre o etnocentrismo de cada grupo, ou seja, os 

indivíduos julgam os grupos e agem de acordo com o que lhes é transmitido culturalmente. 

Esta perspectiva considera também os elementos históricos de cada sociedade, porém dá 

ênfase aos elementos sociais e culturais. 

A terceira perspectiva, de ênfase situacional, subtrai os elementos históricos e dá 

ênfase aos elementos econômicos como fundamentais para o desencadeamento de conflitos 

intergrupais. Teoria da atmosfera
6
 se enquadra nessa perspectiva na medida que explica 

conflitos entre grupos a partir da condição de estabilidade econômica manifestada por 

                                                           
5
 Tradução nossa do termo “community pattern theory” 

6
 Tradução nossa do termo “atmosphere theory”  
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eventos econômicos, como a oferta de empregos, para a estabilização do clima de relação 

entre as pessoas. 

Já a perspectiva psicodinâmica, quarta esfera explicativa proposta por Allport, adota 

a explicação de nível individual, ou seja, a origem do preconceito está na natureza de 

constituição humana, na personalidade, em contraste com as ênfases históricas, sócio-

culturais e econômicas. Um exemplo clássico desta perspectiva é a teoria de frustração e 

agressão e a hipótese do bode expiatório, que argumenta o surgimento dos conflitos 

intergrupais em decorrência da hostilidade contra grupos-alvo, escolhidos por se acreditar que 

ameaçariam o caráter ou necessidade de afiliação harmônica de dado indivíduo pertencente a 

um grupo dominante. Em outras palavras, a frustração de determinadas pessoas, social ou 

econômica ou de outra natureza, levariam a um impulso de hostilidade, que se não controlado 

seriam descarregados contra minorias étnicas, os alvos escolhidos para a descarga das 

atitudes negativas, os bodes expiatórios. 

A perspectiva fenomenológica, quinta aqui apresentada, argumenta que a resposta 

dos indivíduos ao mundo (leia-se ambiente social) está em conformidade com a própria 

definição de mundo das pessoas. Os indivíduos podem agredir membros de grupos 

minoritários porque ele os percebe como repulsivos, ameaçadores por acreditar que membros 

desses grupos são cruéis, sujos ou estúpidos. Em outras palavras, as forças históricas e 

culturais e toda a estrutura de personalidade das pessoas, podem estar por detrás dos 

estereótipos, preconceitos e discriminação dessa pessoa, ou seja, todos os fatores 

apresentados antes em ênfases diversas, aparecem nessa perspectivas em conjunto, num foco 

comum. 

A última perspectiva abordada por Allport (1992) é a do objeto de estímulo, que 

argumenta as diferenças genuínas entre os grupos como elementos fundamentais para a 

provocação de desgosto ou hostilidade intergrupais. Dá-se ênfase ao entendimento de que 

essas diferenças são muito menores do que realmente são, mas no campo imaginário do 

percebedor ganham dimensões importantes. Alguns autores da teoria da interação
7
, 

argumentam que as hostilidades dos grupos são determinadas em parte pela natureza do 

estímulo, ou seja, a reputação de dados grupos minoritários, e em parte pelas considerações 

essencialmente irrelevantes desses estímulos. 

                                                           
7
 Tradução nossa para o termo “interaction theory” 
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Segundo Allport (1952, p.218), “a melhor forma de analisar a multiplicidade de 

abordagens do preconceito é admitir todas. Cada uma nos ensina alguma coisa. Nenhuma 

possui o monopólio do conhecimento, nem nenhuma serve como um guia solitário”. Esse 

autor sugere que as teorias utilizadas para explicar os fenômenos sociais devem seguir essa 

regra, ou seja, devem ser analisadas considerando sua importância, sem desconsiderá-las em 

detrimento de outras.  

Uma característica importante na análise histórica de Allport é a visão transversal 

das várias perspectivas em razão de sua contribuição para o estudo do preconceito, sem 

necessariamente privilegiar as influências contextuais que essas teorias sofreram. Outros 

autores, como Duckitt (1992), fazem precisamente o contrário, dão ênfase a uma análise 

histórica partindo de explicações contextualizadas da emergência de cada teoria, conceitos e 

hipóteses dos fenômenos, indicando inclusive as que surgiram por força dos vários momentos 

históricos e seus respectivos acontecimentos marcantes do século XX. 

John Duckitt (1992) propôs assim, sete distintos períodos no meio em que o 

preconceito foi entendido pelos psicólogos sociais. Cada um desses períodos ou estágios 

serão apresentados levando-se em consideração as circunstâncias históricas dos eventos e 

evoluções conceituais e tecnológicas subjacentes. 

O primeiro período foi descrito como Psicologia das Raças, enquadrado até os anos 

de 1920, foi o cenário em que as diferenças intergrupais eram essencialmente vistas como 

sendo de natureza racial, especificamente a busca pela comprovação científica do conceito de 

raça. Nesse contexto surgiu a Teoria das Raças, baseada na ênfase científica de se comprovar 

a superioridade da raça branca sobre as demais. 

Num segundo período, apresentado como Preconceito Racial, surge nas décadas dos 

anos de 1920 a 1930, a idéia da crença na igualdade das raças e pautou-se nas atitudes 

preconceituosas de brancos contra negros, reconhecidas como injustificadas ou injustas. A 

hipótese da frustração-agressão, que surgiu neste período, propôs um modelo fundamentado 

na explicação de que o preconceito surgiria em decorrência da exposição do indivíduo a 

situações frustrantes que funcionariam como desencadeadores de um mecanismo de 

estabelecimento de responsabilidade pelo problema, sendo a resposta lógica a elegibilidade de 

um grupo vulnerável como causador da frustração do indivíduo. 

Um terceiro período, os dos processos psicodinâmicos, situado entre os anos de 1930 

e 1940, deu ênfase para explicações de nível individual. Surge daí a Teoria da Personalidade 
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Autoritária, de caráter psicodinâmico, que propôs a indicação da existência de traços de 

personalidade vulneráveis à influência de personagens destacados na sociedade e que por 

conveniência estabeleceriam um alvo, normalmente grupos minoritários, para justificar 

situações desfavoráveis para o grupo dominante. 

Um pouco mais à frente, surgiu o quarto período, o da personalidade preconceituosa, 

durante os anos de 1950. Surge nesta época a teoria baseada na falha da socialização, em que 

se concebeu o preconceito como decorrente de uma educação cultural pautada em propagar 

sentimentos preconceituosos contra grupos minoritários. 

O quinto período, nos anos de 1960, foi descrito como o da cultura e sociedade. O 

foco nas explicações psicodinâmicas perdeu força e nova ênfase foi dada aos aspectos sociais 

e culturais das relações intergrupais. Esse período foi marcado pelo declínio do interesse dos 

psicólogos sociais no estudo do preconceito. Percebeu-se a necessidade de tentar explicar o 

preconceito como decorrente de uma transmissão de valores culturais ou decorrentes da 

socialização. 

O sexto período, aconteceu nos anos de 1970, foi descrito também em termos 

socioculturais, mas desta vez, ao invés da ênfase na socialização como justificativa para a 

transmissão do preconceito, passou-se a reconhecer a natureza da dinâmica intergrupal para 

explicar esse fenômeno.  Estava em voga a Teoria dos Conflitos de Classes, em que se 

propunha o entendimento do preconceito como fenômeno decorrente da categorização da 

sociedade em blocos político-econômicos em que as divergências propagavam a não aceitação 

de integrantes de grupos opostos. 

O último período, o estágio dos fundamentos psicológicos, desencadeado nos anos de 

1970, passou-se a reconhecer novos atributos inerentes ao ser humano, baseado na perspectiva 

da cognição social, em que o preconceito passou a ser entendido como fenômeno decorrente 

da categorização social e dos estereótipos. 

A partir da década de 1970 emergiu interesse pelas “novas formas de preconceito”; e 

dentre estas, com destaque, o preconceito implícito. 

Susan Fiske (1998) propôs uma sistematização histórica mais simples e direta na 

abordagem das teorias e fundamentos históricos relativos ao estudo dos estereótipos, 

preconceitos e discriminação. Para ela destacam-se dois níveis de análise dos estereótipos, 

preconceitos e discriminação: o nível de diferenças individuais para explicação destes 

fenômenos e o nível contextual. 
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O primeiro nível de análise, pautado nos elementos psicodinâmicos constitutivos da 

personalidade, foi inicialmente concebido pelo estudo da personalidade autoritária, seguido 

pela teorias do racismo em 1970 e o modelo da dissonância cognitiva nos anos de 1950. 

O segundo nível de análise, pautado em elementos contextuais, foi inaugurado por 

Allport (1954) com a introdução ao pensamento por categoria, ou categorização social, como 

guiado por elementos contextuais, perspectiva que evoluiu significativamente e que é adotada 

nessa dissertação como centro de referências para explicação destes fenômenos. 

Mais adiante, Fiske (1998) aponta o surgimento da teoria da identidade social de 

Tajfel, que se pautou em reconhecer, a partir da categorização social de Allport, que os seres 

humanos tendem a se identificar positivamente com o endogrupo e a identificar 

negativamente o exogrupo. 

Tanto a categorização social, quanto a teoria da identidade social são elementos 

fundamentais para o entendimento das técnicas e metodologias empregados neste trabalho, 

por essa razão, na próxima seção, será apresentado um pouco melhor elementos associados a 

estes conjuntos teóricos de abordagem dos estereótipos, preconceitos e discriminação. 

Reconhecendo a contribuição de cada autor na proposta de sistematização dos 

estudos dos fenômenos abordados por esse trabalho, deve-se perceber que, independente do 

modelo escolhido como referência, os demais não podem ser descartados pelas relevâncias 

em termos explicativos e técnicos para explicação dos fenômenos em dadas circunstâncias. 

Contudo, ressalta-se que duas teorias são fundamentais para o entendimento do 

preconceito e das demais manifestações discorridas até então. Trata-se da teoria da cognição 

social e da identidade social. Essas explicações científicas foram adotadas por psicólogos 

sociais há cerca de 50 anos e, desde então, vêm demarcando o campo de pesquisa nesta área. 

Na próxima seção serão apresentadas as teorias da cognição e identidade social. 

Esses corpos conceituais ajudarão o leitor a entender o conjunto de manifestações decorrentes 

do preconceito e a forma como essas avaliações implicam no cotidiano das pessoas. 

 

2. A cognição social e a identidade social 

 

Abram e Hogg (1999) destacaram um conjunto de produções e de estudos que 

marcaram o surgimento da perspectiva da cognição social e da identidade social para 
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explicação dos estereótipos e preconceitos, após a idéia fundamental de Allport sobre a 

categorização social. 

A primeira perspectiva adotou explicações de como os seres humanos processam e 

apresentam a informação sobre as pessoas e como estes mecanismos afetam o meio pelo qual 

os indivíduos percebem e interagem com grupos na sociedade. Esta linha de fundamentação 

teve forte influência dos estudos de Kurt Lewin e a teoria de campo, as pesquisas sobre 

normas sociais de Sherif, e investigações sobre a formação de impressões por Asch e outros 

trabalhos geraram uma explosão de estudos sob esta perspectiva. 

A partir daí, o conjunto dos resultados identificados dominou os estudos sobre 

estereótipos, preconceito, racismo e discriminação nos anos de 1960 e 1970, acumulando 

evidências sobre erros de julgamento e processamento das idéias para o desencadeamento de 

efeitos como preconceito e discriminação. 

O desenvolvimento da cognição social culminou na explicação do funcionamento do 

processamento de informação através da categorização social que, precisamente através do 

processo de aprendizagem por categoria, estaria por trás do conjunto de manifestações de 

estereótipos, preconceitos e discriminação. 

A neurociência cognitiva considera a categorização, ou melhor dizendo a 

aprendizagem por categorização, como um fenômeno natural produzido pelo processamento 

flexível do pensamento, atingido por meio da exploração do néocortex e do hipocampo. O 

primeiro substrato compreende as crenças genéricas das pessoas sobre o universo ao seu 

redor, que são acumuladas gradualmente pela exposição repetida à estímulos de eventos 

(memória de longo prazo), o que o torna mais resistente à mudanças. O segundo, em 

contrapartida, engloba a percepção de representações temporárias de estímulos de eventos-

surpresa que comumente ganham acesso à consciência (memória episódica). É por causa 

desses mecanismos complementares que as funções mentais possuem a estabilidade e 

plasticidade que precisam para enfrentar um mundo dinâmico (Macrae & Bodenhausen, 

2000). 

Através dessas explicações, reconhece-se que o mecanismo de aprendizagem por 

categoria, que utiliza a memória e o pensamento, estaria por trás dos elementos estudados 

dessa dissertação. Contudo, não apenas essa explicação é suficiente para esclarecer porque o 

ser humano tem atitudes preconceituosas. Carece ainda neste trabalho o conjunto de 

explicações que dão conta de informar o porquê do tratamento desigual entre pessoas, 
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efetivamente, quando na situação de relações intergrupais, razão pela qual a teoria da 

identidade social se encaixa perfeitamente. 

A teoria da identidade social foi desenvolvida na Europa em meados dos anos de 

1970 a partir de Henri Tajfel, que propôs o entendimento da percepção e categorização social 

como fundamentos para o comportamento e conflito intergrupal. Para Fiske (1998), Tajfel 

propôs que a simples percepção de pertencimento a diferentes grupos desencadearia o 

processo de favorecimento do próprio grupo e desfavorecimento do outro grupo.  

Essa teoria deriva do princípio de que o indivíduo esforça-se para obter um conceito 

satisfatório para si próprio e, nesta tentativa de auto-definição é necessário reconhecer que 

pertence a vários grupos simultaneamente e, fazendo isso, acaba por desenvolver uma 

imagem positiva ou negativa. 

Segundo Tajfel (1982, p. 289), são necessários quatro conceitos para analisar esse 

processo de auto-definição individual: “a categorização social, a identidade social, a 

comparação social e a diferenciação psicológica do grupo”. 

Tajfel (1982) define a categorização social como “processo através do qual reunimos 

objetos ou acontecimentos sociais em grupos, que são equivalentes no que diz respeito às 

ações, intenções e sistemas de crenças do indivíduo” (p. 289). Por outro lado, observa que a 

identidade social seria “aquela parcela do autoconceito dum indivíduo que deriva do seu 

conhecimento da sua pertença a um grupo (ou grupos) social, juntamente com o significado 

emocional e de valor associado àquela pertença” (p. 290). 

O sentimento de pertencimento a um grupo é determinado pelo princípio de se 

manter em uma coletividade que proporcione uma identidade social positiva. Não sendo 

satisfeito esse requisito, o indivíduo tenderá a abandonar o grupo. Não sendo possível realizar 

esse abandono, por razões objetivas ou por entrar em conflito com valores pessoais 

importantes, então o indivíduo se engajaria em adotar soluções para modificar as 

interpretações sobre os atributos deste grupo,  ou, caso contrário, adotaria ações sociais para 

modificação do grupo a que pertence. 

O preconceito, então, resultaria de uma necessidade de reconhecimento de uma 

identidade social positiva do endogrupo e, por assim dizer, como um efeito de contraste, 

reconhecer o exogrupo como sendo desfavoravelmente avaliado. 

Essa dissertação reconhece o processo de aprendizagem por categoria como 

mecanismo essencial do ser humano para a identificação dos seus entes relativos e próximos, 
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ou de outras pessoas. Essa identificação culminaria na solução prática de reconhecer como 

seria adequado se portar com dada identificação, dadas as características do alvo percebido e, 

além disso, enaltece a distinção promovida pelas pessoas ao reconhecer atributos positivos em 

membros de seu próprio grupo, ao passo que desvaloriza pessoas que se acredita pertencerem 

a outros grupos. 

O processo de reconhecimento e de avaliação de seus pares (i.e. o endogrupo) ou 

pessoas que considera diferentes de si mesmo (i.e. exogrupo), utiliza diversos recursos do 

cérebro e dos mecanismos psíquicos a eles associados. Neste sentido, pode-se reconhecer, 

como sugestão tipológica didática, que os processos cognitivos utilizados para avaliar os 

indivíduos ou grupos têm natureza não obstrutiva, ou automática, e natureza obstrutiva ou 

explícita e, portanto controlada conscientemente. 

Na próxima seção serão apresentados os processos cognitivos, implícitos e 

explícitos, que estão contidos na manifestação de preconceito. 

 

3. Processos implícitos e explícitos de estereotipia e preconceito 

 

As atitudes podem ser ativadas automaticamente, ou seja, sem a consciência do 

indivíduo, ou de forma mediada. Para o entendimento dessas duas circunstâncias de ativação é 

fundamental a apresentação das memórias implícitas e explícitas, processos mentais básicos 

do ser humano. Ao tratar da natureza explícita e implícita das atitudes, deve-se considerar os 

processos mentais relativos ao controle e automaticidade. 

Percebe-se que a memória é responsável pelo armazenamento, recuperação e 

reconstrução do montante de informações decorrentes da interação do homem com o meio e 

com seus pensamentos. Neste sentido, Eysenck & Keane (2007) indicam a existência das 

memórias explícitas, ou seja, as que manifestam-se quando o desempenho em uma tarefa 

requer uma recordação consciente de experiências anteriores, e a memória implícita, que 

manifesta-se quando o desempenho em uma tarefa é facilitado na ausência de recordação 

consciente. 

Cabe ressalvar que os processos implícitos ou automáticos, os que ocorrem fora do 

estado de consciência, são totalmente diferentes e independentes dos processos conscientes ou 

controlados. Assim, chega-se a conclusão de que a atenção é mais importante na memória 

explícita do que na implícita (Mullingan, 1998). 
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Conforme apontam Nesdale e Durkin (1998), somos seres sociais, e como tais, 

processamos uma enormidade de informações diariamente. Essa informação pode nos atingir 

de um modo explícito (i.e. com controle consciente) ou de modo implícito (i.e. sem controle 

consciente). Algumas dessas informações podem ser recorrentes da memória (e.g., 

representações previamente adquiridas sobre os atributos de diferentes tipos de pessoas), e 

algumas podem ser inferidas ou construídas (e.g. na percepção de uma nova pessoa ou 

situação). Algumas informações podem ser descritivas ou factuais (e.g. membros de grupos 

que tem a cor da pele diferente) e algumas podem ser avaliativas ou afetivas (e.g. eu prefiro 

meu grupo). 

Uma série de pesquisas foram desenvolvidas para testar a hipótese de que as atitudes 

poderiam ser ativadas automaticamente. Fazio, Sanbonmatsu, Powell & Kardes (1986) 

utilizaram o priming para reconhecer se as atitudes podem ser ativadas automaticamente na 

presença de determinados estímulos. Os resultados indicaram que alguns estímulos tanto 

podem desencadear atitudes automáticas, quanto a força do estímulo apresentado determina o 

tipo de associação (positiva ou negativa) dessa atitude. 

Nesta mesma direção, Devine (1989) conduziu três estudos para testar os 

pressupostos de automaticidade e processos controlados envolvidos no preconceito, utilizando 

o método de priming supraliminar. Seus resultados indicaram que a ativação automática dos 

estereótipos são igualmente fortes e inevitáveis para sujeitos com alto ou baixo grau de 

preconceito, porém os processos controlados da mente podem inibir os efeitos do 

processamento automático quando essas implicações concorrem com o objetivo de 

estabelecer ou manter uma identidade não preconceituosa.  

Greenwald, McGhee & Schwartz (1998) conduziram uma pesquisa para desenvolver 

um novo método com objetivo de identificar atitudes automáticas contra ou a favor de 

determinado objeto de avaliação. Nessa pesquisa utilizou-se o paradigma de associação entre 

estímulos e categorias, em que os participantes deveriam indicar a categoria a que os 

estímulos deveriam ser indicados (e.g. flor + agradável, ou inseto + desagradável). O método 

consistia em identificar, através do tempo de resposta dos participantes, o quanto cada um 

respondia mais rápido, aí aceitando a associação, ou mais devagar, rejeitando-a. Nessa mesma 

pesquisa foram possíveis identificar atitudes desfavoráveis contra japoneses ou coreanos, 

brancos ou negros, associando essas categorias aos rótulos avaliativos (i.e. agradável e 

desagradável). 
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No Brasil, Lima, Machado, Ávila, C. Lima & Vala (2006), utilizando o paradigma de 

associações implícitas em estudantes universitários, procuraram analisar o papel dos contextos 

de resposta no preconceito automático. Os resultados mostraram que sujeitos com cor da pele 

branca respondiam mais rapidamente no reconhecimento de características positivas, neste 

caso palavras positivas, quando avaliando um homem branco do que ao avaliar um homem 

negro, e mais rapidamente ao reconhecer características negativas, neste caso palavras 

negativas, para homem negro do que para o homem branco. 

Esse processo de automatização só é possível, na visão de Bargh (1994), porque 

possui quatro elementos fundamentais que os constitui: a não consciência, eficiência, a não 

intencionalidade e não controlabilidade. Esse processo será o resultado da presença de um 

desses quatro componentes. 

Várias são as obras que discorrem a respeito do controle psíquico na vida do ser 

humano, porém o pioneiro no estudo destes processos enquanto descrito por uma abordagem 

computacional, foi Norbert Wiener. A tradição iniciada por este autor propôs que o controle é 

um processo psicológico multifatorial que opera de acordo com a conveniência das atitudes e 

comportamentos (Wegner & Bargh, 1998). 

Para Wegner e Bargh (1998) os controles ocorreriam no estado mental da 

consciência, manifestados pela ocorrência simultânea de funções superiores do pensamento 

neste exato estado, em outras palavras, é no estado mental da consciência que se tem ciência 

dos pensamentos e das ações praticadas e, dadas as conveniências da vida psíquica sob 

influência das questões ambientais e sociais, este mecanismo poderia barrar, impedir ou coibir 

pensamentos ou determinantes de comportamentos não desejados naquele momento. 

Os controles desempenham um papel fundamental na vida cotidiana. Contudo, não 

apenas o controle está presente nos processos psíquicos do ser humano. Além deles, constata-

se também a existência dos processos automáticos, ou seja, aqueles que ocorrem na ausência 

do controle ou, melhor dizendo, na condição automática do funcionamento da vida mental. 

A automaticidade pode ser constatada no efeito dos batimentos cardíacos, na 

respiração, no funcionamento dos órgãos internos e, em todos esses casos, percebe-se que não 

há uma mediação pelos processos de controle. Postula-se, a partir daí, que determinados 

processamentos da informação ocorreriam na ausência de controle, a exemplo dos citados 

acima (Wegner & Bargh, 1998). 
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Nesta direção, Wegner e Bargh (1998) postulam que existe uma principal linha de 

explicação dos processos automáticos: o modelo de Posner-Snyder. Neste modelo, os 

processos automáticos seriam ativados diretamente pela presença de um estímulo relevante, 

sem a intenção consciente, não consumindo recursos da atenção. Esse processo ocorreria em 

pouco tempo, aproximadamente entre 200 e 300 milissegundos. Os processos que 

demorariam mais para ser desenvolvidos acima de 500 milissegundos requereriam 

consideráveis recursos da atenção. 

Nesse sentido, cabe fazer uma ligação entre os períodos do passado e presente das 

manifestações de preconceito. Anteriormente à declaração universal dos direitos humanos, as 

atitudes eram manifestadas livremente, com poucas ou nenhuma represália para seus autores 

(e.g. preconceito racial contra negros na África do Sul, Estados Unidos). Neste momento era 

visível reconhecer que quando uma pessoa emitia o preconceito contra negros, agredindo-os 

com palavras ou gestos, isso ocorria porque os processos mentais de avaliação e julgamento 

dos agressores, na presença de estímulos visuais (e.g. ver uma pessoa com cor da pele negra) 

eram controlados, ocorrendo esse processamento em tempo superior a 500 milissegundos. 

Convenciona-se chamar esses processos de preconceito explícito. 

Todavia, após o surgimento das normas sociais de igualitarismo, decorrentes de 

convenções e leis internacionais de respeito à pessoa humana, essas atitudes passaram a ser 

gradativamente suprimidas e substituídas por manifestações discretas (e.g. sentar-se distante 

de uma pessoa negra). Porém, não só essas manifestações são relevantes, mas aquelas em que 

o próprio percebedor de preconceito não se dá conta que está sendo afetado por esse 

fenômeno. O exemplo disso pode ser observado em processos de seleção profissional 

(Behtoui & Neergaard, 2009), em que os selecionadores preconceituosos, sem se dar conta, 

agem diferentemente ao entrevistar negros e brancos, favorecendo majoritariamente a brancos 

nas decisões de contratação. Nestes casos, os estímulos visuais (e.g. foto de pessoa negra em 

currículo) gera um processamento da informação em tempo inferior a 300 milissegundos, em 

que o selecionador avalia negativamente esse sujeito, sem ter controle sobre essa avaliação, 

apenas porque essa foto corresponde a uma pessoa de cor da pele negra. Neste caso, dizemos 

que foi identifica preconceito implícito. 

Após abordar os elementos envolvidos nos processamentos implícitos e explícitos da 

mente humana, todavia, torna evidente a necessidade de reconhecer como esses processos são 

identificados. Camino (1996) observa que a definição dos conceitos e, sobretudo, o modo 
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como se apresentam enquanto fenômenos na nossa vida, depende dos contextos históricos e 

culturais em que são criados e reproduzidos. Nesse sentido, serão mostrados na seção 

posterior o conjunto de métodos e instrumentos utilizados para identificação do preconceito, 

em conjunto com suas respectivas épocas de valor. 

 

4. Medidas e avaliação do preconceito 

 

Essa seção tem a finalidade de discorrer o conjunto de metodologias utilizadas para 

a investigação dos estereótipos e preconceitos no decorrer do história de investigação desses 

fenômenos. Então cabe perguntar, como é possível identificar ou mensurar estereótipos e 

preconceitos? Quais os métodos empregados durante o século XX para estudo desses 

fenômenos? Essas perguntas serão respondidas nas próximas linhas. 

Antes de iniciar o percurso de apresentação dessas estratégias de medidas, deve-se 

apresentar uma tipologia, para fins didáticos, a respeito dos tipos de métodos empregados. 

Essa classificação está relacionada, precisamente, aos tipos de eventos mensurados a saber: 

atitudes implícitas e explícitas. Adota-se como referencial, doravante, o entendimento de que 

as medidas dos estereótipos e preconceitos são feitas em termos de instrumentos e métodos 

de mensuração implícitos e explícitos ou obstrutivos e não obstrutivos. 

No início do século XX o conjunto de metodologias da investigação dos 

estereótipos, preconceitos e discriminação, basearam-se em estratégias de auto-relato, 

partindo do paradigma de identificação dos conteúdos dos estereótipos, posteriormente, 

quando da mudança de paradigma para a percepção dos mediadores cognitivos associados ao 

processo de estereotipização, passou-se a utilizar métodos experimentais (Pereira, 2002). 

Duckitt (1992), em sua análise histórica, indicou também, para cada estágio de 

manifestação do preconceito apontado, orientações de pesquisas para mensuração dos 

fenômenos. O primeiro estágio recorreu ao uso dos estudos comparativos das habilidades de 

diferentes raças. O segundo período foi caracterizado pelo emprego de metodologias de 

mensuração e estudos descritivos. No terceiro, recorreu-se aos estudos experimentais. No 

quarto, utilizou-se dos estudos correlacionais. No quinto, observações e estudos 

correlacionais. No sexto, pesquisa sociológica e histórica e, no sétimo, novamente estudos 

experimentais. 
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Nesdale e Durkin (1994) apontam que durante vários anos os pesquisadores 

empreenderam mensuração direta ou explícita das atitudes, tipicamente envolvendo algum 

tipo de auto-avaliação de uma escala formal ou informal. Pereira (2002), identificou dois 

tipos de métodos no estudo das atitudes no decorrer do século XX, os métodos de auto-relato 

(i.e., medidas diretas ou explícitas) e os métodos indiretos (i.e., medidas indiretas ou 

implícitas). 

Os métodos de auto-relato corresponderam à técnicas diretas, centradas na obtenção 

de informações através da própria manifestação espontânea do sujeito investigado. Neste 

sentido, podem ser apresentados como exemplos deste método a técnica do checklist de Katz 

e Braly, os métodos pictóricos e as escalas de atitudes, como a de distância social de 

Borgadus. 

O checklist de Katz e Braly, na década de 1920, consistia em técnica em que eram 

apresentadas categorias sociais (e.g., negros, judeus, japoneses, americanos, etc.) e uma lista 

com 84 adjetivos em que os sujeitos deveriam indicar os que correspondiam às categorias 

indicadas. As técnicas pictóricas consistiam em apresentar figuras de pessoas afiliadas a 

diversas categorias sociais. A terceira técnica, a distância social de Borgadus, consistiu em 

apresentar alternativas em que o participante deveria indicar o tipo de relacionamento que 

aceitaria manter com uma pessoa de diversas categorias sociais (Pereira, 2002). 

Apesar de importantes para a comprovação empírica dos fenômenos, esses métodos 

apresentavam muitas limitações. Brown (1995) observou que, com o passar dos anos, a 

identificação do preconceito começou a declinar e questionou: estaria o preconceito 

acabando? Ao responder essa pergunta, levantou, dentre outros argumentos, a idéia sob a qual 

as normas sociais vigentes após a Declaração Universal dos Direitos Humanos determinaram 

limitações para manifestação explícita de atitudes depreciativas e, em razão disso, as técnicas 

empregadas, notoriamente explícitas, começaram a identificar uma redução da manifestação 

destas atitudes, e, por assim dizer, observou que um grupo de pesquisas sugeriu: 

 

“atitudes intergrupais mensuradas com técnicas convencionais podem não ser tudo 

aquilo que parecem, tem se usado métodos inadequados para observar o 

comportamento das pessoas reais enquanto membros de um grupo externo” (Brown, 

1995, pp. 211-212). 
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Nesta mesma direção, a de apontar as limitações destes métodos, Nesdale e Durkin 

(1994) indicaram que nas metodologias explícitas de auto-relato, os sujeitos identificam o 

foco da pesquisa, e por conta das normas sociais anti-discriminatórias, influenciam os 

resultados, pois os respondentes tentariam passar uma impressão politicamente correta. 

Essas considerações enfatizaram a necessidade da elaboração de metodologias de 

coleta de dados indiretas ou implícitas, principalmente que não indicassem ao grupo de 

investigados o objetivo imediato da pesquisa, surgindo daí os métodos de abordagem 

indiretos. 

Os métodos indiretos, ou implícitos são descritos por Pereira (2002) como técnicas 

de investigação que privilegiam a identificação de atitudes automáticas, ou seja, as que estão 

aquém do controle consciente humano. O surgimento destes métodos decorre da 

predominância da perspectiva da cognição social como arcabouço teórico fundamental nos 

anos de 1980 e de 1990. 

Pereira (2002) aponta que o princípio fundamental para os métodos de investigação 

indireta é a suposição de que “as categorias relativas aos grupos sociais uma vez ativadas de 

forma automática e sem consciência, influenciam de forma direta os afetos e os estereótipos 

associados ao grupo categorizado” (p. 67). 

Podem ser citados como métodos indiretos o priming semântico subliminar, 

supraliminar e o Implicit Association Test (M. Pereira, 2002, Arkes & Tetlock, 2004). 

O priming semântico ou conceitual, na definição de Pereira (2002, p. 68), vem sendo 

utilizado para identificação da “acessibilidade de ativação de estruturas de conhecimento 

social, em que se procura identificar como essa ativação influencia as condutas dos 

indivíduos”. Esta técnica consiste em uma coleta de informações através de um computador, 

pelo qual é apresentado o priming. Esse termo pode ser entendido como uma ativação 

acidental de estruturas de conhecimento, como estereótipos, pelo contexto situacional 

corrente (Bargh, Chen & Burrows, 1996), ou seja, um estímulo pode ser apresentado a um 

sujeito com objetivo de provocar a ativação de pensamentos que estão associados a este 

estímulo na memória desse sujeito. Esse estímulo pode ser apresentado no nível de controle 

consciente (i.e, supraliminar) ou no nível de automaticidade ou implícito (i.e, subliminar). O 

priming teria o poder de ativar o conjunto de esquemas mentais associados e, a partir daí, 

após a ativação desses esquemas, seria possível identificar a influência deste no desempenho 

do sujeito em tarefas. 
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Arkes e Tetlock (2004) observaram que o priming tem sido uma ferramenta comum 

usada por psicólogos sociais por décadas para investigar as propriedades semânticas do 

material verbal. Através do uso do computador, em que uma palavra (o prime) seria 

apresentado antes de palavras alvo, daria conta de perceber se o participante do estudo 

reagiria a palavra alvo mais rapidamente. 

Fazio, Jackson, Dunton, e Williams (1995) estenderam esse procedimento para 

incluir fotos de rostos de pessoas BRANCAS e NEGRAS como priming através de um 

computador, ao invés de palavras. Os alvos foram adjetivos com valência positiva e negativa. 

Os participantes deveriam pressionar as teclas indicadas como BOM e RUIM o mais rápido 

possível. Os principais achados indicaram que o tempo de resposta para palavras BOM foi 

facilitado quando seguido da apresentação de faces BRANCAS, e o tempo de resposta para 

as palavras RUIM foi facilitado quando seguidos da apresentação de faces NEGRAS. Os 

autores concluíram que os participantes brancos associaram o positivo aos BRANCOS e 

negativos aos NEGROS. Esses achados levaram aos autores sugerir que a técnica 

representava uma discreta medida não obstrutiva de atitudes raciais. 

Para além dos procedimentos de priming, Greenwald, McGhee & Schwartz (1998) 

elaboraram uma estratégia implícita de identificação de atitudes que denominaram Implicit 

Association Test (IAT). O procedimento do IAT, como também é chamado, consiste em uma 

técnica que mede as atitudes implícitas através da medida das avaliações automáticas. Esse 

método será melhor apresentado na próxima seção. 

 

4.1 Implicit Association Test 

 

O IAT é uma metodologia utilizada na psicologia social para identificar a força de 

associações automáticas entre representações mentais de objetos para pessoas e tem sido 

amplamente utilizado na pesquisa das relações intergrupais, especialmente grupos com cor da 

pele diferentes, mas também tem como ferramenta diagnóstica em psicologia clínica, na 

identificação de transtornos de ansiedade (Victoria, Soares, 2008; Victoria, Fontenelle, 2010), 

assim como na psicologia cognitiva em que é utilizado para predição de comportamentos de 

intenção de votos (Arcuri, Castelli, Galdi, Zogmaister & Amadori, 2008), na predição de 

comportamentos de heteroagressividade (Nock & Banaji, 2007), ou na identificação de 
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atitudes preconceituosas de médicos frente ao atendimento de pacientes (Green, Carney, 

Pallin, Ngo, Raymond, Iezzoni & Banaji, 2007). 

No IAT, os participantes são solicitados a responder o mais rápido possível a uma 

série de tarefas no computador. Em cada tarefa devem associar estímulos – palavras ou fotos 

–, com categorias dispostas em tela. Neste tipo de pesquisa são utilizadas palavras ou fotos 

com valência positiva e negativa. Postula-se que o tempo de resposta é facilitado na medida 

em que o participante reconhece palavras ou fotos positivas que ele cognitivamente associa 

(automaticamente ou implicitamente) às categorias relacionadas ao endogrupo (i.e., seu 

próprio grupo) e palavras negativas ou fotos para categorias relacionadas ao exogrupo (i.e., o 

grupo alvo de preconceito). Percebe-se que o mecanismo de identificação do preconceito 

consiste na identificação da latência do tempo de resposta que o sujeito leva para pressionar a 

tecla que designa a categoria na tela do computador para esquerda ou direita. O tempo de 

resposta é medido em milissegundos. 

Portanto, o Implicit Association Test (IAT), assim como os procedimentos do 

priming, pretendem dar conta da mensuração do preconceito implícito a partir do paradigma 

do tempo de resposta e, a partir daí, suplantar as barreiras impostas pelo controle consciente 

que é influenciado pelas normas sociais (Greenwald, McGhee & Schwartz, 1998). 

Existem várias configurações para esse teste: o IAT de valência, o IAT de 

estereótipo, de auto-estima, a versão reduzida, o IAT para crianças, dentre outros. 

O exemplo clássico do uso do priming foi fornecido pelos seus criadores, Greenwald 

et al(1998, experimento 3), quando tentaram identificar o preconceito implícito contra negros. 

Nesse trabalho, convidou vinte e seis estudantes universitários de cursos de introdução à 

psicologia da universidade de Washington (14 mulheres e 12 homens), brancos e negros. 

Foram utilizados como prime de valência bom ou ruim para associação, 25 palavras 

agradáveis e 25 desagradáveis. Além disso, como estímulo para identificação de atitudes 

contra alvos brancos e negros foram utilizados 25 nomes pertencentes a brancos (e.g. 

Brandon, Ian e Jed) e 25 nomes pertencentes a negros (e.g. Darnell, Lamar e Malik). Os 

nomes foram pretestados para ser analisado a associação deles com as categorias brancos e 

negros. A tarefa consistia em associar as categorias AGRADÁVEL e DESAGRADÁVEL 

com BRANCO ou NEGRO, através de palavras. Após o IAT, os participantes respondiam a 

quatro questionários sobre racismo. Os resultados indicaram que para os participantes 

brancos, havia uma considerável associação forte com nomes BRANCOS e palavras 
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AGRADÁVEIS e com nomes NEGROS e palavras DESAGRADÁVEIS. Os resultados 

foram correlacionados. Esperava-se que todas as correlações encontradas fossem positivas e, 

mais ainda, que os efeitos implícitos não fossem correlacionados com os explícitos. Os 

resultados indicaram que as escalas correlacionavam-se fortemente entre si, mas tinham baixa 

correlação com as medidas implícitas, o que indicou divergência entre os contructos 

acessados, ou seja, indícios de que seriam independentes. 

Esse método tem sido constantemente utilizado para identificar preconceitos 

implícitos contra negros, (Amodio & Devine, 2006; Rudman & Ashmore, 2007; Glaser & 

Knowles 2008), adotando o mesmo procedimento, ou seja, tarefas de associação com 

posterior aplicação de escalas raciais. Os resultados convergem para reconhecer o preconceito 

implícito quando da obtenção do tempo de reposta positivo em milissegundos e, além disso, 

correlação baixa entre medidas implícitas e explícitas. 

Em uma metaanálise sobre o IAT, Greenwald, Poehlman, Uhlmann e Banaji (2009) 

observaram a existência de 122 relatórios, dentre publicados e não publicados, que 

informaram pesquisas empíricas diversas utilizando, sempre o IAT e escalas para 

identificação de atitudes explícitas. Os resultados mostram artigos que tinham a preocupação 

de identificar deste preconceito entre pessoas com cor da pele diferentes, até atitudes frente 

ao uso de drogas/tabaco, mas também preferências políticas, sexismo, homofobia, 

comportamento do consumidor, diagnósticos clínicos, relacionamentos românticos, 

personalidade e preferências sobre outros grupos. Nesse sentido será que seria possível 

também o IAT identificar atitudes contra ou a favor de profissionais?  

Considerando o método e os achados de Greenwald et al (1998), os pesquisadores 

desse trabalho desenharam três experimentos com o objetivo de verificar a influência dupla e 

simultânea da categorização profissional e de cor da pele no preconceito implícito e explícito 

direcionados a funcionários de uma universidade pública. 

Após discorrer a respeito dos elementos teóricos que dão fundamento a esta 

dissertação, serão apresentados, nos próximos três capítulos, estudos empíricos na tentativa 

de mostrar as evidências que apontam para a confirmação ou refutação da problemática 

levantada neste trabalho. 
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Capítulo II 

Estudo 1: Preconceito implícito e explícito contra funcionários negros 

 

Introdução 

 

Neste capítulo será descrito estudo conduzido com o objetivo de verificar a 

existência de preconceito implícito e explícito contra funcionários e negros, utilizando para 

isso o paradigma clássico do Implicit Association Test (Greenwald, McGhee, Schwartz, 

1998) e duas escalas de preconceito, uma para identificação contra funcionários e outra para 

identificação contra negros. 

Para alcançar o objetivo proposto, faz-se necessário perguntar: a) são os funcionários 

da universidade pública estudada alvos de preconceito? b) as pessoas de cor da pele negra são 

alvos de preconceito? c) existe um efeito duplo, tanto da categorização profissional quanto da 

cor da pele, no preconceito implícito e explícito contra esses funcionários? Logo, as hipóteses 

específicas neste primeiro estudo foram: H1) haverá preconceito implícito contra os 

funcionários; H2) haverá preconceito implícito contra os negros; H3) haverá efeito de 

interação, indicando que quanto mais escura a cor da pele, maior será o preconceito contra a 

profissão alvo; H4) não será constatado preconceito explícito contra funcionários ou negros; 

H5) os preconceitos implícitos de cor da pele e profissional se correlacionarão com os 

explícitos. 

 

1. Método 

 

1.1. Participantes 

 

Participaram deste estudo 30 servidores públicos federais de diversas áreas de 

atuação e conhecimento, selecionados aleatoriamente por critério de conveniência. Foram 15 

homens e 15 mulheres, distribuídos em relação à cor da pele com frequência de 11 brancos, 9 

pretos e 10 pardos. Optou-se, como critérios de avaliação da cor da pele, a autodeclaração dos 
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próprios participantes. Quanto à escolaridade, 13 dos professores possuíam doutorado e 2 

eram mestres. Dentre os funcionários, 10 possuíam ensino superior, 1 mestrado e quatro com 

ensino médio. As idades variaram de 25 a 62 anos; sendo que os funcionários apresentaram 

idade média de 36.9 anos (D.P. = 8.3) e os professores 46.6 anos (D.P. = 8). Em relação ao 

tempo de serviço, para os funcionários, a média foi de 6.8 anos (D.P. = 6.9) e para os 

professores de 14.5 anos (D.P. = 11.1).  

 

1.2 Procedimentos 

 

Servidores públicos federais da instituição estudada, professores e funcionários, 

foram convidados pelo pesquisador para participar de um estudo, em seguida foi apresentado 

termo de consentimento livre esclarecido (ver anexo 1). A coleta de dados ocorreu durante o 

período de 04 de agosto a 02 de outubro de 2010. 

As instruções foram informadas pelo pesquisador aos participantes, indicando que se 

tratava de uma pesquisa que consistia em analisar a atenção e agilidade dos respondentes no 

reconhecimento de estímulos visuais. 

O estudo era dividido em duas fases. Na primeira fase os participantes deveriam 

responder, através do computador, tarefas de reconhecimento de fotos e palavras. Na segunda, 

responderiam um questionário sobre a percepção dos funcionários dessa instituição e sobre 

negros. 

 

Fase 1 Fase 2 

Aplicação do Implicit Association Test 

para identificação do preconceito 

implícito 

Aplicação de questionários para 

identificação de preconceito explícito 

Quadro 2 – Descrição das fases para Estudo 1. 

 

Foi utilizado o programa Inquisit versão 3.0.4.0, por meio do qual foram 

configuradas fotos e palavras para aplicação do Implicit Association Test. Todas as palavras 

foram apresentadas em fonte Times New Roman, tamanho 18, cor verde claro sobre fundo 

preto. 

Os participantes realizaram a primeira fase do estudo em computador notebook 

(Core 2 Duo, 2.00Ghz, 2Gb memória RAM), com monitor de 15.4 polegadas multicolorido 

em 32bits, com resolução 1280 x 800 pixels, taxa de frequência de atualização da tela de 
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60Hz, placa de vídeo Mobile Intel 965 Express Chipset (128Mb dedicados) e um tempo de 

resposta de 8ms. Para realização desta tarefa, os participantes, sentados, utilizaram o próprio 

teclado do computador para emissão das respostas, estando posicionados a uma distância 

aproximada de 30 cm da tela do computador (distância medida entre a posição da cabeça do 

usuário e a tela do notebook). 

Esta primeira fase do experimento consistiu na aplicação do Implicit Association 

Test (IAT), recurso baseado no paradigma de associações implícitas. No IAT foi utilizado 

como material para estímulo fotografias de membros exemplares das duas categorias 

profissionais estudadas e dos dois grupos de acordo com a cor da pele, e as palavras não 

estereotípicas positivas e negativas. Foram utilizadas quatro fotos, das quais duas de 

professores, um branco e outro negro, e duas de funcionários, um branco e outro negro, todas 

do sexo masculino, e dez palavras, cinco avaliadas como pertencentes à categoria BOM e 

cinco à categoria RUIM.  

O IAT foi configurado para apresentar cinco blocos, ao todo 180 trials: 60 trials 

foram destinadas a treinos com a apresentação das categorias de palavras e fotos, 120 telas de 

trials de testes das associações compatíveis e incompatíveis.  

O estudo consistiu em utilizar o computador para apresentar fotos e palavras para 

que os sujeitos atribuíssem às quatro categorias, PROFESSOR ou FUNCIONÁRIO; BOM ou 

RUIM, apresentadas à esquerda ou direita da tela. Para cada sujeito, o computador 

apresentava as telas do experimento, promovendo treinos graduais para assimilação da prática 

do exercício e, em seguida, procedendo a coleta de dados efetiva nos blocos de testes. Essa 

coleta ocorria em dois pares de blocos especiais, os compatíveis e incompatíveis. 

O bloco das associações compatíveis foi desenhado para apresentar, 

simultaneamente, as quatro categorias na tela do computador, sendo uma categoria 

profissional junto com uma categoria de valência do lado esquerdo da tela, e as demais 

categorias, a outra profissional e a outra de valência, do lado direito da tela. 

O bloco de associações incompatíveis foi desenhado para apresentar as quatro 

categorias invertidas, ou seja, o oposto do bloco compatível. 

O programa foi configurado também para apresentar as categorias alternadamente, 

de acordo com o número do sujeito: se par, então a primeira configuração de categorias que 

veria seria na esquerda PROFESSOR e na direita FUNCIONÁRIO e bloco compatível 
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primeiro, caso contrário, veria na esquerda FUNCIONÁRIO e na direita PROFESSOR e 

bloco incompatível primeiro. Essa medida foi tomada para controlar os erros do tipo I. 

Em cada exercício feito, o computador registrava o tempo de resposta quando 

pressionada a tecla letra A ou L – a primeira letra para indicar a categoria da esquerda e a 

segunda a da direita – que atribuía o estímulo (palavra ou foto) às categorias indicadas na 

tela. 

Os dados obtidos no IAT foram migrados para o SPSS e então tratados conforme 

descrito na literatura (Greenwald, McGhee, Schwartz, 1998). Inicialmente foram desprezados 

os campos desnecessários e organizados os itens relacionados ao tempo de resposta gravados 

nos blocos três e cinco, de acordo com os estímulos apresentados: foto de professor branco, 

foto de professor negro, foto de funcionário branco ou foto de funcionário negro. Um sujeito 

foi retirado das análises porque obteve, em mais de 10% de suas respostas, latências inferiores 

a 300 milissegundos, restando, portanto, 29, 15 funcionários e 14 professores. 

A segunda fase do estudo consistiu na aplicação de duas escalas configuradas para 

avaliar o preconceito explícito contra funcionários e negros. As escalas tinham um formato 

likert de sete intervalos (1= discordo totalmente a 7 = concordo totalmente), contendo 

alternativas relacionadas ao grau de aceitação em relação à profissão ou categoria alvo e à cor 

da pele do alvo – racismo cordial (e.g. “negro bom é negro de alma branca”, “se Deus fez 

raças diferentes, é para que elas não se misturem”).  

 

1.3. Desenho 

 

Foram adotadas como variáveis independentes a cor da pele e a profissão dos 

participantes. As variáveis dependentes foram o preconceito implícito (i.e., Efeito IAT) 

contra negros e contra funcionários, preconceito explícito contra negros e funcionários. 

Esse estudo foi elaborado no formato de desenho fatorial 2 (função laboral do 

respondente: Professor Vs. Funcionário) X 2 (profissão do alvo: Professor Vs. Funcionário) 

X 2 (cor da pele do alvo: Negros Vs. Branco). A primeira variável independente (VIs) foi 

intersujeitos. Já a segunda e terceira VI foram intrasujeitos. A variável dependente foi a 

latência de resposta e o preconceito explícito. 

 

1.4. Pretestes 
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O IAT tem como procedimento básico apresentar estímulos para promover a 

ativação de estruturas mentais e, através do tempo de resposta do sujeito, medido em 

milissegundos, obtêm-se a identificação do preconceito automático. Para a utilização desse 

teste, optou-se por configurar o IAT conforme as descrições de Greenwald, McGhee e 

Schwartz (1998), porém como a diferença de que, ao invés das categorias de avaliação 

AGRADÁVEL e DESAGRADÁVEL, utilizou-se os rótulos BOM e RUIM, assim como 

palavras e fotos representativas das categorias profissionais estudadas. O uso desses 

estímulos requer validação em um preteste. 

A fim de definir quais fotos poderiam ser utilizadas no estudo 1, quatro imagens de 

homens adultos, dois Brancos e dois Negros, foram testadas. Para tal, foram entrevistadas 15 

pessoas, com idades entre 20 e 56 anos (M = 31; DP = 10,3). Essas pessoas responderam 

questionários que tinham como objetivo avaliar a cor da pele, idade, qualidade gráfica, 

simpatia e aparência física das pessoas nas fotos. 

Para a análise dos dados foi aplicada análise de variância simples. Os resultados 

indicaram que não houve diferenças significativas entre as fotos no que concerne à idade 

atribuída aos alvos, a qualidade gráfica, a simpatia do alvo e a aparência física, Fs(7, 15) = 1, 

n.s. Um teste Qui-Quadrado validou a cor da pele dos exemplares como preta ou branca, 

conforme esperado. 

Já para o preteste das palavras que poderiam ser utilizadas como adjetivos com 

valência positiva ou negativa, mas que não tivessem relação estereotípica com as categorias 

objeto da pesquisa, foi conduzida entrevista com 20 estudantes universitários, com idades 

entre 18 a 26 anos (M = 21.8 anos; Desvio Padrão = 2.9). Foi adotado como ponto de corte 

das palavras a frequência de 50%. Assim toda palavra que fosse considerada estereotípica de 

uma das categorias de avaliação (funcionários ou professores) em 50% ou mais das respostas, 

era automaticamente descartada (ver anexos). Foi ainda avaliada a valência das palavras. 

Foram mantidas apenas as que em mais de 95% dos casos fossem consideradas positivas ou 

negativas. As palavras não estereotípicas dos grupos e positivas validadas foram: Ágil, 

Alegre, Bonito, Educado e Criativo. As negativas foram: Apático, Descompromissado, 

Desrespeitoso, Lento e Negligente. 
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2. Resultados 

 

Serão apresentadas inicialmente as análises que testam as hipóteses relativas ao 

preconceito implícito e, em seguida, preconceito explícito. Para essas análises, foram 

escolhidos testes t e análise de variância com medidas repetidas tomando como fatores intra-

participantes (within) a cor e a função profissional dos alvos e como variável independente 

inter-participantes (between) a função profissional dos respondentes e a sua cor da pele. 

Ao aplicar o procedimento científico com o método IAT, esse trabalho identificará 

medidas repetidas relacionadas ao tempo de latência das respostas dos participantes. Essas 

medidas, por serem repetidas, serão usadas pelas vantagens de demandar poucos sujeitos por 

experimento e eliminar do erro das diferenças entre sujeitos. Contudo, essas mesmas 

características a fazem violar o mais importante pressuposto de análises multivariadas de 

dados, a independência. A técnica MANOVA de medidas repetidas, então, é o procedimento 

que pode contemplar essa dependência e, ainda assim, testar diferenças através de indivíduos 

para avaliação de variáveis dependentes (Ho, 2006). 

A MANOVA então é utilizada para testar diferenças nas médias de grupos em uma 

combinação de variáveis dependentes e independentes, quando todas as medidas fazem parte 

da mesma escala ou quando essa medida se repete entre os sujeitos. Como o desenho dessa 

pesquisa consiste em 2x2x2, tem-se 8 combinações possíveis de variáveis que implicam, 

necessariamente, na repetição das médias identificadas em cada sujeito ou grupo. Essa 

técnica pode ser utilizada para simultaneamente explorar a relação entre variáveis 

independetes categóricas e duas ou mais variáveis dependentes métricas (Tabachnick, & 

Fidell, 2007). 

 

2.1 Preconceito implícito  

 

Foi calculado o efeito IAT de cada participante – o indicador que sinaliza o 

preconceito implícito –, que corresponde ao produto da subtração entre os tempos de latência 

dos participantes no bloco incompatível e os tempos de latência nos blocos compatíveis – o 

conjunto de tarefas em que o participante verá na tela as quatro categorias profissionais, sendo 

que, de um lado, o arranjo dessas implica em juntar a o rótulo da categoria representante do 

endogrupo (professores) e o rótulo da categoria positiva e, do outro lado, rótulo da categoria 
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representante do exogrupo (funcionários) e o rótulo da categoria negativa (RUIM). Este 

procedimento foi realizado para cada categoria: professor branco, professor negro, 

funcionário branco, funcionário negro. Isto resultou em quatro variáveis: Efeito IAT Professor 

Negro, Efeito IAT Professor Branco, Efeito IAT Funcionário Negro e Efeito IAT Funcionário 

Branco. 

O passo seguinte foi aplicar uma MANOVA com medidas repetidas na intenção de 

verificar efeitos decorrentes das médias, anterioremente trabalhadas para o cálculo do Efeito 

IAT. Foram encontrados quatro efeitos significativos. Primeiro, identificou-se o efeito da 

profissão do alvo, F(1, 28) = 17.95, p = .00. Segundo, constatou-se efeito da cor do alvo, F(1, 

28) = 15.875, p = .00. Terceiro, observou-se efeito na interação entre a profissão do alvo e a 

cor da pele do respondente, F(1, 28) = 5.517, p = .026. Quarto, houve interação entre a 

profissão do alvo e a cor do alvo, F(1, 28) = 12.819, p = .001. 

Para o melhor esclarecimento do signficados dos efeitos encontrados, serão 

apresentadas a seguir informações e dados ilustrativos. 

O primeiro efeito correspondeu ao nível de preconceito implícito automático 

desencadeado contra a profissão dos alvos pelos sujeitos da pesquisa quando da execução das 

tarefas do IAT. Neste caso, constatou-se que as fotografias correspondentes a Funcionários 

foram pior avaliadas (M = 360) do que as correspondentes a Professores (M = 131.475), 

podendo esta afirmação ser melhor visualizada no gráfico a seguir. 

 

 

Figura: Média do Efeito IAT na avaliação das profissões alvo, professor e funcionário. 
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O segundo efeito tratou do nível de preconceito implícito automático contra a cor da 

pele dos alvos. Constatou-se que as fotografias correspondentes a Negros foram pior avaliadas 

(M = 350.307) do que as de Brancos (M = 141.167), conforme gráfico a seguir. 

 

 

Figura: Média do Efeito IAT na avaliação da cor da pele do alvo, brancos e negros. 

 

Na sequencia, o terceiro efeito indicou interação entre o nível de preconceito 

implícito automático contra a profissão dos alvos e a cor da pele dos respondentes. Observou-

se que os respondentes de cor da pele branca avaliaram pior os funcionários (M = 414.78) 

contra os professores (M = 59.58), e os respondentes de cor da pele negra avaliaram 

negativamente, de forma semelhante, professores (M = 203.366) e funcionários (M = 

305.218).  

 

Figura: Média do Efeito IAT na interação entre cor da pele do respondente e profissão do alvo. 
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Por último, o quarto efeito mostrou interação entre o nível de preconceito implícito 

automático contra a profissão do alvo e o nível de preconceito contra a cor da pele do alvo. 

Constatou-se que as fotografias dos sujeitos alvo cuja função era professor e a cor da pele 

branca foram bem avaliadas pelos participantes de forma geral. Chega-se a essa conclusão 

pela média geral obtida neste efeito de interação, M = -73.56. Quando o Efeito IAT é 

apresentado com sinal negativo, significa que está representando uma atitude implícita 

favorável ao alvo avaliado. 

Todavia, as demais fotografias de sujeitos que representaram a função de professor 

com cor da pele negra (M = 336.515), ou funcionários com cor da pele branco (M = 355.89) e 

negra (M = 364.100), foram avaliadas negativamente, ou seja, identificou-se preconceito 

implícito automático contra esses alvos, conforme pode-se confirmar no gráfico a seguir. 

 

 

Figura: Média do Efeito IAT na interação entre cor da pele do alvo e profissão do alvo. 
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Essas novas análises possibilitaram identificação de que ao avaliar alvos professores, 

respondentes Brancos emitiram menor preconceito implícito automático (M = 59.58), do que 

respondentes Negros (M = 203.36), confirmando-se que essa diferença existe, F(30) = 3.56, p 

= .070, ao contrário da avaliação de respondentes Brancos (M = 414.78) e Negros (M = 

305.21) sobre Funcionários, F(30) = 1.08, p = n/s, constatando-se que os respondentes, 

independente da cor da pele, emitem preconceito implícito automático contra funcionários. 

 

Tabela 1 – Média do preconceito automático na interação entre cor da pele do respondente e categoria 

profissional do alvo no Estudo 1. 

 Alvo Professor Alvo Funcionário 

Brancos 59.58a 414.78c 
Negros 203.36b 305.21d 

   
TOTAL 150.64 345.39 

Nota:  a contra b = F(30) = 3.563, p= .070 

c contra d = F(30) = 1.08, p= .308 

 

Uma análise subseqüente foi conduzida para avaliar as diferenças entre as médias 

dos Efeitos IAT para a interação entre a profissão dos alvos e a cor da pele dos alvos. Um 

teste T de medidas emparelhadas comparou o Efeito IAT de alvos professores e com cor da 

pele branca, com os demais efeitos IAT. Os resultados mostraram que essa comparação 

possibilitou reconhecer que esse os professores brancos são bem avaliados (M = -54.85) e os 

demais alvos são significativamente pior avaliados, ou seja, professor negro (M = 356.15), 

funcionário branco (M = 340.54) e funcionário negro (M = 350.23), são alvos de preconceito 

implícito.  

 

Tabela 2 – Médias de Efeito IAT para alvos, de acordo com a profissão e cor da pele. 

 Média 

Efeito IAT Professor  Branco -54.85a 
Efeito IAT Professor Negro 356.15b 

Efeito IAT Funcionário. Branco 340.54c 
Efeito IAT Funcionário.Negro 350.23d 

Nota:  b = t(29) = 5.184, p= .00 

c = t(29) = 5.649, p= .00 

d = t(29) = 5.718, p= .00 
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As demais comparações para respondentes com mesma função, sejam professores ou 

funcionários, não foram significativas. 

Após a apresentação dos dados analisados, conclui-se que H1, H2, H3 foram 

confirmadas. Foi possível obter três resultados principais: em primeiro lugar, foi identificado 

preconceito contra funcionários. Em segundo lugar, constatou-se que houve preconceito 

implícito contra negros e, por último, observou-se interação entre as variáveis independentes 

cor da pele do respondente e do alvo e a profissão do alvo, indicando que os professores 

brancos eram melhor avaliados do que professores negros e funcionários brancos ou negros.  

Esses dados levam também a reconhecer que a cor da pele do alvo foi um elemento 

que diferenciou a polaridade da avaliação das profissões dos alvos, melhor dizendo, quando o 

alvo possuía a cor da pele branca, foi bem avaliado como professor, quando possuía a cor da 

pele negra, foi avaliado negativamente. Ademais, a profissão funcionário sempre foi sempre 

alvo de preconceito, porém foi maior o preconceito contra o funcionário negro. 

 

2.2. Preconceito explícito 

 

Foram aplicadas duas escalas, a de preconceito profissional e a de preconceito racial, 

ambas com objetivo de identificar o preconceito explícito contra os alvos indicados neste 

estudo. A escala de preconceito profissional, depois da análise de consistência interna, 

excluiu-se os itens nº 1, 3, 9 e 10, ficando com 10 itens (e.g. “Se os funcionários trabalhassem 

direito, os departamentos teriam melhor desempenho na avaliação institucional", “O 

problema é que os professores se acham superiores aos funcionários porque acreditam que 

estudam mais"). Com esses itens, obteve-se consistência interna aceitável (α = .782) e média 

de respostas de 3.57 (D.P. = 1.134). Este valor está significativamente abaixo do ponto médio 

da escala (4), t(28) = -2.792, p = .009, indicando preconceito explícito menor contra os 

funcionários nas respostas gerais. 

A escala de preconceito racial foi adaptada de Turra e Venturi (2005). Depois da 

análise de consistência interna restaram apenas os itens 1, 3 e 7 (e.g. “Negro bom é negro de 

alma branca”, “Se Deus fez raças diferentes, é para que elas não se misturem”). Os itens 

foram invertidos. A escala obteve média de 1.46 (D.P. = 2.52), resultado significativamente 
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inferior ao ponto médio da escala (4), t(28) = -16.23, p = .000, indicando ausência de 

preconceito racial explícito. 

Foram conduzidos dois testes t, para perceber efeitos da categorização profissional e 

da cor da pele dos participantes sobre o preconceito explícito contra os funcionários e negros. 

Os resultados indicaram que não houve efeito da função sobre o preconceito explícito contra 

os funcionários ou contra negros t(27)  1 n.s. Em relação à cor da pele dos respondentes, 

igualmente não houve diferenças significativas entre respondentes brancos e negros, t(27) < 

1, n.s. 

Com esses resultados, conclui-se que não foi identificado preconceito explícito 

contra funcionários. Em função da escala de racismo não apresentar consistência interna 

satisfatória, não foi possível confirmar a existência de preconceito explícito contra negros, 

muito embora os dados indicassem a inexistência desse efeito. Com isso confirma-se 

parcialmente H4. 

 

2.3.  Relações entre preconceito explícito e implícito 

 

Uma análise da relação entre os efeitos de preconceito implícito e explícito permitiu 

verificar quatro efeitos importantes. Primeiro, observou-se que o Efeito IAT contra 

funcionários negros correlacionou-se positivamente com o Efeito IAT contra funcionários 

brancos e professores negros. Segundo, constatou-se que o Efeito IAT contra funcionários 

brancos correlacionou-se negativamente com Efeito IAT contra professores brancos. Em um 

último grau, o preconceito explícito contra funcionários correlacionou-se com o Efeito IAT 

contra professores negros. 

 

Tabela 2 – Correlação entre medidas de preconceito implícito e explícito no Estudo 1 

 

Prec. 

implícito 

Func. 

Branco 

Prec. 

implícito 

Prof. 

Negro 

Prec. 

implícito 

Prof. 

Branco 

Prec. 

explícito 

profissional 

Prec. 

contra 

negros 

Prec. imp. Func. Negro .402* .403* -.174 .310 .228 

Prec. imp. Func. Branco  .361 -.433* .142 .084 

Prec. imp. Prof. Negro   -.031 .370* .152 

Prec. imp. Prof. Branco    .200 .236 

Prec. exp. Profissional     -.033 

* correlação significativa no nível p = 0.05 (bicaudal). 

 



62 

 

Esses resultados implicam em mais uma confirmação das hipóteses anteriores. 

Como foi possível observar, a diferença entre o Efeito IAT dos alvos professores brancos 

para os demais alvos tornou-se mais uma vez evidente. Desta vez, constatou-se que os alvos 

que mais sofrem preconceito, professores negros e funcionários brancos e negros, estão 

correlacionados, o que significa que à medida que o preconceito de qualquer um destes alvos 

aumenta, os outros também o fazem. 

Esses elementos possibilitam também reconhecer que à medida que o preconceito 

contra professor branco diminui, aumentou o preconceito contra funcionário branco. Além 

dessas afirmações, constatou-se que H5 pôde ser apenas parcialmente confirmada, já que 

apenas houve interação entre o Efeito IAT contra professor negro e o preconceito explícito 

contra funcionários. 

 

3. Sumário e conclusões 

 

O conjunto dos resultados analisados possibilitou a confirmação plena das três 

primeiras hipóteses e parcialmente das hipóteses de número quatro e cinco. Em primeiro 

lugar foi identificado preconceito implícito contra funcionários, em segundo lugar observou-

se preconceito implícito contra negros, depois constatou-se efeito de interação entre a função 

do alvo e a cor da pele dos alvos e dos respondentes, por último, verificou-se a inexistência 

de preconceito explícito contra funcionários e negros e a correlação apenas entre a escala de 

preconceito explícito e o efeito IAT contra professores negros. 

Esses resultados parecem inclinar para as seguintes conclusões: primeiro é possível 

ser identificado preconceito implícito contra atores que desempenham papel de funcionários 

em universidades públicas. Em segundo lugar, aparentemente, quanto mais escura a cor da 

pele, mais rejeição o ator investido em uma função profissional pode receber. Em outras 

palavras, a avaliação negativa direcionada a uma profissão pode ser influenciada mutuamente 

tanto em termos de seu valor social, quanto também em razão da cor da pele de quem exerce 

essa profissão. Aparentemente pessoas de cor da pele branca que desempenham o papel de 

professor são bem avaliados, enquanto pessoas com cor da pele negra, com a mesma função, 

são alvo de preconceito. Ademais, seja com cor da pele branca ou negra, os funcionários 

sempre são alvos de preconceito. 
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A despeito dos resultados encontrados demarca-se a importância de observar as 

limitações contidas na configuração clássica do IAT, ou seja, o modelo BOM versus RUIM. 

O problema está relacionado à dúvida sobre se os efeitos encontrados são 

consequência de simples atitudes provenientes de aprendizagem cultural ou se são 

efetivamente sentimentos contrários a indivíduos apenas por pertencerem determinados 

grupos desumanizados, desvalorizados, desfavorecidos. De outra maneira, será que o 

preconceito contra funcionários negros não passa de simples atitude desfavorável, ou será que 

são realmente pensamentos e sentimentos negativos contra esses grupos? Dizer que algo é 

bom ou ruim significa necessariamente preconceito? 

Para responder a estas perguntas, será necessário empreender um novo estudo, em 

que o método utilize configuração que evidencie os sentimentos reais das pessoas quando 

avaliam grupos e, mais ainda, o tipo de avaliação proveniente desses sentimentos. Nesse 

sentido, será apresentado no próximo capítulo um estudo baseado numa configuração do IAT 

que procura envolver as emoções com mais contundência. 
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Capítulo III 

Estudo 2: A dimensão emocional do preconceito contra funcionários e negros 

 

 

Introdução 

 

No estudo anterior foi levantado hipóteses sobre a existência de preconceito contra 

funcionários e negros, contudo, a metodologia utilizada tinha uma característica que poderia, 

por si só, implicar na interpretação inapropriada a respeito dos resultados encontrados. Isso se 

deve ao risco de reconhecer os efeitos do IAT como preconceito, ao passo que se questiona 

na literatura especializada a possibilidade desse fenômeno corresponder a manifestações de 

atitudes provenientes de aprendizagem cultural (Olson, Fazio, 2004). 

Com o objetivo de testar se os resultados encontrados no primeiro estudo poderiam 

ser considerados como preconceito, em contraposição a apenas uma simples atitude 

desfavorável, elaborou-se um segundo estudo, configurado para ressaltar a variável 

emocional como característica fundamental na identificação do preconceito, tal qual 

preconizou Olson e Fazio (2004). 

Para este estudo, foram utilizadas as mesmas fotos apresentadas no estudo 1, porém, 

trata-se de um trabalho em que a configuração dos instrumentos recebeu novas formas. 

Em primeiro lugar, as palavras que foram utilizadas no IAT não foram atribuídas às 

categorias BOM e RUIM, como no experimento clássico de Greenwald, McGhee e Schwartz 

(1998) e conforme realizado no Estudo 1. Desta vez, as categorias foram elaboradas de 

acordo com para evitar o viés da contaminação extra-individual, ou seja, o efeito cultural, 

melhor dizendo, o efeito indesejado decorrente de transferência de informações adquiridas 

em dado contexto. Esse efeito – uma variável interveniente –, poderia enviesar os achados 

que, por sua vez, sairiam do campo intra-individual de análise – pois ao invés de indicar 

aceitação pessoal ou endossamento individual em termos de sentimento – que é o foco desse 

trabalho, ficariam em um nível de manifestação promovido por generalizações e associações 

ambientais (Arkes, Tetlock, 1998). Sendo assim, procurou-se adotar duas categorias 

fundamentais: EU GOSTO e, EU NÃO GOSTO, ambas de caráter afetivo, individual. 
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Em segundo lugar, os questionários utilizados para identificar o preconceito 

explícito entre categorias profissionais e étnicas, foram aperfeiçoados. 

Considerando esses novos procedimentos, caberia perguntar: será que os efeitos 

identificados no Estudo 1 se repetirão? No caso do preconceito implícito, será que o 

componente emocional implicaria na melhor facilitação do preconceito contra funcionários 

ou negros? E no caso do preconceito explícito, será possível identificar preconceito explícito? 

Pretende-se, neste capítulo, analisar as seguintes hipóteses nesta nova configuração: 

h1) haverá preconceito implícito contra funcionários; h2) haverá preconceito implícito contra 

negros; h3) haverá efeito de interação, indicando que quanto mais escura a cor da pele, maior 

será o preconceito contra a profissão alvo; h4) não haverá preconceito explícito contra 

funcionários ou negros e; h5) os preconceitos implícitos de cor da pele e profissional se 

correlacionarão com os explícitos. 

 

1. Método 

 

1.1. Participantes 

 

Este estudo foi realizado com outros 30 servidores públicos da mesma instituição do 

estudo anterior, sendo 15 professores e 15 funcionários, escolhidos aleatoriamente, sendo 16 

homens e 14 mulheres. Em relação à cor da pele, 12 se declararam brancos, 5 negros e 13 

pardos. A escolaridade da amostra consistiu em sujeitos com ensino médio completo (n=4), 

ensino superior completo (n=9), especialização (n=2), mestrado (n=3) e doutorado (n=12). As 

idades variaram de 25 a 57 anos; sendo que os funcionários apresentaram idade média de 

36.07 anos (D.P. = 10.197) e os professores 43.3 anos (D.P. = 6.5). Em relação ao tempo de 

serviço, para os funcionários a média foi de 8.93 anos (D.P. = 12.13) e para os professores de 

7.60 anos (D.P. = 4.95).  

 

1.2 Procedimentos 

 

Assim como no estudo anterior, a amostra foi selecionada por conveniência, 

convidando-se, durante o período de 19 de abril a 05 de maio de 2011, funcionários públicos 



66 

 

em exercício em uma universidade pública. O pesquisador procedeu de forma semelhante ao 

que ocorreu no estudo 1. 

O IAT, neste estudo, foi configurado de maneira semelhante ao Estudo 1, com a 

diferença de conter duas categorias diferentes para contemplar as palavras utilizadas neste 

estudo; desta vez foram EU GOSTO, para palavras positivas, e EU NÃO GOSTO, para 

palavras com sentido negativo. 

Para as categorias definidas foram escolhidas e utilizadas palavras isentas de 

associação estereotipada relacionada às categorias profissionais e de cor da pele estudadas, 

porém, como único critério, deveriam ter valência positiva ou negativa. Para a categoria Eu 

Gosto, foram utilizadas as cinco palavras: Saúde, Paz, Vida, Amor, Segurança. Para Eu Não 

Gosto, foram utilizadas as palavras: Doença, Guerra, Morte, Ódio, Violência. 

O experimento foi projetado de maneira a apresentar cinco blocos. Foram utilizados 

nesse experimento 80 telas. Todos os demais procedimentos e materiais foram iguais ao 

estudo um; todavia neste adotou-se o response box como mecanismo de entrada de dados. 

Essa iniciativa teve o objetivo de padronizar a resposta dada pelos usuários, considerando que 

qualquer variação indesejada na resposta dos participantes, como trepidação da tecla, ou 

inconsistência na pressão, poderiam implicar nos resultados finais (variável interveniente). O 

response box, uma espécie de teclado especial, foi introduzido como única forma de 

responder ao estudo. Em 2400 trials (cada um dos 30 participantes avalia oito blocos) 

substituímos cinco médias superiores a 3000ms. por 3000, nenhuma foi inferior a 300 ms. 

Houve ainda três outliers moderados que tiveram seus escores  substuídos pela média da 

condição. Este procedimento implicou na substituição de 0,3% das médias. 

 

1.3. Desenho 

 

Para este estudo, foram utilizadas as mesmas variáveis do estudo anterior, em um 

desenho fatorial de interação 2 x 2 x 2 (função do respondente x profissão do alvo x cor da 

pele do alvo). 

 

2. Resultados 

 

2.1 Preconceito implícito 
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Os tempos de latência foram padronizados em 300ms ou 3000ms, conforme foi 

procedido no estudo 1. Nesta etapa, foram identificados e excluídos três outliers que 

obtiveram aproximadamente 15% de suas respostas com latências inferiores ou superiores a 

300 ou 3000 milissegundos. Restaram, do total, 14 funcionários e 13 professores (n=27). 

Após os procedimentos relatados acima, foram conduzidas análises semelhantes às 

realizadas no primeiro estudo. 

Em primeiro lugar, foi aplicada uma MANOVA com medidas repetidas.Observou-se 

então dois efeitos principais, o da profissão do alvo, F(1, 28) = 4.235, p = .049, e da interação 

entre profissão do alvo e cor do respondente, F(1, 28) = 3. 792, p = .062. 

O primeiro efeito correspondeu ao nível de preconceito implícito automático 

desencadeado contra a profissão dos alvos pelos sujeitos da pesquisa quando da execução das 

tarefas do IAT. Neste caso, as fotografias de Funcionários foram melhor avaliadas (M =  -

233.547) do que a de Professores (M = -30.792), podendo esta afirmação ser melhor 

visualizada no gráfico a seguir. 

 

 

Figura: Média do Efeito IAT na avaliação das profissões alvo, professor e funcionário. 

 

O segundo efeito tratou do nível de preconceito implícito automático na interação 

entre profissão alvo e cor da pele do respondente. Constatou-se que as fotografias de 

professores (M = -179.564) e funcionários (M = -575.853) foram piores avaliadas por 

respondentes Negros, do que respondentes Brancos ao avaliar professores (M = 119.414) e 

funcionários (M = 108.489). 

 

-30,792 

-233,547 -250 

-200 

-150 

-100 

-50 

0 

Professor 

Funcionário 



68 

 

 

Figura: Média do Efeito IAT na avaliação da cor da pele do alvo, brancos e negros. 

 

Os resultados de interação encontrados na MANOVA careceram de maior 

aprofundamento para melhor reconhecimento a respeito das possíveis diferenças que possam 

confirmar ou refutar as hipóteses iniciais. Para reconhecer essas diferenças, foram feitos 

novos testes. 

Novas análises em um teste T de medidas emparelhadas foram conduzidas para 

perceber em que medida ocorriam as diferenças de respostas de respondentes brancos e 

negros. 

Os resultados mostraram que brancos avaliaram melhor os funcionários (M = -

575.5832) do que os professores (M = -179.564), t(29)=7.679, p=.000 e do que os Negros 

avaliaram os funcionários (M = 108.488), t(29)= -6.098, p=.000. 

Por outro lado Brancos avaliaram melhor professores (M = -179.564) do que os 

Negros os avaliam (M = 119.414), t(29)= -2.183, p=.037. Todavia Negros avaliam da mesma 

forma professores (M = 119.414)  e funcionários (M = 108.488),t(29)= .137, p=.892, n/s. 

 

Tabela 1 – Média do preconceito automático na interação entre cor da pele do respondente e categoria 

profissional do alvo no Estudo 2. 

 Alvo Professor Alvo Funcionário 

Brancos -179.564ª -575.5832c 
Negros 119.414b 108.488d 

   
TOTAL - .177 -165.14 

Nota:  a contra b = t(29) = -2.183, p= .037 

a contra c = t(29) = 7.679, p= .000 

a contra d = t(29) = -6.098, p= .000 

b contra d = t(29) = .137, p= n/s 
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Em todas as avaliações, respondentes brancos avaliam positivamente professores e 

funcionários, mostrando inclusive que preferem funcionários a professores. 

Os respondentes negros, por outro lado, avaliam essas duas categorias negativamente 

e, assim como respondentes brancos, parecem avaliar pior o professor do que o funcionário, 

porém, neste caso, emitem preconceito pior contra professores do que funcionários. 

As demais comparações para respondentes com mesma função, sejam professores ou 

funcionários, não foram significativas. 

Foi surpreendente constatar que nesta nova configuração do experimento, diferente 

do estudo 1, só houve preconceito contra professores ou funcionários quando quem avaliava 

as fotos do alvo eram Negros. Isso tornou possível confirmar parcialmente H1, porém não foi 

possível confirmar H2 nem a H3, já que não observou-se efeito IAT negativo com interação 

direcionados ao alvos em relação às categorias profissionais e cor da pele negra. Esses 

resultados serão melhor discutidos no final deste capítulo. 

 

2.2 Preconceito explícito 

 

Inicialmente foi analisada a escala de preconceito profissional (e.g. "Um professor 

poderia desempenhar as atividades de um funcionário, contudo um funcionário não poderia 

desempenhar atividades de um professor na universidade.", "Os órgãos colegiados da 

Universidade dão muito apoio aos funcionários e não dão muita atenção aos professores."), 

optando-se por retirar cinco itens, obtendo-se, nos nove restantes α=.712, valor aceitável. 

Porém, tal qual ocorreu no estudo 1, a média de respostas (M = 3.43, DP = .598) ficou 

posicionada significativamente abaixo do ponto médio da escala (4), t(27) = - 4.923, p=.000. 

Foram seguidos os mesmos parâmetros para análise da escala de preconceito contra 

negros. Observou-se a necessidade de retirar quatro itens, restando três (e.g. “Uma coisa boa 

do povo brasileiro é a mistura de raças”, “Se tivessem mais acesso a educação os negros 

teriam sucesso em qualquer profissão”) obtendo-se α= .326, considerado insuficiente. A 

média de respostas (M = 4.309, DP = 1.077) posicionou-se acima do ponto médio da escala 

(4), t(26) = 1.48, p = .149, assumindo-se a hipótese nula, ou seja, as avaliações explícitas não 

estão significativamente abaixo do ponto médio, o que leva a interpretação da existência de 

preconceito explícito contra negros. 
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Ressalva-se a limitação da escala de preconceito racial em razão de sua baixa 

consistência interna, implicando na infirmação de H4. 

 

2.3 Relações entre preconceito explícito e implícito 

 

Assim como no estudo 1, foi realizada uma análise das correlações entre as medidas 

implícitas e explícitas. Os resultados indicaram três efeitos. Em primeiro lugar a correlação 

entre preconceito implícito contra alvos professores negros e funcionários negros. Em 

segundo lugar correlação entre preconceito contra professor branco e funcionário negro. Em 

terceiro lugar, correlação entre preconceito contra professor branco e funcionário branco e, 

por último, correlação entre funcionário branco e a escala de preconceito racial. 

 

Tabela 4 – Correlação entre medidas de preconceito implícito e explícito no Estudo 2. 

 

Prec. 

Imp. 

Func. 

Branco 

Prec. 

Imp. 

Prof. 

Negro 

Prec. 

Imp. 

Prof. 

Branco 

Esc. Prec. 

Profissional 

Esc. Prec. 

Racial  

Prec. Imp. Func. Negro .039 .605** .482* -.028 -.098 

Prec. Imp. Func. Branco  .124 .412* .086 .467* 

Prec. Imp. Prof. Negro   .109 -.344 .183 

Prec. Imp. Prof. Branco    .087 -.038 

Esc. Prec. Profissional     -.021 

* correlação significativa no nível p=.05 (bicaudal), para todos os efeitos n=27. 

** correlação significativa no nível p = .01 (bicaudal),   

 

Esses resultados mostram que à medida que o preconceito contra professor negro 

aumenta, também esse efeito é progressivamente observado contra funcionários negros, assim 

como quando o preconceito contra professores brancos aumenta, aumenta também contra 

funcionários, sejam brancos ou negros. 

Observa-se que apesar de haver correlação entre preconceito implícito e explicito, na 

relação entre funcionários brancos e escala de racismo, os dados da escala de racismo não 

apresentaram consistência interna, o que leva a informar H5. 

Esses resultados são distintos dos achados nos experimentos de Fazio et al (1995) e 

Dovidio et al (1995), e também dos dados obtidos no estudo 1. No caso do segundo estudo 

apresentado aqui, a única identificação de preconceito, ocorreu apenas no implícito contra 

funcionários e professores e negros.  
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3. Sumário e conclusões 

 

Os resultados obtidos neste experimento concorreram parcialmente com os 

encontrados no estudo 1. Isso se deu porque foi possível constatar preconceito automático 

contra funcionários, porém, quando isso ocorreu, foi promovido por respondentes de cor da 

pele negra. Além disso, a interação reconhecida tornou possível apenas verificar preconceito 

direcionados a alvos de cor da pele negra o que se mostra oposto ao encontrado na literatura.  

Esses resultados levantam algumas dúvidas e indagações. Seria possível, nesta 

condição, que os respondentes negros, manifestarem preconceitos automáticos contra 

indivíduos de mesma cor da pele, apenas pela função que estes últimos exerceriam? 

Com o desenho experimental apresentado neste estudo, não foi possível analisar se 

as variáveis indepedentes em conjunto implicariam na manifestação de preconceito implícito. 

Caberia portanto indagar: será que o preconceito profissional ocorre independentemente do 

racial? Será que esses fenômenos mantém relação entre si, ou será que esses efeitos não 

podem ser generalizados a ponto de reconhecer que essas variáveis independentes, a 

profissão e a cor da pele, não se influenciam mutuamente? Será que outros grupos 

manifestam esses efeitos, talqual foi identificado com professores e funcionários da 

universidade? 

O próximo capítulo tentará elucidar esse conjunto de questões, apresentando um 

terceiro estudo elaborado com a intenção de identificar o efeito das variáveis e generalizar os 

resultados para outro grupo social, os estudantes universitários, com elementos que 

possibilitarão reconhecer se as variáveis indepentendes estudadas influenciam o preconceito. 
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Capítulo IV 

Estudo 3: Avaliando a interação entre preconceito da profissão e preconceito contra 

negros 

 

Introdução 

  

Nesta etapa cabe perguntar se as categorizações entre as variáveis profissão e cor da 

pele podem influenciar-se mutuamente para a produção de um preconceito. Caberia também 

reconhecer nesse trabalho se seria possível contemplar o efeito da generalização, presente no 

conceito de G. Allport (1954, p.9) sobre preconceito contra negros, quando este o descreve 

como “antipatia baseada em uma generalização falha, inflexível sobre indivíduos ou 

coletividades”? 

Ao pretender responder essas perguntas, fez-se necessário levantar as seguintes 

hipóteses específicas: h1) haverá preconceito implícito contra funcionários e negros, na 

percepção de estudantes universitários brancos; h2) haverá interação entre esses preconceitos, 

h3) haverá preconceito implícito contra professores brancos e negros na percepção de 

estudantes brancos, negros ou pardos; h4) não haverá preconceito explícito contra 

funcionários e negros; h5) haverá correlação entre preconceito implícito e explícito. 

 

1. Método 

 

1.1. Participantes 

 

Participaram deste estudo trinta e três estudantes da instituição pesquisada, 

distribuídos da seguinte forma: 11 sujeitos do sexo masculino, 22 do feminino, entre 18 e 29 

anos (M = 21,55, DP = 2,71), 13 brancos, 10 negros, 10 pardos. Com relação ao período de 

escolaridade, 7 estavam no segundo período, 14 no quarto, e 12 acima do sexto período. Foi 

perguntado aos participantes quantos funcionários elas conheciam. Quase metade dos 

participantes, 42,4%, afirmou conhecer entre 1 e 9 funcionários, seguido de 42,5% que 
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afirmaram que conheciam entre 10 e 20, enquanto 15,1% afirmavam conhecer mais do que 

20 funcionários. 

 

1.2. Procedimentos 

 

Seguindo os procedimentos de amostragem utilizados anteriormente, os 

participantes foram selecionados por conveniência, convidando-se, neste caso, estudantes 

universitários durante o período de 07 de novembro a 14 de dezembro de 2011. O 

pesquisador procedeu a abordagem desses alunos de forma semelhante ao que ocorreu no 

estudo 1 e 2. 

Os procedimentos de configuração do IAT neste estudo foram semelhantes ao do 

Estudo 2, o do IAT emocional, porém com algumas modificações importantes. 

A primeira modificação foi o isolamento dos estímulos para identificação do 

preconceito decorrente das variáveis independentes cor da pele e profissão. Para isso, em 

primeiro lugar, a variável cor da pele, tanto dos participantes quanto dos alvos, foi tratada 

diferenciadamente neste estudo. Aglutinou-se os sujeitos autodeclarados como negros e 

pardos em uma mesma categoria (i.e. negros e pardos) para fins de análise. Os participantes 

autodeclarados brancos formaram uma segunda categoria dessa variável. Em segundo lugar, 

o estudo foi configurado para ser desenvolvido em três fases. Primeiro o IAT foi formatado 

de maneira que os participantes fizessem os exercícios de associação implícita com dois tipos 

de estímulos (e.g. fotos e palavras), e quatro categorias de avaliação (e.g. Funcionário e 

Professor, Gosto e Não Gosto). Na primeira fase os sujeitos respondiam o exercício 

utilizando os estímulos de palavras e apenas fotos de professores e funcionários com cor da 

pele branca. Na segunda fase, faziam a associação com as mesmas palavras, porém com fotos 

de professores e funcionários negros. Na última fase respondiam as escalas de preconceito 

profissional e de racismo. Esperava-se com esta configuração que os efeitos do preconceito 

implícito poderiam indicar com maior precisão se o preconceito estaria relacionado à cor da 

pele ou à função profissional avaliada. 
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Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Aplicação do Implicit Association 

Test com fotos de professores e 

funcionários brancos. 

 

Aplicação do Implicit Association 

Test com fotos de professores e 

funcionários negros. 

 

Aplicação da escala de 

preconceito profissional e escala 

de racismo moderno. 

Quadro 4 – Descrição das fases para Estudo 2. 

 

As fotos para esse estudo foram diferentes dos anteriores, por isso foram pretestadas. 

Ao todo foram utilizadas 12 fotos (ver anexo 7), 6 de homens de cor da pele branca, 6 de 

homens de cor da pele negra. Dessas fotos, 6 representaram professores universitários e 6 

representaram funcionários. A diferenciação dos funcionários se deu na identificação do 

crachá e camisa de botão e dos professores na vestimenta social de cor preta, simulando 

paletó. 

Os sujeitos foram treinados, no início de cada fase, para associar adequadamente às 

fotos utilizadas às categorias desejadas. Para garantir a assertividade nas respostas no treino, 

foi introduzido o controle de erro em que era apresentado a letra X, em maiúsculo e 

destacado com a cor vermelha, para indicar quando o participante associava erroneamente a 

foto a uma categoria.  

As palavras utilizadas já haviam sido pretestadas no segundo estudo. Para a 

categoria Gosto foram utilizadas as palavras: Saúde, Paz, Vida, Amor, Segurança. Para Eu 

Não Gosto, foram utilizadas as palavras: Doença, Guerra, Morte, Ódio, Violência. 

 

1.3. Desenho 

 

Este terceiro estudo demandou uma diferenciação no desenho de pesquisa. Em 

primeiro lugar, adotou-se como variáveis independentes a cor da pele dos participantes e, em 

segundo lugar, como variáveis dependentes, os preconceitos implícitos e explícitos contra 

negros e funcionários. 

O desenho fatorial continuou em 2 x 2 x 2, ou seja, (cor da pele do respondente: 

branco x negro, cor da pele do alvo, branco x negro, e profissão do alvo: professor x 

funcionário). 

 

1.4. Preteste 
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O procedimento do preteste das fotos foi simples. Publicou-se através do software 

Google Docs, planilhas e formulários correspondente a 12 fotos de sujeitos diferentes, porém 

com tamanhos e formatos idênticos. As fotos foram publicadas em endereço no Google Sites. 

Foram convidadas pessoas aleatoriamente, seleção por conveniência (N = 13) para responder 

a quatro questões, destinadas a avaliar cada foto. As questões foram as que seguem: 1) em sua 

opinião, qual o nível de qualidade da foto?, 2) Para você, qual a cor da pele da pessoa desta 

foto?, 3) Qual a faixa etária da pessoa desta foto?, 4) Qual o grau de atratividade física da 

pessoa desta foto?. Os sujeitos responderam aos questionários através da internet. Os dados 

foram organizados e tratados no pacote estatístico IBM SPSS v19, no qual se procederam as 

análises estatísticas. 

As fotos foram avaliadas considerando-se quatro eixos de análise: qualidade gráfica 

da foto, cor da pele da pessoa na fotografia, faixa etária e grau de atratividade física da figura. 

Para análise do primeiro, terceiro quarto eixos, foram aplicados testes t para medidas 

emparelhadas, e para o segundo eixo foi aplicada frequência das respostas dos participantes. 

As fotos de Professor Negro, Professor Branco, Funcionário Negro, Funcionário 

Branco foram reconhecidas uniformemente, ou seja, com 100% de respostas iguais quanto à 

identificação da cor da pele das pessoas nas imagens. As fotos de Funcionário Branco 

obtiveram tiveram leve diferença nas respostas inicialmente. Procedeu-se nesse caso a 

mudança da foto com avaliação fora dos padrões por outra que obteve avaliação satisfatória.  

Com o objetivo de proceder a análise dos demais eixos, aplicamos um teste t para 

medidas emparelhadas, com o qual pretendíamos comparar o resultado de cada foto com 

relação à qualidade gráfica, faixa etária e grau de atratividade. Nos quesitos qualidade gráfica 

e grau de atratividade, não houve diferença significativa entre as médias das fotos. Contudo, 

no quesito faixa etária, as fotos da categoria Professor Negro (M = 7,923), quando 

comparadas com as categorias Professor Branco (M = 9,692), Funcionário Branco (M = 

9,846) e Funcionário Negro (M = 6,615) mostraram os respectivos efeitos t(12) -4,153, p = 

.001, t(12) -2,053, p = .063, t(12) 14,606, p = .000, t(12) 4,955, p = .000, que implicam no 

reconhecimento de que existem diferenças estatísticas significativas e, portanto, não se pode 

atribuir essas diferenças dos escores ao acaso, indicando a necessidade de se modificar as 

fotos da categoria de Professor Negro na intenção de promover uma melhor adequação em 

função da idade dos sujeitos que serão utilizados nos experimentos. As fotos indicadas como 
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diferentes foram trocadas e, posteriormente um test t indicou a inexistência de diferença 

estatística para as novas fotos, t(12)<1, n.s. 

 

2. Resultados 

 

2.1. Preconceito implícito 

 

Os tempos de resposta foram tratados, 5 casos com tempo abaixo de 300ms foram 

padronizados em 300ms, e 59 casos acima de 3000 foram padronizados em 3000ms. 

Esta análise será realizada em dois momentos, em primeiro lugar serão observados os 

efeitos de interação do preconceito implícito, em segundo lugar, será observado efeitos 

independentes. 

Ao realizar uma análise de variância de medidas repetidas, foram observados dois 

efeitos: primeiro na avaliação da cor do alvo, F(1,10) = 5.050, p = .048, segundo efeito 

tendencial na interação entre cor da pele do participante, profissão do alvo e cor da pele do 

alvo, F(1,10) = 4.069, p = .071. Esses resultados indicam que a cor da pele do alvo foi 

avaliada diferentemente entre os participantes e, no segundo resultado, a interação entre as 

variáveis estudadas. 

 

Tabela 5 – Média geral do preconceito automático racial e profissional de acordo com a cor 

da pele do participante no Estudo 3. 

 
Alvo 

Funcionário 

Negro 

Alvo 

Funcionário 

Branco 

Alvo 

Professor 

Negro 

Alvo 

Professor 

Branco 

Branco 124.08ABC -87.35 A -165.48 B  -172.81 C 

Negros e pardos -38.01 -87.81 84.06  -96.82 

     

TOTAL 18.37 -87.67 6.62 -124.45 

Efeito A, t(6) = -2.44, p = .05/ Efeito B, t(6) = 5.7, p = .001/ Efeito C, t(5) = 3.42, p = .019 

 

A diferença das médias nas avaliações de todos os respondentes foi analisada. Os 

resultados indicaram que os professores negros (M= 4.51, e M= 1.77) foram alvo de 
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preconceito implícito quando comparados com funcionários brancos (M= -120.58), t(25) = -

2.108, p = .045, e professores brancos (M = -115.85
8
), t(18) = -2.07, p = .05. 

Além da análise geral dos respondentes, foram feitos tratamentos na base de dados 

para analisar a avaliação de participantes com cor da pele branca, negra ou parda. Com isto 

encontrou-se os seguintes resultados: as avaliações que participantes brancos fizeram contra 

funcionários negros (M= 129.19
9
), quando comparados a funcionários brancos (M= -78.26), 

t(6) = -2.44, p = .05, funcionários negros (M= 89.04) comparados a professores negros (M= -

137.64
10

) , t(6) = 5.7, p = .001, e funcionários negros (M= 92.77) comparados com 

professores brancos (M= -188.94), t(5) = 3.42, p = .019, confirmaram o preconceito implícito 

direcionado a funcionários negros. 

Além desses resultados, observou-se que negros ou pardos emitiram preconceito 

implícito contra professores negros (M = 80.397), t(17) = -2.382, p = .029, quando 

comparados com funcionários brancos (M= -106.99). As demais comparações não foram 

significativas, t(17) < 1, n.s. 

Dando continuidade às análises, optou-se por observar os efeitos das variáveis 

independentes isoladamente. Para isso foram aplicados testes t de medidas repetidas. Os 

resultados indicaram que os participantes brancos emitem preconceito automático 

isoladamente contra funcionários (M = 25.46), t(4)=2.687, p=.05, mas não contra negros (M = 

-24.29, t(4)= -2.21, n.s. Além disso, as demais avaliações de negros ou pardos não foram 

significativas, t(6) = < 1, n.s. 

Com os dados apresentados, chega-se a conclusão que possibilitaram a aceitação 

parcial da primeira hipótese, já que foi identificado preconceito implícito contra funcionários 

negros na avaliação de alunos brancos. Por outro lado, a segunda hipótese foi aceita porque 

houve efeito, mesmo que tendencial, indicando que essas variáveis influenciam-se 

mutuamente. Já a terceira hipótese só pode ser aceita parcialmente. Apenas o grupo de negros 

ou pardos manifestou preconceito e, neste caso, foi direcionado a professores negros. Esse 

efeito foi considerado uma grande surpresa.  

 

                                                           
8
 As médias da avaliação de todos participantes direcionadas a professores negros e brancos são 

tendencialmente correlacionadas, r(19) = .439, p = .06. 
9
 As médias de preconceito implícito de respondentes brancos entre funcionários negros e brancos estão 

altamente correlacionadas, r(7) = .767, p = .044. 
10

 As médias de respondentes brancos, quando comparadas avaliações de funcionários negros a professores 
negros se correlacionam, r(7) = .819, p = .024. 
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2.2. Preconceito explícito 

 

Para identificação do preconceito explícito, foram utilizados dois instrumentos, a 

escala de preconceito contra funcionários e a escala de racismo moderno. No primeiro, 

pretendeu-se reconhecer a existência de preconceito explícito contra a profissão funcionários, 

e no segundo, contra pessoas negras. 

Para as análises da escala de preconceito explícito contra funcionários, foram 

excluídos cinco itens, restando quatro (e.g. 4- Se os funcionários trabalhassem direito, os 

departamentos teriam melhor desempenho na avaliação institucional, 5- Os funcionários 

geralmente fazem “corpo mole” para trabalhar), com consistência interna aceitável (α = .70). 

A média de respostas dos participantes foi 3.083 (DP = 1.21), posicionaram-se 

significativamente abaixo do ponto médio da escala (4), que confirma a inexistência de 

preconceito explícito contra funcionários, t(32)= -4.353, p=.000. 

A escala utilizada para avaliar preconceito explícito contra negros, o instrumento de 

racismo moderno foi analisado e, posteriormente, decidiu-se excluir quatro itens, restando 

treze (e.g. 2- Eles recebem muito respeito e consideração., 4- Eles são muito exigentes em 

relação aos seus direitos) que obtiveram α= .72, considerado como aceitável. A média dessa 

escala (M = 3.256, DP = .896), tal qual a primeira, posicionaram-se significativamente abaixo 

do ponto médio da escala (4), o que confirma a inexistência de preconceito explícito, t(32)= -

4.766, p=.000. 

Esses resultados possibilitaram a confirmação da quarta hipótese, já que não foram 

identificados preconceito explícito contra funcionários ou negros. 

 

2.3. Relações entre preconceito explícito e implícito 

 

Em última análise, procedeu-se correlação em que se observou a relação entre todas 

as medidas identificadas. 

 

Tabela 6 – Correlação entre medidas implícitas e explícitas de preconceito no Estudo 3. 

 

Prec. 

implícito 

Func. 

Branco 

Prec. 

implícito 

Prof. 

Negro 

Prec. 

implícito 

Prof. 

Branco 

Prec. 

explícito 

profissional 

Prec. 

explícito 

contra 

negros 

Prec. imp. Func. Negro .263 .100 .005 -.200 .002 
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Prec. imp. Func. Branco  .255 .489* .042 -.072 

Prec. imp. Prof. Negro   .439 -.049 -.391* 

Prec. imp. Prof. Branco    -.129 -.188 

Prec. exp. profissional     .443** 

* correlação significativa no nível p=.05 (bicaudal). 

** correlação significativa no nível p = .01 (bicaudal). 

 

Nesta análise de correlação é possível observar três efeitos significativos. O primeiro 

surgiu da interação negativa entre média do preconceito explícito contra negros e o 

preconceito implícito contra professores negros, r(29) = .391, p=.05, o segundo da relação 

positiva entre as médias de preconceito implícito contra professores e funcionários brancos, 

r(21) = .489, p=.05, e o terceiro na interação entre preconceito explícito profissional e contra 

negros, r(33) = .443, p = .01. 

O primeiro resultado aponta na direção do reconhecimento da influência mútua das 

variáveis independentes cor da pele e profissão, mas no sentido oposto, ou seja, à medida que 

aumenta o preconceito implícito contra professores negros, reduz o preconceito explícito 

contra negros. 

O segundo resultado indicou que à medida que o preconceito implícito contra 

funcionário branco aumenta, aumenta também contra professor branco. Já o terceiro resultado 

leva a conclusão de que à medida que aumenta o preconceito implícito contra funcionários, 

aumenta também contra negros. 

Esses resultados de interação levam à infirmar a quinta hipótese, ou seja, existe 

interação entre preconceito implícito e explícito. 

 

3. Sumário e conclusões 

 

Conclui-se que essas variáveis independentes (cor da pele e profissão), não apenas se 

correlacionam nas medidas implícitas, como também o fazem na medida explícita. Apesar da 

literatura apontar para na direção oposta, Greenwald et al (1998), parece que há evidências no 

sentido de perceber a validade do método na identificação do preconceito implícito, porém 

com a seguinte ressalva: de alguma forma as emoções, introduzidas nesse estudo por meio das 

categorias Eu Gosto e Eu Não Gosto, poderiam influenciar sobremaneira o julgamento dos 

participantes a ponto destes facilitarem o acesso a respostas que demarcariam um papel 

politicamente correto, ou seja, o de uma pessoa sem preconceitos. Devine (1989), sugeriu que 

isso seria possível mediante o reconhecimento de que haveria mediação dos processos 
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controlados desde que esses concorressem contra a imagem que se deseja passar. Assumir a 

imagem de uma pessoa que manifesta preconceito contra funcionários, neste caso, representa 

um tipo de rótulo que não desejado pelos grupos estudados. 

O preconceito automático contra professores negros, este manifestado por 

participantes negros ou pardos, parece ser justificado por pelo menos duas razões: ou o grupo 

de participantes teve experiência ruim com professores com essa cor da pele, ou a cor da pele 

joga um papel importante relacionado à identidade. Será que os participantes têm dificuldade 

de reconhecer um negro como professor? Seria melhor a aceitação, neste papel, por um ser 

humano branco ao invés de negro? Evidentemente, o número de professores universitários 

com a cor da pele negra é consideravelmente inferior ao número de brancos, na instituição 

estudada e, apenas isso, pode ser uma das muitas variáveis intervenientes que implicariam o 

surgimento desse efeito. 
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Capítulo V 

Discussões gerais 

 

O preconceito contra funcionários negros pode ser explicado com base nas teorias da 

cognição social e identidade social. Primeiramente porque o processo de aprendizagem por 

categoria identifica aí, nesses três estudos, quatro grupos: os brancos, negros, funcionários e 

professores. As pessoas que reconhecem e fazem parte dessa divisão, para obter uma imagem 

positiva na sociedade, esforçam-se para pertencer, simultaneamente, a vários grupos e, ao 

fazê-lo, assumem imagem positiva ou negativa, a depender do valor atribuído socialmente a 

este grupo. 

Parece razoável reconhecer que a profissão de professor e a cor da pele branca, são 

uma categorias socialmente valorizadas, dependendo do grupo que avalia. E quando há a 

identificação de um indivíduo com os aspectos positivos dessa categoria, em decorrência de 

uma necessidade de reconhecimento, acabam por desfavorecer outras categorias, como os 

funcionários e negros. 

O reconhecimento ou autoconceito da profissão enquanto funcionário e professor 

demarcam a emergência do fenômeno do preconceito, nos níveis posicional e ideológico de 

análise. 

Essas descobertas surgem como um alerta. Os resultados surpreendem também, não 

só pelo perigo em potencial desse preconceito, mas porque esse efeito ocorre em órgãos 

públicos com objetivo de prestar serviço de educação. Será que o preconceito, tanto 

profissional quanto racial, está sendo disseminado pelas novas gerações de estudantes? 

Aparentemente, parece que sim. Todavia, não é possível, com essa pesquisa, confirmar ou 

infirmar se é pelo contato com professores ou funcionários dessa instituição que os alunos 

manifestaram, no estudo 3, preconceito contra funcionários negros. 

Seja qual for a resposta, parece que tanto a categorização social que demarca grupos 

de profissionais, quanto a que constitui grupos raciais, implicam, mutuamente, na percepção 

do preconceito. 

É possível concluir, também, que se um indivíduo assume papel de uma função menos 

favorecida e, além disso, tem a cor da pele negra, provavelmente será alvo de preconceito, ou 

pelo menos terá boa chance de sê-lo. 
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Em decorrência da importância desse tipo específico de relação social é necessário 

indagar: quais os fenômenos que ocorrem nessas relações? Esses fenômenos implicam em 

uma polarização positiva ou negativa para essa relação? Em que medida alguns desses 

fenômenos podem influenciar positivamente ou negativamente a convivência entre 

profissionais em uma dada instituição? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Talvez a origem de conflitos no relacionamento entre categorias profissionais tenha 

relação com o preconceito, assim como acontece com as relações entre pessoas com cor da 

pele diferente. Esse trabalho foi conduzido na direção de tentar achar evidências que 

indiquem que os profissionais, quando assumem funções pouco valorizadas, podem ser 

vítimas de preconceito automático ou explícito, tanto quanto são negros, por exemplo. Além 

disso, tentou-se verificar se a variável cor da pele poderia influenciar esse preconceito, 

potencializando-o. O conjunto dos resultados levou a conclusão de que existem indícios que 

possibilitam reconhecer como verdadeiras essas hipóteses. 

No estudo 1 foi possível chegar a três conclusões importantes: em primeiro lugar, foi 

identificado preconceito implícito contra funcionários negros, em segundo lugar, a esses 

alvos foram direcionado maior preconceito implícito do que contra professore negros e, por 

último, professores avaliaram pior funcionários negros do que professores negros. Não foram 

observados preconceito explícitos, nem correlações entre medidas implícitas e explícitas. 

Já no segundo estudo, foi possível reconhecer quatro resultados importantes: primeiro, 

os professores negros emitiram preconceito contra funcionários negros, segundo os 

professores brancos também foram alvo de avaliação, terceiro os funcionários foram alvo de 

preconceito explícito dos próprios funcionários, quarto o preconceito implícito contra 

funcionários negros foi correlacionado com o preconceito explícito contra funcionário. 

Por último, no terceiro estudo, obteve-se três resultados principais: os funcionários, 

mais uma vez, foram alvo de preconceito na avaliação de alunos brancos, observou-se, 

novamente, interação entre as variáveis cor da pele e função do alvo, e, por último, foram 

identificadas correlações entre medidas implícitas e explícitas. 

Os resultados obtidos levam à conclusão de que nos três estudos foram identificados 

preconceito implícito contra alvos funcionários negros. Além disso, foi possível observar que 

houve interação significativa, nesses três casos, entre a variável cor da pele e a variável 

profissão. Todavia, nem sempre foi possível identificar o preconceito explícito tanto contra 

funcionários, quanto contra negros. 

Sobre as correlações de medidas implícitas e explícitas, os resultados mostraram, no 

primeiro estudo, que nesta configuração do IAT e com as escalas aplicadas, os constructos de 
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preconceito profissional implícito e preconceito racial implícito pareciam diferentes de 

preconceito profissional explícito e preconceito racial explícito, ou seja, seriam 

independentes. Por outro lado, os estudos 2 e 3 – em que foi utilizada a configuração 

emocional do IAT – indicaram o contrário. As medidas se correlacionaram a ponto de trazer 

validação para o indicador implícito aqui apresentado. 

Esse efeito, ainda pouco explorado, parece indicar que os processos controlados, de 

alguma forma, podem estar relacionados com as emoções e, assim, podem promover 

influências sobre os processos automáticos de preconceito. A interpretação desses dados 

sugere que as emoções são variáveis importantes para a ligação entre os efeitos controlados e 

automáticos, na medida em que, conforme previu Devine (1989), os processos implícitos 

poderiam ser influenciados por processos obstrutivos, desde que estes últimos implicassem na 

concorrência de uma imagem politicamente correta.  

Muito se discute a respeito da invisibilidade social e dos papéis secundários 

desempenhados por funções profissionais menos valorizadas e assim como alguns papéis 

sociais são alvo de preconceito, é possível que outros também o sejam. É possível que os 

efeitos da categorização desse tipo possam promover preconceito e discriminação em outros 

contextos, como em hospitais, na relação entre médicos e auxiliares de enfermagem, em 

tribunais, na relação entre juízes e técnicos, nas delegacias, na relação entre delegados e 

agentes. É possível que esse efeito seja generalizado e, a partir dele, outras formas de 

desumanização podem surgir. 

Ainda que esse trabalho não tenha abordado diretamente os elementos do nível 

posicional e ideológico de análise em psicologia social, o conjunto de resultados obtidos 

apontam para as implicações conjuntas das variáveis estudadas para a promoção do 

preconceito e, a partir daí, demanda-se uma agenda de pesquisa para reconhecer a 

possibilidade dessas variáveis de categorização mostrarem-se presentes em outros contextos, 

tal qual ocorreu nesta pesquisa. 
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Anexo 1: termo de livre consentimento esclarecido 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

Declaro ter conhecimento de que estou participando de um estudo do Núcleo de Pós-

Graduação em Psicologia Social da Universidade Federal de Sergipe. 

Estou informado(a) de que, se houver qualquer dúvida a respeito dos procedimentos adotados 

durante a condução da pesquisa, terei total liberdade para questionar ou mesmo me recusar a 

continuar participando da investigação. 

Meu consentimento, fundamentado na garantia de que as informações apresentadas serão 

respeitadas, assenta-se nas seguintes restrições: 

 Não serei obrigado a realizar nenhuma atividade para a qual não me sinta disposto (a) 

e capaz; 

 Não participarei de qualquer atividade que possa vir a me trazer prejuízos; 

 Os nomes dos participantes da pesquisa não serão divulgados em hipótese alguma; 

 Todas as informações individuais terão o caráter estritamente confidencial; 

 Os pesquisadores estão obrigados a me fornecer, quando solicitados, as informações 

coletadas; 

 Posso, a qualquer momento, solicitar aos pesquisadores, que os meus dados sejam 

excluídos da pesquisa. 

Essa pesquisa está sob orientação do Prof. Dr. Marcus Eugênio Oliveira Lima, e será 

conduzida pelo mestrando João Paulo Machado Feitoza, que poderá ser contactado pelo e-

mail jpmfeitoza@gmail.com.  

 

Obrigado pela participação. 

  

http://questionarios.files.wordpress.com/2011/05/brasao_ufs.gif
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Anexo 2: Escala de preconceito profissional (estudo 1 e 2). 

 

Universidade Federal de Sergipe 

Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

INSTRUÇÕES 

 

Nas universidades públicas do Brasil destaca-se a existência de dois 

grupos profissionais, os professores e os funcionários. No cotidiano das 

universidades, observa-se que há diferenças importantes entre esses 

profissionais. Gostaríamos que você refletisse sobre em que medida os 

papéis de professores e funcionários se diferenciam. Para isso indique, 

para cada enunciado mostrado na sequência, um dos sete níveis de 

concordância, indicados pelo entrevistador. 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Discordo 

totalmente 
Discordo Discordo 

parcialmente 
Nem concordo, 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo Concordo 
totalmente 

 

ENUNCIADO REPOSTA 

Um professor poderia desempenhar as atividades de um funcionário, contudo um 
funcionário não poderia desempenhar atividades de um professor na universidade. 

 

Os órgãos colegiados da Universidade dão muito apoio aos funcionários e não dão 
muita atenção aos professores 

 

O trabalho dos professores é mais importante para a instituição do que o dos 
funcionários 

 

Se os funcionários trabalhassem direito, os departamentos teriam melhor 
desempenho na avaliação institucional 

 

O problema é que os professores se acham superiores aos funcionários porque 
acreditam que estudam mais 

 

Os professores recebem mais apoio institucional para trabalhar na universidade 
 

Os funcionários geralmente fazem “corpo mole” para trabalhar 
 

A maioria dos integrantes do Conselho Universitário se preocupam demasiadamente 
com os professores, e não se preocupam suficientemente com os funcionários 

 

Os professores têm dificuldade para trabalhar em grupo e isso prejudica o 
funcionamento da universidade 

 

Se os professores cumprissem com suas obrigações, a Universidade seria bem melhor 
 

O problema é que algumas pessoas não se esforçam o suficiente.  Se os funcionários 
se esforçassem um pouco mais a universidade estaria bem melhor 

 

Os funcionários têm mais direitos do que realmente merecem 
 

Sem o trabalho dos funcionários a universidade pararia 
 

Quando professores assumem atividades administrativas geralmente não sabem como 
desempenhá-las 
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Ao indicar seu nível de concordância com relação aos enunciados de PROFESSORES da 
universidade,  você pensou em algum profissional de algum departamento, área ou 

formação especifica? 

 (      ) (      ) 
SIM NÃO 

 
A qual Departamento pertence esse Professor que você pensou? 

DEPARTAMENTO Exatas/natureza 
Biológicas/saúde Humanas Sociais aplicadas Não sei Não 

pensei 
       

 
Indique agora qual a Classe desse Professor que você pensou: 

Substituto Auxiliar Assistente Adjunto Associado/Titular Não pensei 

      

 
======================================================== 

Ao indicar seu nível de concordância com relação aos enunciados de FUNCIONÁRIOS da 
universidade, você pensou em algum profissional de algum setor, área ou escolaridade 

especifica? 

(      ) (      ) 
SIM NÃO 

 
Continuando, indique qual Departamento ou setor desse funcionário que você pensou: 

Departamento Não pensei 
  

 
Qual Área de atuação desse Funcionário que você pensou? 

Administrativa Limpeza Manutenção Outras Áreas Não pensei 

     
 

Indique agora qual a Escolaridade desse Funcionário que você pensou. 

Superior Médio Fundamental Não sei Outra Não pensei 
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Anexo3: Escala de racismo (Estudos 1 e 2). 

 

 

Universidade Federal de Sergipe 

Núcleo de Pós-Graduação em Psicologia Social 

 

 

INSTRUÇÕES  

 
No Brasil existem pessoas com cor de pele diferente e muitas expressões do dito popular 
avaliam essas diferenças. Gostaríamos que você indicasse agora em que medida concorda 
com essas expressões. Para isso indique, para cada expressão do dito popular mostrado na 
sequência, um dos sete níveis de concordância, conforme indicado pelo entrevistador. 

1 2 3 4 5 6 7 
Discordo 

totalmente 
Discordo Discordo 

parcialmente 
Nem concordo, 
nem discordo 

Concordo 
parcialmente 

Concordo Concordo 
totalmente 

 
 

EXPRESSÕES SUA OPINIÃO 

“Negro bom é negro de alma branca.” (         ) 

“Uma coisa boa do povo brasileiro é a mistura de raças.” (         ) 

“As únicas coisas que os negros sabem fazer bem são música e esportes.” (         ) 

“Toda raça tem gente boa e gente ruim, isso não depende da cor da pele.” (         ) 

“Negro, quando não faz besteira na entrada, faz na saída.” (         ) 

“Se pudessem comer bem e estudar, os negros teriam sucesso em qualquer profissão” (         ) 

“Se Deus fez raças diferentes, é para que elas não se misturem.” (         ) 

 

ALTERNATIVA SIM NÃO 

Alguns estudos afirmam que, por natureza, brancos e negros são diferentes em relação ao 

nível de inteligência. Na sua opinião, existem diferenças de inteligência entre brancos e 

negros?      
Se você respondeu sim à pergunta anterior, responda agora, na sua opinião, de um modo 

geral, quem são mais inteligentes, os brancos ou negros?     

Você votaria ou já votou alguma vez em um político negro?     

 

 1 2 3 

Não se importaria Ficaria contrariado 
Não aceitaria e faria 
alguma coisa para 

impedir ou protestar 
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ENUNCIADOS SUA OPINIÃO 

Se no seu trabalho você tivesse um chefe negro, VOCÊ ... (         ) 

Se várias famílias negras fossem morar na sua vizinhança, VOCÊ ... (         ) 

Se um filho ou uma filha sua se casasse com uma pessoa negra, VOCÊ... (         ) 

 
 

Muito obrigado por sua participação! 
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Anexo 4:  Escala de preconceito profissional (estudo 3). 

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 

 

 

Nas universidades públicas do Brasil, além dos estudantes, outros dois grupos de destaque 

são os professores e os funcionários. No cotidiano das universidades, observa-se que há 

diferenças importantes entre esses profissionais. Gostaríamos que você refletisse sobre em 

que medida os papéis de professores e funcionários se diferenciam. Para isso indique, para 

cada enunciado mostrado na sequência, um dos sete níveis de concordância, indicados pelo 

entrevistador. 

1 2 3 4 5 6 7 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
medianamente 

Discordo 
pouco 

 
Estou 

em 
dúvida 

Concordo 
pouco 

Concordo 
medianamente 

Concordo 
totalmente 

 

ENUNCIADO REPOSTA 

Um professor poderia desempenhar as atividades de um funcionário, contudo um 

funcionário não poderia desempenhar atividades de um professor na universidade. 

 

Os órgãos colegiados da Universidade dão muito apoio aos funcionários, mais do que 

eles precisam 

 

O trabalho dos professores é mais importante para a instituição do que o dos 

funcionários 

 

Se os funcionários trabalhassem direito, os departamentos teriam melhor 

desempenho na avaliação institucional 

 

Os funcionários geralmente fazem “corpo mole” para trabalhar 
 

A maioria dos integrantes do Conselho Universitário se preocupam demasiadamente 

com os professores, e não se preocupam suficientemente com os funcionários 

 

O problema é que algumas pessoas não se esforçam o suficiente.  Se os funcionários 

se esforçassem um pouco mais a universidade estaria bem melhor 

 

Os funcionários têm mais direitos do que realmente merecem 
 

Sem o trabalho dos funcionários a universidade pararia 
 

======================================================== 
Ao indicar seu nível de concordância com relação aos enunciados de FUNCIONÁRIOS da 
universidade, você pensou em algum profissional de algum setor, área ou escolaridade 

especifica? 

(      ) (      ) 
SIM NÃO 
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Continuando, indique qual Departamento ou setor desse funcionário que você pensou: 

Departamento Não pensei 
  

Qual Área de atuação desse Funcionário que você pensou? 

Administrativa Limpeza Manutenção Outras Áreas Não pensei 

     
Indique agora qual a Escolaridade desse Funcionário que você pensou. 

Superior Médio Fundamental Não sei Outra Não pensei 
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Anexo 5: Escala de Racismo Moderno 

 

INSTRUÇÕES 

 

Responda as alternativas abaixo, conforme os níveis de concordâncias indicados. 

 

“1- Discordo totalmente", "2- Discordo medianamente", "3- Discordo pouco", "4- Estou em 

duvida", "5-Concordo pouco", "6-Concordo medianamente", "7- Concordo totalmente" 

ALTERNATIVA 
NÍVEL DE 

CONCORDÂNCIA 

Eles têm conseguido mais do que merecem.  

Eles recebem muito respeito e consideração.  

É compreensível estarem descontentes.  

Eles são muito exigentes em relação aos seus direitos."  

A discriminação não é um problema do Brasil."  

Eles têm muita influência política."  

Eles nunca estiveram tão bem quanto agora."  

Eles não necessitam de ajuda, apenas devem se esforçar."  

Suas queixas recebem menos atenção do que as dos 

demais." 

 

Eles devem superar o preconceito sem apoio como 

aconteceu com outros grupos." 

 

Eles são mais habilidosos em trabalhos manuais."  

Possuem uma beleza diferente."  

Estão em moda suas danças pela sensualidade que 

expressam." 

 

Tem-se dada demasiada importância aos seus movimentos 

de protesto." 

 

 Parece pouco prudente dar importância às suas queixas."  

Apresentam melhor desempenho em modalidades 

esportivas." 
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Anexo 6: questionário sócio-demográfico (estudo 3) 

INFORMAÇÕES SÓCIO-DEMOGRÁFICAS 

 

 

ENUNCIADO REPOSTA 

Idade 
 

Gênero 
 

Qual a cor da sua pele?  (branco, pardo, preto). 
 

Qual o curso você faz? 
 

Qual seu período? 
 

Você já é formado? 
 

Se sim, qual a formação? 
 

Qual o estado civil? 
 

Quantos funcionários da universidade você 

conhece 
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Anexo 7: Fotos utilizadas nos três estudos 

 

FOTOS UTILIZADAS NOS ESTUDOS 1 E 2 

Foto 

Professor Branco 

Foto 

Professor Negro 

Foto 

Funcionário Branco 

Foto 

Funcionário Negro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FOTOS UTILIZADAS NO ESTUDO 3 

Fotos 

Professores Brancos 

Fotos 

Professores Negros 

Fotos 

Funcionários Brancos 

Fotos 

Funcionários Negros 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 


