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RESUMO 

 

 

Pesquisas realizadas no Brasil mostram que os brasileiros acreditam haver racismo mesmo em 

um país tão miscigenado. As atitudes em relação aos negros mudaram a partir dos 

movimentos em prol dos direitos civis nos Estados Unidos, os movimentos de libertação das 

antigas colônias europeias, as consequências do nazismo, a Declaração dos Direitos Humanos 

e, também, devido à pressão social em favor dos princípios de igualdade e oportunidades. As 

novas abordagens sobre o racismo defendem a ideia de que os sentimentos e atitudes 

preconceituosas ainda persistem. As formas de discriminação aberta, baseadas na crença da 

inferioridade dos negros em relação aos brancos, deram lugar a novas formas de 

discriminação, mais sutis, porém não menos prejudiciais. Nas empresas, estas formas de 

manifestação do racismo podem limitar as oportunidades de emprego e crescimento 

profissional para os negros. O objetivo deste estudo foi identificar as formas de manifestação 

do racismo em uma indústria farmacêutica, por meio de pesquisa descritiva a partir do método 

quantitativo. Para tanto, foi desenvolvido um instrumento composto por itens das escalas dos 

racismos flagrante, simbólico, moderno e cordial. Até o momento, nenhum dos estudos 

observados, e que utilizaram escalas de racismo, foram conduzidos em organizações, 

ambiente em que a convivência e a tolerância entre os indivíduos é colocada à prova 

diariamente. Neste estudo, foram obtidas 303 respostas válidas e os resultados indicam que, 

na amostra pesquisada, não houve demonstração de uma forte tendência ao racismo, porém, o 

racismo simbólico parece traduzir melhor o pensamento subjacente dos respondentes. 

Observou-se, ainda, uma falta de clareza dos respondentes ao se expressarem sobre o racismo. 

A transparência nas respostas parece ter sido comprometida pelas normas sociais da boa 

conduta e da postura politicamente correta, especialmente por se tratar de respondentes de 

uma organização, ambiente pressurizado pelas regras sociais e considerado como restrito e 

competitivo.  

Palavras-chave: Diversidade, racismo, organizações, negros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Research done in Brazil shows that Brazilians believe that racism exists in the country even 

though it has such a racially mixed heritage. Attitudes towards blacks changed because of the 

civil rights movement in the United States, the liberation movements in former European 

colonies, the consequences of Nazism, the declaration of the rights of man, as well as social 

pressure for equality and equal opportunity. New approaches to racism find that prejudice in 

terms of feelings and attitudes still exists. Open discrimination based on a belief in the 

inferiority of blacks as compared to whites has given way to new forms of racism that are 

more subtle but nonetheless damaging. In the workplace, racism can limit job opportunities 

and career advancement for blacks. The objective of this study is to identify manifestations of 

racism in the pharmaceutical industry through descriptive research based on quantitative 

methods. To accomplish this, an instrument composed of items from the flagrant, symbolic, 

modern and cordial racism scales was developed. Up until now, no observed study has 

utilized these racism scales in the work environment, a place where coexistence and tolerance 

are put to the test every day. In this study, 303 valid responses were obtained and the results 

indicate that in this research sample there was no demonstration of strong tendencies toward 

racism, but symbolic racism seems to best reflect the respondents‟ underlying thoughts. A 

lack of clarity was also observed on the part of the respondents when expressing their 

thoughts on racism. The transparency of the responses appears to have been compromised by 

the social norms of good conduct and political correctness, especially given that they were 

respondents from a company, a restrictive and competitive environment where individuals 

feel the pressure of social rules.  

 

Keywords: Diversity, racism, organizations, blacks. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A questão racial é objeto de muitas discussões sob diferentes perspectivas. São 

crescentes os movimentos em busca de maior equidade e justiça social para grupos 

minoritários, dentre eles, os negros. Políticas e programas de diversidade também contribuem 

para que a posição do negro na sociedade seja repensada e que práticas de inclusão sejam 

adotadas em resposta às diferentes formas de desigualdade e discriminação.  

A população está se diversificando e as organizações já sentem o reflexo desta 

mistura, seja no próprio ambiente organizacional, seja no mercado consumidor. Entretanto, 

ainda que muitos esforços de inclusão sejam observados, não há como ignorar a história e, 

como fruto dela, a separação dos indivíduos por meio de grupos categorizados, especialmente 

com base nas origens de raça e condição econômica. 

 Com o surgimento dos movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos e de 

libertação das antigas colônias europeias, as consequências do nazismo, a Declaração dos 

Direitos Humanos, além da própria pressão social em favor dos princípios de igualdade, as 

atitudes em relação ao negro mudaram. A partir daí, o racismo declarado assumiu outras 

formas de expressão, mais adequadas às novas normas sociais (McCONAHAY, 1986).  

 Nos dias atuais, embora se possa pensar na redução do preconceito, parece que este 

fenômeno, em vez de diminuir, apresenta-se de forma diferente, mais sutil, sob uma nova 

roupagem, porém não menos avassaladora para suas vítimas, comprometendo as 

oportunidades de emprego, auto-estima e bem-estar social. Diante disto, muitos estudos têm 

se preocupado com o desenvolvimento e a adaptação de instrumentos de medida que possam 

facilitar e contribuir para as atividades de pesquisa, em busca de um melhor entendimento 

sobre como o racismo pode se manifestar nos tempos modernos (SANTOS et al., 2006). 

 As escalas de racismo têm por objetivo medir a intensidade do fenômeno e suas 

formas de manifestação, sendo que foram desenvolvidas por psicólogos ou sociólogos, áreas 

onde é possível encontrar o maior número de estudos sobre o assunto, haja vista a existência 

de diversos trabalhos que se propuseram a entender, validar ou adaptar as diferentes escalas 

(TURRA; VENTURI, 1995; CAMINO et al., 2001; SANTOS et al., 2006; CARDENÁS, 

2007). 

  O preconceito e o racismo são percebidos como um problema distante de cada 

indivíduo, ou seja, são considerados problemas do outro; entretanto, algumas pesquisas 

realizadas no Brasil mostraram que os brasileiros acreditam ainda haver racismo mesmo em 
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um país tão miscigenado (TURRA; VENTURI, 1995). Identificar e minimizar o racismo, em 

suas diferentes formas de manifestação, pode ser uma condição necessária ao sucesso dos 

programas e políticas de diversidade em prol do negro. Além disso, analisar os aspectos do 

racismo que mais impactam os sentimentos de afeto ou negação com relação aos negros 

poderá auxiliar as empresas a obter melhor entendimento sobre as possíveis barreiras internas 

existentes e direcionar a busca por soluções mais efetivas.  

 No Brasil, são poucas as pesquisas em Estudos Organizacionais que se propõem a 

descrever ou explorar temas sobre raça, especialmente sobre os negros, seja por sua 

complexidade, seja pelas muitas controvérsias que envolvem as questões raciais (OLIVEIRA, 

2007). Até o momento, nenhum dos estudos observados – e que utilizaram escalas do racismo 

– foram conduzidos em organizações, ambiente em que a convivência e a tolerância entre os 

indivíduos das mais variadas raças é colocada à prova diariamente.  

 Assim, este trabalho se propôs a aplicar os itens das escalas do racismo em uma 

organização farmacêutica e, com isso, oferecer respostas para a seguinte pergunta: quais são 

as formas de manifestação do racismo, em relação ao negro, em uma organização brasileira 

do setor farmacêutico?  

 O objetivo geral deste trabalho foi identificar as diferentes formas de manifestação do 

racismo em relação ao negro, a partir de um instrumento que reuniu as quatro escalas do 

racismo (flagrante, simbólico, moderno e cordial). Foram estabelecidos os seguintes objetivos 

específicos: (1) validar a escala do racismo; (2) analisar as formas de manifestação de racismo 

na empresa pesquisada; (3) verificar a relação entre as diferentes formas de racismo 

estudadas; e, por fim, (4) verificar se há diferenças quanto às formas de manifestação do 

racismo por variável (gênero, idade, grau de escolaridade, região, raça e nível hierárquico). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 DIVERSIDADE 

 

Como produto da crescente globalização econômica, as organizações enfrentam um 

novo cenário para a realização de seus negócios. Os processos de fusão e aquisição entre 

empresas, visando a ampliar a competitividade, somados ao efeito da tecnologia, 

possibilitaram formas de trabalho virtuais e operações em nível mundial. Tais mudanças 

permitem maior interação entre as pessoas de diferentes regiões, culturas, padrões e 

comportamentos. Este movimento de unificação dos mercados trouxe também a possibilidade 

de trabalhar com equipes mais heterogêneas quanto à nacionalidade, etnia, hábitos e valores.  

As fontes de diferenças individuais são complexas, mas podem ser agrupadas em 

dimensões primárias e secundárias (HANASHIRO; TEIXEIRA; ZACARELLI, 2007). A 

dimensão primária diz respeito à raça, gênero, idade, alguns atributos físicos e mentais, ou 

seja, aspectos que contribuem para a essência da identidade e que são inatos. A dimensão 

secundária inclui experiências de trabalho, renda, religião, estado civil, crenças políticas, 

localização geográfica e educação e, portanto, trata-se de aspectos que contribuem para a 

essência da identidade, porém sem alterá-la (LODEN; ROSENER, 1991).  

Mor Barak (2005) chama atenção para o fato de que uma força de trabalho 

diversificada não reflete somente diferenças antropológicas, mas também aquelas que são 

visíveis ou invisíveis por pertencer a um grupo que não é considerado o padrão da sociedade. 

As características interpessoais que criam as identidades de grupos podem ser positiva ou 

negativamente percebidas, a depender do contexto em que estão sendo observadas. 

Características como região geográfica, gênero, raça ou etnia definem um indivíduo como 

pertencente a um grupo „mais‟ ou „menos‟ favorecido, e isto pode acarretar benefícios ou 

consequências negativas para este indivíduo, inclusive no que se refere à carreira e 

oportunidades no trabalho. 

O conceito de diversidade é amplo e sofre inúmeras variações e interpretações. Mor 

Barak (2005) fez uma revisão da literatura em Recursos Humanos (RH) e estudos 

organizacionais e classificou a definição de diversidade em três categorias distintas:  

(a) Categoria restrita ou específica (narrow category): como gênero, raça ou etnia. Esta 

definição advém da experiência americana e seus movimentos sociais a partir de 

contextos em que é possível observar a discriminação dos grupos minoritários.  
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(b) Categoria ampla (broad category): aqui estão as dimensões utilizadas na literatura 

organizacional com maior frequência: raça, gênero, etnia, idade, aspectos culturais, 

classe social, inabilidade, orientação sexual e, ainda, foram acrescidas variáveis como 

estado civil e educação. Com isso, é possível agrupar as dimensões em dois tipos: (i) 

diversidade visível: que se refere às características observáveis, como raça, gênero, 

inabilidade física; e (ii) diversidade invisível: que se refere a atributos não-

observáveis, como religião, educação, grau de senioridade etc.  

(c) Categoria baseada em uma regra conceitual (conceptual rule): esta definição baseia-se 

na suposição de que os membros de uma dada cultura compartilham um grupo de 

símbolos, valores e normas e estes aspectos em comum formam a base da visão e dos 

comportamentos deste grupo. A vantagem desta definição é que, em virtude de sua 

amplitude, todos os indivíduos e suas diferenças podem ser inseridos sob o conceito de 

diversidade. No entanto, pelo mesmo motivo – a amplitude –, esta definição acaba por 

sugerir que todas as diferenças se tornam iguais, diluindo as possíveis consequências 

da discriminação e do preconceito decorrentes da diferenciação. 

 Para Fleury (2000, p. 20), a diversidade é definida como “um mix de pessoas com 

identidades diferentes interagindo no mesmo sistema social”. Thomas Roosevelt (1996, p. 5) 

afirma que a “diversidade se refere a uma mistura de itens caracterizados por diferenças e 

similaridades”. Mor Barak (2005, p. 132) define que:  

 

O conceito de diversidade da força de trabalho se refere à divisão da força de trabalho 

em categorias distintas que (a) tem um senso comum percebido a partir de um 

contexto nacional ou cultural (b) impactam positiva ou negativamente a 

empregabilidade, como: oportunidades de emprego, tratamento no local de trabalho, 

perspectivas de promoção, independentemente das habilidades e qualificações.    

 

 Para Myers (2003), as empresas promovem a diversidade a partir de interesses 

econômicos e sociais devido a quatro justificativas: 

 Ética: pela necessidade de expressar a preocupação com a responsabilidade social. 

 Vantagem competitiva: a diversidade pode ser entendida como uma vantagem 

competitiva, uma forma de garantir a permanência e a competitividade da empresa no 

mercado por meio, por exemplo, da valorização da imagem da empresa frente à 

opinião pública. 

 Adaptação aos mercados/clientes: times diversificados podem melhor capturar as 

necessidade e exigências dos clientes, oferecendo, portanto, produtos e serviços 

adequados aos mais diversos consumidores. 
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 Inovação e Criatividade: aumento da criatividade da organização devido às diferentes 

perspectivas decorrentes de grupos mistos de trabalho. 

 

 Cox (1991) ainda acrescenta como benefícios da diversidade para as organizações a 

facilidade de resolver problemas, atrair e reter talentos no mercado e, também, desenvolver a 

flexibilidade organizacional. Para que tais benefícios sejam percebidos, a diversidade requer 

mudanças na cultura das empresas, de forma a tornar possível seu real valor. 

 Segundo Thomas (1996), as organizações respondem de maneiras diferentes à 

diversidade. A forma com que cada empresa escolhe para atuar afetará a experiência de seus 

grupos e também a habilidade destas mesmas organizações em usar a diversidade como uma 

vantagem competitiva. Muitas empresas apresentam respostas positivas às iniciativas de 

diversidade, enquanto outras podem falhar em suas propostas.  

Para Cox (1991), existem algumas razões que podem explicar porque as empresas 

falham ao tentar aplicar a diversidade: (i) o diagnóstico incorreto do problema que ameaça o 

sucesso das iniciativas de diversidade pode ser uma delas; (ii) uma falha no entendimento 

sobre a curva de aprendizado em um ambiente diversificado; e (iii) a proposta de soluções 

erradas frente aos problemas identificados pode ser considerada uma das causadoras das 

falhas. 

 As pessoas, imersas na cultura da organização, podem representar uma barreira à 

diversidade, tornando-a insustentável, ou seja, as empresas tendem a contratar pessoas que se 

identificam com sua própria cultura, impondo pressões aos novos entrantes quando da 

assimilação das normas existentes ou, até mesmo, evitando a contratação de indivíduos 

pertencentes a minorias que possam trazer algum tipo de conflito para a organização.  

 

2.2 TEORIA DAS RELAÇÕES INTERGRUPAIS 

 

 Para Taylor e Moghaddam (1994, p. 6), o conceito de relações intergrupais se refere a 

“qualquer aspecto da interação humana que envolve indivíduos percebendo a si mesmos como 

membros de uma categoria social, ou sendo percebidos por outros como pertencentes a uma 

categoria social”. A partir das teorias das relações intergrupais, é possível entender porque as 

pessoas criam categorias, incluem ou excluem membros de outros grupos e como tudo isto 

afeta as relações no trabalho. De acordo com Tajfel e Turner (1986), „grupo‟ é definido como 

uma coleção de indivíduos que tem a percepção de pertencer à mesma categoria social, que 
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compartilham algum envolvimento emocional entre si e que apresentam algum grau de 

consenso social sobre seu grupo. 

 Existem várias teorias que se propõem a explicar as relações intergrupais, dentre elas: 

a do conflito realístico, a da equidade, a da privação relativa, a teoria da dominância social e a 

teoria da identidade social. Dentre todas elas, a da identidade social é considerada como o 

ponto de partida para se discutir as relações entre os diferentes grupos nas organizações 

(MOR MARAK, 2005; ARONSON et al., 2002; HOGG; TERRY, 2001; NKOMO, 1992). 

 

2.2.1 Teoria da Identidade Social 

 

Hogg e Terry (2001, p. 1) abordam o papel do processo da identidade social no 

contexto organizacional a partir da definição de que “as organizações são grupos estruturados 

internamente e localizadas em redes complexas de relações intergrupais que são 

caracterizadas por diferenciais de poder, status e prestígio”.  

A Teoria da Identidade Social foi introduzida por Tajfel (1972, p. 292) e traz o 

conceito de identidade social como sendo “o conhecimento do indivíduo de que ele pertence a 

certo grupo social com os mesmos valores e emoções que os dele”. A identidade social 

permite a comparação entre os grupos sociais de forma a legitimar ou estabelecer o intergrupo 

e, assim, favorecer a distinção entre o endogrupo (também denominado intragrupo, grupo com 

o qual um indivíduo se identifica e do qual ele julga pertencer) e o exogrupo (também 

denominado, extragrupo, grupo do qual o indivíduo não faz parte). 

A Teoria da Identidade Social se apoia na ideia de que a categoria social à qual 

pertence um indivíduo provê a ele a definição de „quem sou eu‟ a partir de características 

específicas daquela categoria. Cada categoria é representada na mente do indivíduo como uma 

identidade social que descreve e prescreve seus atributos como pertencente a um determinado 

grupo. Nkomo (1992) ressalta que a Teoria da Identidade Social é relevante ao possibilitar 

melhor entendimento da perspectiva comportamental do sujeito como membro do grupo e da 

forma como este indivíduo utiliza as categorias sociais para classificar a si mesmo e aos 

outros.  

A Teoria da Identidade Social envolve dois processos sociocognitivos estruturados em 

crenças subjetivas sobre o endogrupo e o exogrupo: a categorização e a autovalorização (self-

enhancement). A categorização é um processo cognitivo que evidencia os limites intergrupais 

a partir de percepções normativas e estereotipadas, implicando em inserção dos indivíduos em 

categorias distintas. A categorização social do „eu‟ (self) e do „outro‟ reduz as incertezas dos 
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indivíduos sobre si mesmos e sobre os outros e, também, sobre como devem se comportar em 

um contexto social específico.  

A autovalorização (self-enhancement) parte do pressuposto de que os indivíduos têm a 

necessidade de se sentir em posição de destaque em relação aos outros e, para tanto, fazem 

uma autoavaliação positiva sobre si mesmos. A identidade social e o comportamento 

intergrupal são influenciados pela busca por uma identidade social positiva. O processo de 

identidade social é motivado pela necessidade de reduzir a incerteza sobre as próprias 

percepções atitudes, sentimentos e comportamentos (HOGG; TERRY, 2001). 

A Teoria da Identidade Social ainda ressalta que a crença de um grupo de estar em 

uma posição desfavorável pode conferir uma identidade social insatisfatória para seus 

membros, levando-os a adotar estratégias em resposta a este sentimento. Tais estratégias 

podem ser individuais ou em grupo e serão definidas coletivamente.  

Da mesma forma, a identidade social reage aos contextos sociais nos quais o indivíduo 

pode estar inserido. Isto se deve ao sistema cognitivo que, influenciado pela necessidade de 

reduzir as incertezas e também buscando a autovalorização, acaba gerando um conflito entre 

as categorias sociais e as propriedades do contexto. Com isso, os indivíduos adotam a 

categoria em que melhor se ajustam naquele contexto, tornando-a saliente.  

Para Hogg e Terry (2001), a saliência decorre da acessibilidade e do ajuste a uma 

categoria porque ela é valorizada, importante e pode empregar aspectos do autoconceito. As 

identidades se estruturam a partir de uma hierarquia de saliências, de forma que as identidades 

situadas no topo desta hierarquia apresentam maior probabilidade de definir a identidade do 

indivíduo, porque serão, provavelmente, ativadas com maior frequência por estes indivíduos.   

A teoria da autocategorização (self-categorization) é definida por Hogg e Terry (2001) 

como um componente conceitual da Teoria da Identidade Social e especifica a 

operacionalização do processo de categorização social como base cognitiva do 

comportamento grupal. A partir da categorização do „self‟ e dos „outros‟ no endogrupo e no 

exogrupo acentuam-se as similaridades percebidas com o protótipo relevante destes grupos.  

O protótipo pode ser entendido como a representação do membro ou tipo ideal que 

condensa todos os atributos que caracterizam um grupo e o distinguem de outros grupos, 

como crenças, atitudes, sentimentos e comportamentos de um membro exemplar do grupo. Os 

protótipos maximizam as similaridades e as diferenças no próprio grupo ou entre eles e, 

também, são dependentes do contexto. Ao acentuar a similaridade percebida com o protótipo, 

os indivíduos os personificam e, portanto, sofrem um processo de despersonalização. Esta 
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despersonalização se refere à mudança na autocategorização e na percepção do „outro‟ e não 

apresenta uma conotação negativa.     

                                                                                                                                                            

2.2.2 Implicações da Teoria da Identidade Social nas Organizações 

 

Toda sociedade ou organização é formada por um número significativo de grupos e 

seus respectivos membros. As características demográficas da organização, como raça, 

gênero, idade etc., contribuem para a formação de significados e exercem influência na 

identidade dos indivíduos como membros de um grupo no trabalho. Segundo a teoria da 

identidade social, a maneira como os indivíduos percebem a realidade na qual estão inseridos 

é determinada pelo grupo ao qual pertence e, portanto, as afiliações de gênero e raça, por 

exemplo, podem influenciar as experiências individuais e, também, as percepções destes 

indivíduos quanto às ações, políticas e práticas da organização (MOR BARAK, 2005). Esta 

abordagem ajuda a explicar como a identidade dos grupos pode refletir nas experiências, 

comportamentos e percepções dos trabalhadores. 

Assim como Hogg e Terry (2001), Mor Barak (2005) explica que, quando a posição de 

um grupo social (status) é percebida como inferior a outros grupos, isto afeta a identidade 

social dos membros deste grupo. Como o status do grupo se dá a partir da comparação entre 

eles, o baixo status percebido não promove uma competição direta no endogrupo, mas, sim, 

indireta, por meio do impacto na identidade social de seus membros. 

Ao se deparar com uma identidade social negativa ou enfraquecida, os indivíduos 

podem adotar algumas das estratégias observadas por Mor Barak (2005): mobilidade 

individual, mobilidade grupal a partir da criatividade social e competição social. 

A mobilidade individual reflete o esforço do indivíduo em passar do baixo status para 

um grupo considerado de status mais elevado. Isto implica que o indivíduo se dissociará 

psicologicamente de seu grupo, percebido como inferior, mudando, inclusive, seus 

comportamentos. Tal mudança está baseada no pressuposto de que a sociedade é flexível e 

permeável e que, com talento, trabalho e sorte, um indivíduo poderá mover-se de um grupo 

indesejado para outro. Esta estratégia atende à necessidade do indivíduo de pertencer a um 

grupo de status mais elevado, porém não altera o status do grupo ao qual pertencia ou passou 

a pertencer.  

A mobilidade grupal por meio da „criatividade social‟ pode ser entendida como a 

procura do grupo como um todo por status positivos a partir de uma redefinição ou alteração 
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dos elementos da situação a que está sendo comparado; por exemplo, alguns atributos do 

grupo que eram percebidos como negativos passam a ser entendidos como positivos. 

A competição social é definida como a busca por reverter o status do grupo 

considerado baixo para outro, mais elevado, a partir da competição direta com grupos de 

status ditos mais altos. Nesta perspectiva, os indivíduos do endogrupo interagem uns com os 

outros baseados no senso de grupo e não no nível individual. Esta competição pode gerar 

conflito e antagonismo entre grupos dominantes e subordinados, uma vez que envolve a 

redistribuição de recursos e a disputa pelo poder. Como exemplo desta estratégia, Mor Barak 

(2005) ressalta as políticas de ação afirmativa para dar a um grupo em desvantagem a 

oportunidade de reverter a situação.   

Para Nkomo (1992), a crença na existência de grupos dominantes é um dos fatores que 

podem explicar a situação de inferioridade das mulheres, dos negros e dos demais grupos 

considerados minoritários nas organizações e mesmo na sociedade.  

 

2.2.3 Teoria do Conflito Realista 

 

 Aronson et al. (2002) afirmam que uma das causas de conflito e preconceito é a 

competição por recursos escassos, por poder político e por status social. De acordo com a 

teoria do conflito realista, os conflitos entre os grupos surgem a partir de recursos limitados e 

acabam por resultar em preconceito e discriminação. Em tempos difíceis e recursos limitados, 

os membros do endogrupo podem se sentir ameaçados e, assim, tendem a demonstrar mais 

preconceito e discriminar mais os membros do exogrupo.  

Uma especificidade da teoria do conflito realístico é a teoria do „bode expiatório‟. Esta 

teoria reforça a ideia de que, quando há escassez, os membros do endogrupo disputam 

recursos com os exogrupos, acarretando em preconceito e discriminação. Porém, em algumas 

situações, não há um competidor lógico, e aí se cria a ilusão de que um grupo em particular 

possa ser este competidor, fazendo-o de „bode expiatório‟. Não é uma tarefa fácil distinguir o 

preconceito devido, exclusivamente, à competição econômica daquele que envolve o „bode 

expiatório‟.  
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2.3 PRECONCEITO, ESTEREÓTIPO E DISCRIMINAÇÃO 

 

2.3.1 Preconceito  

 

A palavra preconceito é derivada do latim praejudicium e seu significado tem sofrido 

transformações ao longo do tempo. Allport (1954) menciona três estágios desta 

transformação: 

1) Para os mais antigos, „preconceito‟ quer dizer precedente, ou seja, um julgamento 

baseado em decisões e experiências prévias. 

2) Algum tempo depois, o termo, em inglês, adquiriu o significado de julgamento 

formado antes de se examinar os fatos, ou seja, um julgamento prematuro. 

3) Finalmente, o preconceito é considerado como um sentimento acompanhado por um 

julgamento prévio e sem justificativa. 

 

 Para Allport (1954, p. 6), os significados acima podem se resumir a: “thinking ill of 

others without sufficient warrant”, tratando-se, assim, de quando alguém assume certa 

aversão ou antipatia em relação ao outro sem que haja fatos suficientes para justificar tal 

sentimento. No entanto, dizer quantos fatos são suficientemente desejáveis para justificar o 

preconceito também não é algo simples de mensurar. Diante disto, o preconceito se manifesta 

por si só ao se lidar com membros de grupos rejeitados, dando-se pouca ou nenhuma atenção 

às diferenças individuais; por exemplo, manifestar preconceito contra um negro simplesmente 

por ser negro. Com isso é possível afirmar que a generalização pode ser entendida com uma 

forma de preconceito.  

 Frente às incertezas de como medir quantos fatos reais seriam necessários para 

justificar o preconceito, Allport (1954, p. 7) definiu preconceito como sendo “uma atitude 

aversiva ou hostil direcionada a uma pessoa que pertence a um grupo, simplesmente porque 

ela pertence a este grupo e, portanto, presume-se que ela possui as qualidades censuráveis do 

grupo”.       

 Em inglês, a palavra preconceito apresenta dois sentidos: o negativo e o positivo. 

Assim, uma pessoa pode demonstrar um preconceito positivo que favoreça a outra. Em sua 

obra, Allport (1954) considera o significado de preconceito como um sentimento negativo. 

 Ainda para Allport (1954), alguns autores somente consideram uma atitude como 

preconceituosa se ela violar alguma norma ou valor considerado importante em uma dada 

cultura. Sendo assim, o preconceito seria um tipo de prejulgamento que é eticamente 
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reprovado pela sociedade. Allport questiona este conceito por considerar que uma atitude de 

violência contra um indivíduo ou grupo não pode ser considerada ética simplesmente porque a 

sociedade é permissiva a isto. Se assim fosse, os famosos „guetos‟ formados por negros ou 

judeus não poderiam ser considerados como uma manifestação real do preconceito contra 

estes grupos, visto que eles ocupam estes lugares por vontade própria. No entanto, deve-se 

levar em conta que estes indivíduos moram nestes lugares por não ter outra escolha e acabam 

por se conformar com a própria „sorte‟. Com este exemplo, Allport (1954, p. 12) reforça o 

conceito de preconceito, assumindo que “sempre que uma atitude negativa direcionada a uma 

pessoa for sustentada por suposições generalizadas, nós encontraremos aí a síndrome do 

preconceito”. 

 As pessoas podem reagir de diferentes formas contra os grupos que demonstram 

antipatia. É possível ter preconceito, mas tentar não manifestá-lo devido a algum interesse 

particular ou norma social. No exemplo de Allport (1954), um comerciante contrata judeus 

para trabalhar em sua fábrica, pois, mesmo sentindo o preconceito contra este grupo, a fábrica 

está localizada em uma área de judeus e deles depende grande parte de seu resultado. No 

entanto, algumas atitudes contra o grupo ou indivíduo são mais intensas e, portanto, mais 

intensa será a ação contra aquele que a sofre.  

 Existem diferentes formas de representação do preconceito que, segundo Allport 

(1954, p. 14), podem variar segundo o grau de intensidade: 

1. Antilocução: expressar o preconceito por meio das palavras, contando a outras pessoas 

o que sente por um determinado grupo ou indivíduo. 

2. Avoidance (o ato de evitar): à medida que o preconceito vai se tornando mais intenso, 

tende-se a evitar o grupo ou membro que é desprezado. Esta atitude já traz alguns 

inconvenientes ao agente por se tratar de uma expressão mais explícita do preconceito. 

3. Discriminação: aqui o preconceito se manifesta por meio da exclusão do indivíduo ou 

de todos os membros do grupo desprezado e, para isso, pode levar em conta: o tipo de 

trabalho exercido por aquele grupo, local onde reside, política, religião, educação etc. 

A segregação é uma forma de discriminação institucionalizada. 

4. Ataques Físicos: as atitudes preconceituosas podem levar o agente a agir com 

violência ou semiviolência contra aquele que sofre o preconceito.  

5. Exterminação: se trata do último grau de violência para expressar o preconceito. Aqui, 

os agentes podem cometer linchamentos, massacres e genocídios contra seu alvo. 
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  Dentre todos os tipos de comportamento social, o preconceito figura dentre os mais 

perigosos, pois, de alguma forma, atinge ou atingirá a todos em algum momento, seja pela 

cor, religião, sexo, estética, idade ou qualquer outro fator de diferenciação entre os indivíduos. 

O preconceito ainda é responsável por muitos casos de violência e agressão contra um grupo 

ou indivíduo ou, ainda, pode adotar formas mais polidas, porém não menos dolorosas para 

aqueles que estão sofrendo o ataque (ARONSON et al., 2002). 

Qualquer grupo pode ser alvo do preconceito e ele pode acontecer tanto por parte do 

majoritário para o minoritário como o contrário. De mãos dadas com o preconceito, pode estar 

a baixa autoestima, que tende a reforçar o sentimento de inferioridade do indivíduo. 

Para Aronson et al. (2002), na psicologia, o preconceito é considerado uma atitude e, 

como tal, é constituído de três elementos: um componente afetivo (emoção), um componente 

cognitivo (crenças ou pensamentos) e um componente comportamental (relacionado às 

ações). Tecnicamente, o preconceito pode ser positivo ou negativo; no entanto, o senso 

comum tende a entender o preconceito como algo negativo. De acordo com Aronson et al. 

(2002, p. 294), preconceito é definido como “uma atitude negativa ou hostil contra pessoas de 

um grupo identificável, baseada exclusivamente na sua condição de membro do grupo”. A 

partir deste conceito, é possível afirmar que todas as características atribuídas a um indivíduo 

do grupo (por exemplo, um negro) é generalizada para todo o grupo e vice-versa. 

Para Mor Barak (2005, p. 135), pode haver uma confusão entre estereótipo e 

preconceito; porém, preconceito se refere a “um julgamento pré-concebido ou opinião 

sustentada por membros de um grupo. O preconceito é percebido como uma atitude irracional 

de hostilidade dirigida a um indivíduo, um grupo, uma raça ou às suas supostas 

características”.   

A discussão sobre a causa do preconceito pode oscilar entre duas dimensões: a 

biológica, menos provável, e a cultural. Por causa biológica assume-se que o preconceito 

poderia ser inato, ou seja, uma parte do mecanismo biológico dos seres humanos induz a uma 

preferência pela própria família, raça e tipo e faz com que aquele que é considerado diferente 

seja hostilizado. A causa cultural se baseia no fato de que a cultura poderia ensinar os 

indivíduos a atribuir aspectos negativos ou positivos àqueles que são considerados diferentes. 

De fato, parece ser possível ensinar às crianças a ter alguns preconceitos, porém elas não 

necessariamente levarão este aprendizado para a vida adulta (ARONSON et al., 2002).  
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2.3.2 Estereótipo 

 

 Para Allport (1954, p. 189), o estereótipo é uma “imagem primária em torno de uma 

categoria construída pelo indivíduo e que surge de repetidas experiências. [...] É uma crença 

exagerada associada a uma categoria e que tem a função de justificar a nossa conduta em 

relação àquela categoria”.  

Pode ser ainda entendido como um julgamento baseado em certa probabilidade de se 

possuir um dado atributo, sendo ele suportado ou não por evidências e fatos ou simplesmente 

é a própria generalização de fatos. Os estereótipos podem ser favoráveis – os japoneses são 

inteligentes – ou negativos – os negros são preguiçosos. O estereótipo é uma ideia fixa que 

acompanha uma categoria, sendo, nesse caso, „negro‟ a categoria e a qualidade que se atribui 

a essa categoria, como „negros são musicais e supersticiosos‟, o estereótipo.  

 O estereótipo atua como um dispositivo para justificar a aceitação ou rejeição de um 

grupo (ALPPORT, 1954, p. 192). Os grupos minoritários acabam por ter algum estereótipo 

associado e, devido à forte pressão social, assumem e reforçam estes estereótipos dentro dos 

próprios grupos.  

 A mídia de massa pode ser considerada como um fator de sustentação dos 

estereótipos. É através da televisão, rádio, jornais, filmes e revistas que eles se sustentam, são 

revividos e têm sua existência assegurada. Também é possível afirmar que os estereótipos 

mudam com o passar do tempo, seja por influência da mídia, seja pela diferente ênfase dada 

pelas escolas a algumas categorias ou pelos crescentes estudos que buscam explicar ou 

condenar alguns estereótipos negativos. Segundo Aronson et al. (2002, p. 294): 

  

O estereótipo é uma generalização acerca de um grupo de pessoas, na qual 

características idênticas são atribuídas a praticamente todos os membros do grupo, 

sem levar em conta as variações reais entre eles. Uma vez formados, os estereótipos 

são resistentes à mudança.  

 

O estereótipo pode ser entendido como o comportamento cognitivo do preconceito, ou 

seja, a crença ou pensamento que gera a atitude.   

Para Mor Barak (2005, p. 135), “o estereótipo é um retrato mental padrão e 

simplificado que é sustentado por membros de um grupo”, sendo que a autora os classifica em 

positivos ou negativos, podendo ser entendidos a partir do processo cognitivo. 

O estereótipo não necessariamente é emocional e, nem sempre, leva a insultos. Por 

vezes, é uma forma de simplificar a ideia que se tem do mundo. O estereótipo de que os 
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negros são os melhores jogadores de basquete pode ser entendido de várias maneiras: 

positivamente, se a crença se deve ao fato de estarem melhor preparados física e 

tecnicamente; ou negativamente, se o entendimento for de que os negros são melhores no 

esporte, prática que não requer grandes habilidades intelectuais.  

A estereotipagem de gênero também é bastante comum. As mulheres são percebidas 

como mais cuidadosas do que os homens e, por outro lado, menos voltadas para resultados, 

como os homens. O estereótipo traz consigo uma força autodepreciativa, ou seja, os 

indivíduos assimilam os estereótipos e acreditam que, de fato, aquilo que lhes é atribuído é 

uma verdade.  

  

2.3.3 Preconceito, Estereótipo e a Cognição Social 

 

A cognição social pode ser uma das causas do preconceito? Parece que a maneira 

como os indivíduos processam e organizam as informações pode levá-los a formar 

estereótipos e a agir de modo discriminatório. 

“A criação de grupos é o primeiro passo para o preconceito” (ARONSON et al., 2002, 

p. 299). A categorização das pessoas a partir de certas características faz com que estas se 

associem a grupos segundo suas semelhanças. A cognição social é subjacente a esta 

categorização, ou seja, os indivíduos agrupam estímulos de acordo com suas semelhanças e 

contrastam estímulos de acordo com suas diferenças. As pessoas do endogrupo demonstram 

sentimentos positivos e tratamento especial entre seus membros e, no entanto, podem 

apresentar sentimentos negativos e tratamento injusto para com os do exogrupo. Pertencer a 

um grupo considerado superior a outros faz com que a autoestima seja elevada. 

Segundo Aronson et al. (2002), além da tendência ao endogrupo, a percepção da 

homogeneidade é outra consequência da categorização social. Esta homogeneidade parte do 

pressuposto de que os membros do endogrupo tendem a perceber aqueles do exogrupo como 

mais semelhantes entre si do que realmente são (homogêneos). Com isso, ao se julgar 

conhecer um membro do exogrupo, há uma tendência a pensar que o que se sabe sobre este 

membro vale para todos os outros daquele exogrupo. 

Mesmo frente a argumentos racionais, é difícil mudar a mentalidade das pessoas 

quando elas demonstram preconceito sedimentado em relação a um indivíduo ou grupo e isto 

se deve aos aspectos afetivo e cognitivo da atitude. As emoções condicionam as opiniões das 

pessoas e são menos sensíveis aos argumentos lógicos. 
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Já a cognição faz com que os indivíduos que sustentam opiniões específicas sobre 

certos grupos processem a informação sobre este de maneira diferente de como outros o 

fazem. Ideias consistentes com sua forma de pensar sobre um determinado grupo terão mais 

atenção do indivíduo do que aquelas diferentes das dele. Portanto, o esforço de um indivíduo 

em tentar minimizar o preconceito de outro surte um efeito pouco eficiente, pois o indivíduo 

preconceituoso tende a dar menos importância às ideias que contradizem sua forma de pensar 

sobre algo (ARONSON et al., 2002). 

Os estereótipos refletem as crenças culturais em uma dada sociedade e a cognição 

social cumpre o papel de ativar estes estereótipos. Ainda que um indivíduo não se julgue 

preconceituoso e tão pouco acredite nos estereótipos, Aronson et al. (2002) afirmam que a 

cognição tem a capacidade de ativá-los quando este mesmo indivíduo ouve algum comentário 

estereotipado e se deixa influenciar por ele. 

Os autores exemplificam este processo por meio de um estudo de Jeff Greenberg e 

Tom Pyszczynski de 1985, quando, então, estes pesquisadores colocaram dois cúmplices para 

fazer um experimento: um deles branco e o outro afrodescendente. Eles deviam fingir um 

debate sobre energia nuclear na presença de membros de grupos de pesquisa. Para a metade 

dos grupos de observadores, o afroafricano apresentou argumentos melhores e ficou claro que 

ele teria sido melhor que o branco, vencendo o debate. Para a outra metade de observadores, o 

branco apresentou um desempenho superior ao afrodescendente. Os observadores foram 

solicitados a avaliar os debatedores segundo o que haviam observado.  

Pouco antes da avaliação, outro cúmplice dos pesquisadores, instalado no grupo de 

observadores, realizou uma das seguintes ações para grupos distintos de observadores: (a) um 

comentário racista: “Esse crioulo de jeito nenhum venceu o debate”; (b) um comentário não-

racista: “De maneira nenhuma o debatedor pró (ou contra) venceu o debate”; ou (c) não fez 

observação alguma. Ao comparar as avaliações de habilidade dos dois debatedores, o 

experimento demonstrou que os participantes que ouviram o comentário racista avaliaram o 

afrodescendente como muito mais fraco do que fizeram os observadores dos outros grupos. 

No entanto, os observadores que ouviram os outros comentários avaliaram os debatedores 

como igualmente hábeis. Este experimento demonstrou que o comentário depreciativo ativou 

outras crenças negativas estereotipadas sobre afrodescendentes, influenciando a decisão dos 

observadores. 

Aronson et al. (2002) ainda afirmam que o processo de ativação de uma crença 

estereotipada pode acontecer em duas etapas: o processamento automático de informação e o 

controlado. Para isso, os autores se baseiam nos trabalhos realizados por Devine em 1989, que 
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verificou que, frente a um estereótipo conhecido, as mentes dos indivíduos fazem com que 

este estereótipo se aflore automaticamente, sem que estes indivíduos possam controlar isso.  

O processamento controlado ocorre quando, por ser uma pessoa menos 

preconceituosa, um indivíduo manifesta sua consciência de forma a refutar este estereótipo, 

ou seja, o processamento automático traz a informação (estereótipo) e o processamento 

controlado rejeita aquela informação (negação do estereótipo). O fato é que se o indivíduo 

está distraído ou presta pouca atenção à informação que chega (estereótipo), este mesmo 

indivíduo pode não ativar o nível controlado de processamento e isto fará com que o 

estereótipo continue em sua mente.  

Aronson et al. (2002) ainda trazem outra maneira de demonstrar que a cognição 

influencia o pensamento estereotipado, isto é, trata-se da correlação ilusória. A correlação 

ilusória pressupõe que, quando o indivíduo espera que duas coisas estejam relacionadas, ele 

acaba se enganando e acredita que, de fato, elas têm relação entre si. Para exemplificar isto, os 

autores citam a crença de que, após adotarem uma criança, casais que não conseguem ter 

filhos ficam relaxados e menos ansiosos e, com isso, podem vir a ter filhos biológicos. Porém, 

mesmo os que não adotaram uma criança podem vir a ter filhos biológicos. Assim, uma 

situação ou fato pode produzir uma impressão mais forte nos indivíduos, por ser desejada ou 

encantadora, criando a correlação ilusória. 

No que se refere ao preconceito e aos estereótipos, a correlação ilusória pode 

acontecer com grupos minoritários, uma vez que são considerados distintos dos demais.      

“A diferença leva à crença de uma correlação ilusória, isto é, uma relação entre uma pessoa-

alvo distinta e o comportamento dela. Essa correlação ilusória é, em seguida, aplicada a todos 

os membros do grupo-alvo” (ARONSON et al., 2002, p. 305).      

Outro aspecto da cognição social, para determinar como as pessoas se comportam, é 

denominado processos de atribuição. Há uma tendência humana de se fazer atribuições 

disposicionais, ou seja, de concluir que o comportamento de uma pessoa se deve à sua 

personalidade e não a uma situação específica (atribuição situacional) e, ainda pior, atribuir 

essa mesma conclusão a um grupo inteiro. Isto é classificado por Aronson et al. (2002, p. 307) 

como “o erro fundamental de atribuição”. Os estereótipos podem ser atribuições 

disposicionais negativas. Um tipo de atribuição disposicional acerca dos afroamericanos é a 

de agressividade e potencial de violência. 

Aronson et al. (2002) ainda traz a discussão sobre um fenômeno denominado de 

ameaça do estereótipo e que, particularmente, pode ser uma explicação para o baixo 

desempenho intelectual demonstrado pelos afrodescendentes em estudos já conduzidos (como 
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o estudo de Herrnstein e Murray, de 1995). Quando um indivíduo, vítima de um estereótipo, é 

colocado em uma situação avaliativa, ele pode sofrer uma forte apreensão do estereótipo, e 

esta apreensão, por sua vez, poderá interferir na capacidade do indivíduo de se desempenhar 

bem naquela situação.  

Como exemplo, os autores ilustram o caso de estudantes afroamericanos que, quando 

sujeitos a provas de avaliação de suas capacidades intelectuais, apresentam baixo 

desempenho, pressionados pelo estereótipo de que os afrodescendentes são menos inteligentes 

que os brancos. Este fenômeno não se limita à raça e pode acontecer, por exemplo, com as 

mulheres.  

A teoria da atribuição ainda tenta explicar as situações em que um membro do 

exogrupo se comporta de maneira não-estereotipada, ou seja, o comportamento de um 

indivíduo foi diferente do que se esperava dele. Em geral, poderá ser feita a este indivíduo 

uma atribuição situacional como exceção, ou seja, o indivíduo é exatamente como definido 

pelo estereótipo (atribuição disposicional); porém, naquela situação, ele foi diferente 

(atribuição situacional). Assim, prevalece o estereótipo. 

Culpar a vítima é outra forma de justificar a falta de empatia por um indivíduo ou 

grupo. Há uma tendência em se culpar a vítima pelo que lhe aconteceu ou acontece, 

atribuindo às suas dificuldades a falta de habilidade e caráter e, com isso dá-se crédito ao 

mundo bom e justo em que se recebe aquilo que é merecido. Desta forma, quando o indivíduo 

se depara com uma situação injusta ou difícil de explicar, este culpa a vítima por isso. 

Indivíduos que acreditam em um mundo justo tendem a culpar aqueles que sofrem sob a 

alegação de que não fizeram por merecer. Desta forma, faz-se uma atribuição disposicional à 

vítima e não à situação (ARONSON et al., 2002). 

Por fim, Aronson et al. (2002) abordam a profecia autorrealizadora. Se há a crença de 

que uma pessoa é menos inteligente e ela for tratada de acordo com essa crença, há uma 

probabilidade de que ela aja exatamente assim frente a quem a está tratando como menos 

inteligente que as demais. Isto se deve ao fato que, ao acreditar que uma pessoa é assim, o 

indivíduo dará menos atenção a esta pessoa, fará perguntas menos inteligentes – porque 

espera respostas pouco inteligentes – e, com isso, reforçará sua crença. Esta teoria se aplica, 

por exemplo, à crença de que os negros são hábeis com trabalhos menos qualificados.   
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2.3.4 As Regras Normativas 

 

“Normas são crenças mantidas pela sociedade sobre o que é correto, aceitável e 

permissível” (ARONSON et al., 2000, p. 314). Há uma variabilidade entre o que são as 

normas aceitáveis para uma cultura e para outra. As normas não necessitam ser diretamente 

ensinadas. Se uma norma ou valor não-igualitário é aceito em uma determinada cultura, 

provavelmente as crianças imersas nesta cultura aprenderam a agir segundo aquela norma ou 

valor. Por viver em uma sociedade em que o comportamento discriminatório é norma, a 

maioria de seus membros, ainda que inconscientemente, ajustará seus comportamentos 

segundo este padrão. Aronson et al. (2002, p. 314) denominam este tipo de discriminação de 

“institucionalizada ou racismo institucionalizado”.  

As pessoas adotam comportamentos e atitudes segundo a norma social vigente, contra 

grupos minoritários, por exemplo, e geram barreiras sociais que impactam a falta de 

oportunidades para estes grupos. A conformidade normativa gera uma forte tendência de 

acompanhar o grupo, com o intuito de satisfazer suas expectativas e ser aceito. Por isso, 

muitas pessoas adotam o preconceito e a discriminação por estarem conformadas ou, 

supostamente, adequadas à realidade da maioria.  

O papel da conformidade normativa pode ser observado à medida que se acompanham 

as mudanças do preconceito e da discriminação. Com a mudança das normas sociais, as 

manifestações do preconceito se tornaram mais sutis. Nos Estados Unidos, com as leis 

antissegregacionistas, os brancos americanos passaram a adotar comportamentos e atitudes 

menos reativos em relação aos negros. Isto não significa que o preconceito tenha deixado de 

existir, mas, em função das normas, há maior preocupação com a postura politicamente 

correta, implicando maior cautela. 

 

2.3.5 Discriminação 

 

A discriminação é definida como “ação negativa injustificada ou prejudicial contra os 

membros de um grupo, simplesmente porque pertencem a esse grupo” (ARONSON et al., 

2002, p. 297). A discriminação representa o componente comportamental do preconceito. 

Mor Barak (2005) afirma que a palavra discriminação tem adquirido um valor 

negativo, particularmente no trabalho, e pode ocorrer: (a) quando indivíduos, instituições ou o 

governo tratam as pessoas de forma diferente por considerarem „anormais‟ suas características 

pessoais, como gênero, raça, orientação sexual, dentre outras; (b) quando estas ações têm um 
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impacto negativo no acesso ao emprego, promoção ou remuneração. Gênero e ideologias 

racistas são alvos comuns da discriminação nas organizações.  

Segundo Banton (1998, p. 140) “tratar os indivíduos de forma diferente por acreditar 

que eles pertencem a grupos raciais diferentes é discriminação”. O mercado de trabalho é um 

bom exemplo para se entender o impacto da discriminação. Nos Estados Unidos e na Grã-

Bretanha, a média de ganhos dos brancos tende a ser mais alta do que a dos negros, e o ganho 

dos homens é superior ao das mulheres. De fato, há variações de ganhos em função da 

qualificação, educação, idade, região; porém, raça e gênero acabam sofrendo tal 

discriminação. Além das diferenças em remuneração, os empregadores discriminam os negros 

em relação aos brancos quanto aos tipos de trabalho oferecidos. Em geral, os negros assumem 

posições que requerem um baixo nível de qualificação (BANTON, 1998).  

 

2.4 CONCEITOS DE RAÇA, RACISMO E ETNIA 

 

2.4.1 Raça e Etnia 

 

 Em geral, faz-se grande confusão entre os conceitos de raça e etnia. Em 1954, Allport, 

baseado na Psicologia, definiu que raça se referia aos laços hereditários, enquanto que a etnia 

estaria constituída pelos laços culturais e sociais. Assim, pode-se dizer que raça é determinada 

pela natureza, enquanto que etnia é adquirida pelo aprendizado. A explicação de Allport 

(1954) para esta definição era de que o descendente de uma raça carrega consigo algumas 

características específicas daquela raça, mesmo que sua hereditariedade seja proveniente de 

uma mistura entre as diferentes raças.  

Não é incomum atribuir à raça as peculiaridades de aparência, costumes e valores; no 

entanto, raça está mais ligada à composição genética responsável, por exemplo, pela 

pigmentação da pele e outros poucos indicadores físicos. A cor da pele é um indicativo da 

raça; no entanto, não há qualquer evidência de que o gene que determina a cor da pele esteja 

ligado ao gene responsável pela capacidade mental ou qualidades morais do indivíduo. Com 

isso, não é possível afirmar que uma raça seja intelectualmente superior a outra (ALLPORT, 

1954). A raça, por si só, não é suficiente para definir todas as características físicas, morais, 

intelectuais, psicológicas etc. de um indivíduo, isto porque algumas características não fazem 

parte da herança genética e, sim, do aprendizado. 
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 Para Allport (1954), apesar das definições de raça sofrerem variações, as diferenças 

raciais de fato existem. Muitos são os problemas decorrentes das características raciais 

hereditárias e isto pode estar diretamente ligado à percepção das diferenças entre os grupos. 

As diferenças étnicas também existem e, ainda, notam-se muitas similaridades, pois é possível 

observar que muitos grupos adotam funcionalidades equivalentes a outros e, portanto, 

concordam com as mesmas crenças e práticas (ALLPORT, 1954).  

As similaridades podem ser observadas em um vasto grupo de elementos que compõe 

as mais diversas sociedades, tais como: culinária, religião, organização da comunidade, 

folclore, códigos morais e de etiqueta, jogos, formas de presentear, estilos de cabelo, 

hospitalidade, higiene e muitos outros.  

 Ao contrário da perspectiva de Allport, apoiada na Biologia, Winant (2000, p. 170), 

baseado na Sociologia, afirma que qualquer “teoria sociológica sobre raça requer uma análise 

detalhada a partir de um comparativo histórico, componentes políticos, algum tipo de 

sociologia da cultura ou conhecimento e uma explicação micro-sociológica”. Após a Segunda 

Guerra Mundial, a controvérsia sobre o significado de raça ficou ainda mais evidente, a guerra 

tomou uma dimensão racial significativa, reforçando o racismo e o genocídio. Os grandes 

fluxos migratórios, os movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos e a mobilização anti-

apartheid na África do Sul motivaram novas discussões sobre a problemática que envolvia o 

conceito de raça naquele tempo.   

 Temas raciais ganharam projeção a partir da necessidade de lidar com problemas 

sociais como o crime, a pobreza, a doença, a urbanização, a estratificação e o 

subdesenvolvimento. Com isso, os estudos de raça na Sociologia têm sido estimulados por 

mudanças políticas, culturais e demográficas. Winant (2000, p. 172) define raça como “um 

conceito que atribui significado e simboliza os conflitos e interesses sociopolíticos em 

referência aos diferentes tipos de seres humanos”; ou seja, para o autor, as características para 

atribuir significância à raça advêm, necessariamente, de um processo histórico e social. Desta 

forma, o cunho biológico do conceito de raça, assim como descrito por Allport (1954) na 

Psicologia, começou a ser questionado, e raça passou a ser reinterpretada como um construto 

socialmente construído (WINANT, 2000). 

 Ainda na Sociologia, Banton (1998) explica as teorias raciais a partir de três fases. Na 

primeira, raça foi conceituada como linhagem. Historiadores naturais coletavam, descreviam e 

classificavam as espécies. A palavra raça somente designava um grupo de pessoas, não havia 

qualquer valor analítico nesta palavra. 
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A segunda fase iniciou-se a partir da necessidade de reconsiderar as classificações das 

espécies, uma vez que novas evidências sobre a evolução da natureza e sobre o 

desenvolvimento desigual das sociedades humanas exigiam novas explicações. Havia uma 

preocupação com a influência do ambiente e uma predisposição para entender as mudanças 

nas sociedades humanas, bem como as causas morais desta mudança, especialmente devido 

ao sucesso maior de alguns seres humanos em criar instituições sociais que os capacitaram a 

usar seus talentos de forma produtiva. Estas diferenças entre os seres humanos foram 

explicadas, inicialmente, a partir de causas físicas e da herança biológica. Assim, parecia que 

as diferenças entre brancos, negros e amarelos eram pertinentes e perdurariam (BANTON, 

1998). 

 A terceira fase tem sido marcada por discussões mais intensas acerca do conceito de 

raça, inclusive, sobre se raça é ou não um conceito necessário. A genética tem oferecido 

respostas sobre os caracteres físicos dos seres humanos, mas não explicam a herança cultural 

ou as relações sociais entre as pessoas e seus grupos. Desta forma, as diferenças fenotípicas, 

intelectuais, morais e culturais não podem ser atribuídas às diferenças biológicas: faz-se 

necessário considerar as construções socioculturais e o ambiente (BANTON, 1998; 

GUIMARÃES, 1999). Ainda nos estudos de Banton (1998), é possível verificar várias 

abordagens sobre raça, considerando-a sob a perspectiva de linhagem, como citado 

anteriormente, tipo, subespécies, status, classe e construto social. 

 Kabengele Munanga (2003) reforça a teoria de raça como uma construção sociológica 

ao afirmar que, segundo pesquisas genéticas comparativas, um marcador genético que é 

característico de uma raça também pode ser encontrado em outra raça e, assim, é possível 

concluir que “raça não é uma realidade biológica, mas sim apenas um conceito, aliás, 

cientificamente inoperante para explicar a diversidade humana e para dividi-la em raças 

estanques, ou seja, biológica e cientificamente, as raças não existem” (MUNANGA, 2003, p. 

5). 

 Nos dias de hoje, o conceito de raça pode estar impregnado de ideologia, mascarando 

a relação de poder e dominação. Os conceitos atribuídos ao negro e ao branco no Brasil 

podem apresentar significados diferentes nos Estados Unidos, na África do Sul ou em 

qualquer outro país e, por isso, o conteúdo das palavras negro e branco é etno-semântico e 

político-ideológico, não biológico. Ainda que raça no conceito biológico não exista, para as 

populações contemporâneas a raça é uma representação fictícia construída a partir das 

diferenças, como cor da pele e outros critérios morfológicos, e, assim, tais diferenças 

percebidas reproduzem e manteem os racismos (MUNANGA, 2003). 
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  Para Guimarães (2002, p. 50), “não há raças biológicas [...] e o que chamamos de 

„raça‟ tem existência nominal, efetiva e eficaz apenas no mundo social e, portanto, somente 

no mundo social pode ter realidade plena”. Assim, no mundo social, o conceito de raça ainda 

é indispensável e dispensá-lo somente seria possível (a) se não existissem grupos sociais cujas 

identidades estão relacionadas com marcadores derivados da ideia de raça, (b) se as 

desigualdades, a discriminação e as hierarquias sociais não correspondessem a estes 

marcadores ou, ainda, (c) se estas identidades e discriminações fossem, segundo Guimarães 

(2002), prescindíveis para a afirmação social dos grupos oprimidos. 

   Ao se referir sobre raça no Brasil, Guimarães (2002) explica que, entre 1930 e 1970, 

as raças foram abolidas dos discursos eruditos e populares (até por questão de etiqueta), 

porém cresceram as desigualdades e a discriminação pela cor. A desigualdade e a 

discriminação não eram reconhecidas como sendo de cunho racial e isto fez com que os 

negros retomassem a identidade negra e a ideia de raça, buscando o reconhecimento das elites 

políticas e retomando a luta antirracista. Para Guimarães (2002), raça é uma categoria política 

necessária, uma vez que contribui para organizar a resistência ao racismo e, também, uma 

categoria analítica, por revelar que a discriminação e as desigualdades são efetivamente 

raciais e não apenas de classe. 

 Quanto à etnia, em Guimarães (1999), verifica-se que o conceito aparece como mais 

amplo do que o de raça. O autor reforça o conceito de etnicidade defendido por Thomas 

Eriksen (1993, p. 12), para o qual 

 

[...] etnicidade é um aspecto das relações sociais entre agentes que se consideram 

distintos dos membros de outros grupos com os quais eles mantêm um mínimo de 

interação cultural regular. Etnicidade pode, pois, ser também definida como uma 

identidade social caracterizada por parentesco metafórico ou fictício. 

  

 Munanga (2003, p. 12) define etnia como “um conjunto de indivíduos que, histórica 

ou mitologicamente, têm um ancestral comum, uma língua em comum, uma mesma religião 

ou cosmovisão e uma mesma cultura”. Com a mistura dos povos, as diferentes etnias dão 

origem às novas etnias e, assim, pode-se dizer que a etnia não é estática, ela tem uma origem e 

evolui ao longo do tempo, podendo formar novas etnias ou, até, desaparecer.  

  

2.4.2 Racismo 

  

 Ao abordar o racismo, a partir da vertente biológica de raça, é possível considerar que 
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[...] racismo é uma crença na existência das raças naturalmente hierarquizadas pela 

relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e o intelecto, o físico e o cultural 

[...] O racismo é essa tendência que consiste em considerar que as características 

intelectuais e morais de um dado grupo são conseqüências diretas de suas 

características físicas ou biológicas (MUNANGA, 2003, p. 8).  

 

A concepção do racismo baseada na biologia das raças começa a mudar a partir dos 

anos 70, quando, então, as próprias Ciências Biológicas passam a desacreditar na realidade 

científica da raça. A partir daí, o conceito de racismo se desvincula de raça no sentido 

biológico e passa a considerar a existência de diferenças entre os grupos, tais como diferenças 

históricas, culturais e identitárias (MUNANGA, 2003).      

 Na literatura americana, Dovidio e Gaertner (1986) reforçam a definição de racismo a 

partir do conceito de Jones (1972) e ainda denotam certa vertente biológica, sendo que o 

racismo resulta do preconceito racial (e/ou do etnocentrismo) decorrente da busca pelo poder 

contra grupos raciais considerados inferiores, seja por indivíduos ou instituições com ou sem 

o apoio intencional da cultura em que estão imersos. A partir desta definição, Jones (1972) 

identifica três níveis para o racismo. O primeiro diz respeito ao racismo individual, que é 

similar ao significado de preconceito de raça, porém com maior ênfase na diferenciação 

segundo os aspectos biológicos e na prática de atos discriminatórios.  

O segundo se refere ao racismo institucional, o qual traz a ideia da manipulação 

intencional ou não das políticas institucionais, bem como da tolerância a estas políticas. No 

vocabulário das relações raciais e étnicas, o racismo institucional como forma de 

discriminação nas organizações tem se mostrado útil ao contribuir para a realização de 

análises detalhadas sobre o modo como as organizações operam o racismo sem admiti-lo ou, 

até mesmo, reconhecê-lo e, ainda, como o racismo pode se fazer presente mesmo com a 

implementação de políticas para reduzir ou eliminar a discriminação nestas instituições 

(CUSHMORE, 2000). 

 Por fim, há o racismo cultural, que pode ser definido como a expressão individual ou 

institucional da superioridade da herança cultural de uma raça sobre outra raça. 

 Guimarães (1999) explica que o racismo no Brasil apresenta certas especificidades e, 

portanto, faz-se necessário detalhá-las para um melhor entendimento sobre as relações racial e 

o próprio racismo brasileiro. Primeiramente, deve-se considerar que o Brasil foi formado por 

indivíduos que imigraram de diferentes partes do mundo e, assim, muitas foram as raças e 

etnias que chegaram por aqui; porém, a origem étnica e racial acabou sendo esquecida e 

suprimida pela nacionalidade brasileira.  
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Com a independência do Brasil, o racismo colonial, que até então se baseava na ideia 

de que o colonizador português possuía o sangue puro, foi substituído pelo que Guimarães 

chama de “outra ordem hierárquica” a “cor de pele”, que, segundo o próprio autor, nada mais 

é do que um “código cifrado para a raça” (GUIMARÃES, 1999, p. 48). A hierarquia social da 

época estava diretamente ligada à cor, classe social (ocupação e renda), origem familiar e 

educação formal, fatores que, por sua vez, relacionavam-se a maior status e honra. A pobreza 

dos pretos e mestiços brasileiros, agravada pela exclusão política, social e cultural destes 

indivíduos, era vista como sinal de inferioridade. 

 Na definição de cor à brasileira, o negro, visto como não-letrado, supersticioso e com 

pele escura, era o principal alvo da discriminação. Mestiços e mulatos, a depender do grau de 

brancura da pele (a cor propriamente dita ou a presença de traços culturais europeus), podiam 

usufruir de alguns dos privilégios dos brancos. O racismo trazia consigo a ideia de 

superioridade dos brancos em relação aos negros, contribuindo com a concepção do 

embranquecimento. 

A miscigenação produzia uma população mais clara e este embranquecimento trazia 

consigo a noção de que a população brasileira estaria integrando os mestiços e pretos, ainda 

que isto implicasse a concordância destes indivíduos em abdicar de suas ancestralidades, na 

negação das suas origens. O Brasil é marcado pela ausência de discriminação racial 

institucionalizada, porém a cidadania dos negros tem seus direitos ignorados; eles são 

limitados à pobreza e ficam expostos à violência. Neste cenário, o racismo se faz presente por 

meio das diferenças sociais (renda e educação) e por desigualdades sociais.   

O que designo pelo termo “racismo” denota, sempre, três dimensões: uma concepção 

de raças biológicas (racialismo); uma atitude moral em tratar de modo diferente 

membros de diferentes raças; e uma posição estrutural de desigualdade social entre as 

raças (GUIMARÃES, 1999, p. 65). 

   

 As novas abordagens sobre o racismo defendem a ideia de que os sentimentos e 

atitudes preconceituosas ainda persistem, e, com isso, é possível afirmar que uma possível 

diminuição das expressões do racismo é mais aparente do que real. A discriminação aberta, 

baseada na crença da inferioridade do grupo discriminado e na rejeição deste grupo, está 

sendo substituída por novas formas de discriminação, mais sutis, porém não menos danosas 

(CAMINO et al., 2001).   
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2.5 AS DIFERENTES FORMAS DE EXPRESSÃO DO RACISMO 

 

2.5.1 O Racismo Flagrante (old fashioned racism) 

 

 O princípio essencial do racismo flagrante é de que os brancos são biologicamente 

superiores aos negros e, portanto, as raças devem ser segregadas. O racista flagrante defende a 

segregação dos negros sob os mais variados aspectos: no trabalho, na escola, nas 

oportunidades de moradia e, também, acredita e defende os estereótipos raciais negativos, 

associando o negro a adjetivos como preguiçoso, supersticioso, menos inteligente que os 

brancos, etc. 

 Para Pettigrew e Meertens (1995), o racismo flagrante se manifesta como uma forma 

de rejeição ao grupo considerado exógeno, baseado na crença da inferioridade genética deste 

grupo. As crenças do racismo flagrante defendem que grupos exógenos estão em desvantagem 

socialmente, constituem uma ameaça (inclusive econômica) e que, assim, devem ser 

rejeitados. Há, neste caso, uma forte demonstração de rejeição emocional ao contato direto 

com membros do grupo exógeno, ou seja, o contato sexual e o casamento são reprovados.        

 

2.5.2 O Racismo Moderno 

  

 Em 1945, o código legal de muitos Estados americanos discriminava declaradamente 

os negros, restringindo a liberdade destes indivíduos e impossibilitando-os de competir no 

mercado. A partir de 1954, estas leis foram eliminadas e, em 1965, novas leis foram criadas 

com o objetivo de fazer com que a discriminação se tornasse uma prática ilegal. Com isso, a 

opinião pública dos brancos sobre os estereótipos negativos contra os negros parecia estar 

mudando, ainda que lentamente. (McCONAHAY, 1986). 

 Segundo McConahay (1986, p. 91) “duas características das relações inter-raciais 

americanas não mudaram dramaticamente: a medida do sentimento ou afeto contra negros 

mostrou um modesto declínio e os conflitos raciais continuaram existindo”. A partir de 1965, 

os debates públicos em favor dos negros passaram a defender a igualdade para estes 

indivíduos e não somente a protestar contra a discriminação. Desta forma, o caráter dos 

conflitos mudou, ou seja, o objetivo passou a ser a igualdade de oportunidades entre brancos e 

negros. 

 A partir da década de 1970, observou-se uma crença maior de que as atitudes raciais 

contra os negros estariam diminuindo. Porém, com o início dos movimentos contra a 
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segregação nas escolas públicas, notou-se que os brancos passaram a reagir com violência, 

protestando contra os esforços da integração racial e, assim, concluiu-se que o racismo 

continuava forte na América. A teoria do racismo moderno surge da necessidade de esclarecer 

a dúvida: o racismo realmente está em declínio? Na busca por respostas a esta questão, a 

teoria faz uma distinção entre as crenças raciais flagrantes (old-fashioned racism) e as novas 

crenças que começaram a surgir a partir dos conflitos decorrentes do movimento dos direitos 

civis americanos (McCONHAY; HARDEE; BATTS, 1981). 

 A teoria defende que os sentimentos contra os negros ainda perduram; no entanto, 

adotaram uma nova forma, mais sutil do que as atitudes raciais públicas observadas no 

racismo flagrante (old-fashioned), e isto se deve ao fato de que as normas sociais, a partir dos 

movimentos dos direitos civis, passaram a inibir as expressões mais declaradas do racismo.  

 A teoria ainda propõe que o componente afetivo das atitudes raciais é adquirido muito 

cedo, mesmo não havendo contato direto com negros, e é difícil de ser mudado quando 

comparado com os componentes cognitivo e conativo (preferências políticas). Sendo assim, o 

componente afetivo, cuja mudança é lenta, acaba por influenciar a posição dos americanos 

brancos com relação às questões raciais.  

Em McConahay, Hardee e Batts (1981), verifica-se o resultado de três estudos 

desenhados para testar as hipóteses derivadas da teoria do racismo moderno, assumindo que 

os brancos reconhecem as crenças raciais flagrantes (old-fashioned) como uma forma de 

racismo socialmente indesejado, mas não veem as crenças raciais modernas (racismo 

moderno) da mesma forma.  

 A teoria do racismo moderno inspira-se em alguns resultados estabelecidos a partir da 

teoria social da aprendizagem de atitudes e da socialização racial e, assim, tenta explicar a 

intensidade deste novo conflito na busca pela igualdade, além de medir as atitudes raciais. 

Desta forma, juntamente com a teoria, uma nova escala foi desenvolvida para medir as 

atitudes raciais públicas dos indivíduos: a escala do racismo moderno. 

  A proposta da escala do racismo moderno é medir a dimensão do componente 

cognitivo das atitudes raciais e, para tanto, pede-se para que os respondentes concordem ou 

discordem de algumas crenças que os brancos podem ou não ter em relação aos negros 

(McCONAHAY, 1986). De acordo com a teoria do racismo moderno, os sistemas cognitivos 

de crenças são influenciados pelo componente de atitudes afetivas para com os negros, assim 

como por outras crenças e valores e, também, pelo contexto histórico do racismo. 

 O racismo moderno se baseia nos seguintes princípios: 
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1. A discriminação é uma coisa do passado, porque os negros agora podem competir e 

adquirir as coisas que eles desejam.  

2. Os negros estão subindo [economicamente] muito rápido e estão em lugares nos quais 

eles não são bem-vindos. 

3. Os meios e as demandas dos negros são injustos. 

4. Os ganhos recentes dos negros não são merecidos e a atenção dada a eles pelas 

instituições sociais são maiores do que eles merecem. 

 

 Segundo McConahay (1986), as crenças do racismo moderno contrastam com aquelas 

do flagrante (old-fashioned), sendo este segundo uma ideologia usada para justificar as 

limitações impostas aos negros no passado. O racismo flagrante baseia-se na crença dos 

estereótipos, da segregação e da discriminação contra os negros. Este tipo de racismo também 

possui uma escala composta por itens que foram usados durante anos pelos pesquisadores: a 

escala do racismo flagrante (old-fashioned racism scale). 

  De acordo com McConahay (1986, p. 94), a partir dos testes com a escala do racismo 

flagrante, um grupo de itens foi formado e dele derivou uma nova forma de racismo na 

América: o racismo simbólico. O termo „simbólico‟ foi escolhido devido à presença de senhas 

e abstrações morais em muitos dos itens que compõe a escala do racismo simbólico, e tais 

itens enfatizam que muitas das crenças da época foram uma espécie de reação ao período pós-

direitos civis. O racismo simbólico apoiou-se, também, em análises de dados teóricos e 

empíricos, cuja base foi formada levando-se em conta os princípios de justiça e dos 

sentimentos negativos adquiridos por meio de políticas e da socialização racial, e não por 

meio de uma experiência ou competição pessoal com negros (McCONAHAY, 1986, p. 94). 

 A partir de 1976, o racismo simbólico foi definido como a expressão em termos de 

símbolos ideológicos abstratos e do sentimento de que os negros estariam violando os valores 

que mantêm o status quo das relações inter-raciais (McCONAHAY, 1986; LIMA; VALA, 

2004).  Já em 1978, McConahay mudou o nome do conceito de racismo simbólico e passou a 

chamá-lo de racismo moderno, por acreditar que o novo nome refletiria melhor a ideologia e o 

novo sistema de crenças do período pós-movimento dos direitos civis. A escala de itens foi 

denominada, então, de escala do racismo moderno. Outros autores, como Sears, mantiveram o 

nome de racismo simbólico; portanto, essas duas formas de racismo possuem vários 

elementos em comum. 

 Conforme mencionado anteriormente, os estudos em socialização racial indicam que o 

componente afetivo das atitudes raciais é adquirido bem cedo na vida dos indivíduos sem que 
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haja a necessidade de um contato prévio com outra raça (com negros, por exemplo). Este 

componente é, também, resistente a mudanças. A teoria do racismo moderno pressupõe que 

este componente afetivo, presente no indivíduo, manifesta-se quando da exposição a situações 

como a política (pelo ato de votar), opinar em pesquisas, sofrer agressões ou ao interagir com 

os negros no dia-a-dia (McCONAHAY, 1986; McCONAHAY; HARDEE; BATTS, 1981). 

 Para McConahay (1986), o componente afetivo não é o único fator capaz de 

influenciar o componente cognitivo ou o comportamento de um indivíduo: fatores como as 

atitudes políticas (ideologia), seus valores de igualdades, liberdade e justiça, também exercem 

um papel importante sobre o comportamento. Tais fatores são valores típicos do American 

Creed
1
, ou seja, importantes para os brancos americanos. A percepção de que os negros 

estariam violando o valor de igualdade advém do credo americano e, assim, “os americanos 

acreditam na igualdade de oportunidades, mas não na igualdade de benefícios” 

(McCONAHAY, 1986, p. 99). 

 McConahay (1986) cita ainda a presença da ambivalência no comportamento 

cognitivo das atitudes raciais, ou seja, o indivíduo ambivalente pode vivenciar o conflito entre 

o sentimento negativo pelo negro, de um lado, e os valores americanos de igualdade e justiça, 

do outro. Tal conflito dependerá do grau em que se apresentam seus sentimentos negativos 

pelo negro. Assim, se o sentimento negativo existir, porém, for leve, não haverá conflito, 

porque este indivíduo permitirá que seus valores de igualdade e justiça sejam mais fortes. Se o 

sentimento negativo pelos negros for moderado, haverá algum conflito presente neste 

indivíduo. No entanto, se o sentimento contra os negros for forte, ele vencerá seus próprios 

valores de igualdade e justiça, prevalecendo o racismo. Uma pessoa ambivalente poderá ser 

mais positiva frente a algumas situações e menos frente a outras. 

 Considerando que o preconceito racial é reprimido pela sociedade e, portanto, as 

atitudes contra os negros não devem ser declaradas, a expressão do comportamento e das 

atitudes raciais é, geralmente, caracterizada pela ambiguidade (McCONAHAY, 1986). 

 A ambiguidade pode ser gerada pela ideologia política do indivíduo, pela difusão de 

responsabilidades, por ações iniciadas pelos próprios negros ou por situações em que as 

normas e regras não são claras. Ao responder a escala do racismo moderno, os indivíduos 

                                                           
1
 “I believe in the United States of America as a Government of the people by the people, for the people, whose just powers 

are derived from the of the governed; a democracy in a Republic; a sovereign Nation of many sovereign States; a perfect 

Union, one and inseparable; established upon those principles of freedom, equality, justice, and humanity for which 

American patriots sacrificed their lives and fortunes.I therefore believe it is my duty to my Country to love it; to support its 

Constitution; to obey its laws; to respect its flag, and to defend it against all enemies.”(WIKIPEDIA. Disponível em 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Tyler_Page. Acesso em Maio 2010) 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Tyler_Page
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ambivalentes atingirão pontuações altas, porém ainda inferiores a um indivíduo que apresenta 

sentimentos negativos fortes em relação aos negros (McCONAHAY, 1986). 

  Santos et al. (2006) conduziram uma pesquisa que teve como principal objetivo a 

adaptação da Escala do Racismo Moderno ao contexto brasileiro, buscando maior 

conhecimento sobre sua validade de construto (estrutura fatorial) e consistência interna (Alfa 

de Cronbach).   

 No Brasil, devido à mistura das raças, já não é possível assumir que exista uma raça 

pura e, com isso, tende-se a pensar que o preconceito racial está erradicado. No entanto, 

Schwarcz (1998) explica que o preconceito contra os negros ainda perdura; porém, as atitudes 

preconceituosas e condutas discriminatórias são expressas de forma indireta, para não serem 

condenadas pelas convenções morais da sociedade e, assim, cada vez menos as pessoas 

assumem o preconceito em relação aos negros. 

Santos et al. (2006) apontam que as atitudes e atos discriminatórios praticados de 

forma aberta e ativa deixaram de ser uma preocupação dos estudiosos. Atualmente, os 

teóricos estão interessados em obter um conhecimento mais profundo sobre as formas sutis de 

preconceito e discriminação, ou seja, “entender como as pessoas, sendo preconceituosas, 

conseguem conviver em harmonia com os ditames sociais, espelhando-se em estilos 

comportamentais fundamentados na prática do politicamente correto” (SANTOS et al., 2006, 

p. 639). 

 Diante das diferenças nas formas de racismo, é possível assumir duas categorias 

distintas para caracterizá-lo: a tradicional e a moderna. A tradicional se refere ao racismo que 

se apresenta na forma do preconceito explícito ou flagrante. Já a moderna se traduz como um 

preconceito sutil, uma forma de manifestação fria, distante e indireta de julgar os membros de 

grupos considerados minoritários. Esta categoria ainda é menos estudada e despertou o 

interesse dos pesquisadores nos anos 70.     

 A escala do racismo moderno foi adaptada para o contexto espanhol por Navas (1998). 

Conforme mencionado por Santos et al. (2006), a escala do racismo moderno proposta por 

McConahay (1986) mostra-se menos reativa quando comparada a medidas convencionais de 

preconceito, visto que tal escala cobre aspectos mais sutis e indiretos do preconceito racial, 

tornando-a menos vulnerável ao viés de resposta da desejabilidade social. 

 O estudo de Santos et al. (2006) considerou a adaptação de Navas (1998) por 

apresentar alguns itens cujo conteúdo pareceu refletir melhor a realidade brasileira. Os dados 

a seguir foram extraídos do estudo conduzido por Navas (1998) para adaptação da escala do 
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racismo moderno ao contexto espanhol, que, posteriormente, foram a base para a adaptação 

ao contexto brasileiro. 

 Amostra: 263 estudantes universitários. 

 Índice de consistência interna considerado satisfatório (α = 0,83).  

 Resultado da análise fatorial: estrutura composta por 03 fatores (F1: ameaça aos 

princípios de igualdade e justiça; F2: negação do preconceito e da discriminação; e 

F3: sem denominação), sendo: 

a) Primeiro => representado por 04 itens (F1= 1, 2, 4, e 6) com cargas fatoriais 

iguais ou superiores a 0,60. 

b) Segundo => representado por 04 itens (F2= 5, 7, 8 e 10) com cargas fatoriais 

iguais ou maiores a 0,61 

c) Terceiro => representado por 02 itens (F3= 9 e 3), com cargas fatoriais de 

0,89 e 0,59, respectivamente.  

 Os três fatores juntos explicam 61,8% da variância total, sendo que: 

a) F1 explica 42%. 

b) F2 explica 11,1%. 

c) F3 explica 8,5%. 

 O estudo de Santos et al. (2006) para adaptação da escala do racismo moderno ao 

contexto brasileiro apresentou os seguintes dados: 

 Amostra: 269 participantes (idades: entre 15 e 38 anos). 

 Consideradas somente as pessoas que se indicaram como brancas. 

 A maioria do sexo feminino (73,6%), solteiros (81,8%) e estudantes de ensino superior 

(74%), cujos questionários foram aplicados em sala de aula. 

 O respondente deveria ler os itens e indicar quanto concordava ou discordava do 

conteúdo expressado naqueles itens, utilizando, assim, uma escala de sete pontos tipo 

Likert, com os extremos: 1 = discordo totalmente e 7 = concordo totalmente. 

 A versão espanhola do instrumento estava composta por 10 itens que indicavam a 

presença de 03 fatores: (1) ameaça aos princípios e igualdade e justiça, (2) negação do 

preconceito e da discriminação e (3) um item apresentado de forma pouco clara, 

segundo Navas (1998), composto por 02 itens: (a) “suas queixas recebem menos 

atenção do que a dos demais” e (b) “É compreensível estarem descontentes”. 

 A esta versão foram acrescidos mais 07 itens. 
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 Os itens iniciais da escala foram submetidos à tradução para a Língua Portuguesa, 

considerando-se a contribuição de um psicólogo bilíngue. Após a tradução, fez-se a 

validação semântica dos itens originais e daqueles sete que foram inseridos. A 

validação foi feita por 20 pessoas da população-meta. Ao instrumento foi acrescida 

uma folha denominada de Caracterização Demográfica, com o objetivo de caracterizar 

os participantes do estudo. 

 

 De acordo com o Quadro 1, dois fatores apresentaram valores próprios superiores a 

2,5 e, conjuntamente, explicam 32,4% da variância total. Adotando-se o critério de carga 

fatorial igual ou superior a 0,40, nove itens foram reunidos no primeiro fator, denominado 

„negação do preconceito‟, pois ressaltam a ideia de que o preconceito não existe. Este fator 

explicou 17,4% da variância total, tendo um α = 0,71. 

O segundo fator, denominado como „negação das diferenças‟, agrupou cinco itens, 

evidenciando certa especificidade do coletivo negro, seja por sua aparência, seja por 

habilidades básicas. Este fator explicou 15,1% da variância total e um α = 0,74. Os itens 3, 7 e 

9 foram excluídos por apresentarem cargas fatoriais abaixo de 0,40 nos dois fatores. 

 

Quadro 1: Estrutura Fatorial da Escala do Racismo Moderno (adaptação ao contexto brasileiro) 

 

Item Descrição do conteúdo 
Fator 

I 

Fator 

II 

8 Eles não necessitam de ajuda, apenas devem se esforçar  0,64* -0,04 

1 Eles têm conseguido mais do que merecem  0,63* 0,11 

14 Tem-se dada demasiada importância a seus movimentos de protesto 0,59* 0,20 

4  Eles são muito exigentes em relação a seus direitos  0,58* 0,08 

10  Eles devem superar o preconceito sem apoio, como aconteceu com outros grupos 0,56* 0,05 

15  Parece pouco prudente dar importância às suas queixas  0,56* 0,1 

2  Eles recebem muito respeito e consideração 0,48* -0,08 

5  A discriminação não é um problema do Brasil  0,43* -0,05 

6  Eles têm muita influência política  0,41* 0,21 

17  Possuem maior habilidade culinária  0,26 0,71* 

13  Estão em moda suas danças pela sensualidade que expressam  0,04 0,69* 

12  Possuem uma beleza diferente  -0,13 0,68* 

16  Apresentam melhor desempenho em modalidades esportivas  0,04 0,68* 

11  Eles são mais habilidosos em trabalhos manuais  0,21 0,67* 

3  É compreensível estarem descontentes -0,07 -0,03 

7  Eles nunca estiveram tão bem quanto agora  0,32 0,28 

9  Suas queixas recebem menos atenção do que as dos demais  -0,1 -0,03 

 

Eigenvalue 2,95 2,56 

% da variância total 17,36 15,08 

Alfa de Cronbach 0,71 0,74 

Nota: * identificação dos fatores:  I-negação do preconceito e II-afirmação de diferenças 

Fonte: Extraído de Santos et al., 2005, p. 642. 

 



44 
 

 As pontuações de cada fator foram comparadas com o ponto mediano da escala de 

resposta (4). Com isso verificou-se que: 

1. No primeiro fator (negação do preconceito), a diferença foi de 1,22 (DP = 0,94), 

indicando que este tipo de preconceito é pouco sustentado pelos participantes do 

estudo. 

2. No segundo fator (afirmação das diferenças), as pontuações dos participantes 

diferiram pouco (diferença de 0,07, DP=1,21) quando comparadas à mediana da escala 

de respostas, sugerindo que este tipo de preconceito encontra um respaldo maior entre 

os respondentes. 

 

Esse estudo possui limitações, tais como: a natureza da amostra considerada; maior 

número de universitários e o sexo feminino. Os atributos „maior escolaridade‟ e „sexo 

feminino‟ têm sido relacionados a orientações axiológicas que são mais condescendentes, 

inibindo a manifestação de qualquer preconceito em relação a grupos minoritários.  

 Principais conclusões do estudo: 

1. Os parâmetros psicométricos da escala adaptada ao contexto brasileiro foram 

considerados consistentes se comparados com aqueles descritos na literatura 

(McCONAHAY, 1986), mesmo tendo sido acrescidos outros sete itens na versão 

brasileira. 

2. Os dois fatores propostos por Navas (1998) – ameaça aos princípios de igualdade ou 

de justiça e negação do preconceito e da discriminação – dizem respeito à percepção 

de que os negros têm alcançado mais do que merecem em direitos e influência sobre 

algumas decisões políticas e a não-existência do preconceito. Neste estudo, ambos 

aparecem como „negação do preconceito‟.  

3. A outra dimensão encontrada na versão brasileira caracteriza-se pela afirmação das 

diferenças entre brancos e negros, sendo que os indivíduos tendem a supervalorizar 

características particulares que exijam menor qualificação formal, e generalizá-las aos 

negros pode representar uma forma de disfarçar o preconceito. 

4. Por meio dos itens 2 e 3, pode-se assumir que uma estrutura de 02 fatores permite 

expressar o preconceito racial no contexto brasileiro. 

5. A „afirmação das diferenças‟ é a forma predominante de manifestação do preconceito 

em relação aos negros. O que pode parecer um elogio ao negro, como suas habilidades 

de dança e cozinha, “pode sugerir que estes são diferentes naquilo que 
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tradicionalmente tem baixo status social e econômico e isto é uma forma de subjugar, 

discriminar e desvalorizar” (SANTOS et al., 2006, p. 643). 

 

 O racismo moderno também foi estudado em outros contextos além do norte-

americano, utilizando-se não só o negro como alvo. Pedersen e Walker (1997) estudaram o 

preconceito contra os aborígenes na Austrália, analisando a relação entre o racismo moderno e 

o racismo flagrante (old-fashioned). Neste estudo, os autores utilizaram escalas adaptadas do 

racismo moderno e do racismo flagrante e identificaram que as duas dimensões se mostraram 

positivamente correlacionadas, sendo que, na amostra pesquisada, o racismo moderno se 

apresentou como sendo mais expressivo do que o racismo flagrante. 

 

2.5.3 O Racismo Simbólico 

 

 De acordo com a abordagem do racismo simbólico, os negros são percebidos como 

violadores (mais do que os brancos) dos valores tradicionais americanos do individualismo ou 

da ética protestante, tais como: a autossuficiência, o trabalho ético e o respeito pela autoridade 

(TARMAN; SEARS, 2005). Esta forma de manifestação do racismo se apoia em quatro 

premissas: 

1. A discriminação racial já não representa mais um sério obstáculo para a prosperidade 

dos negros; 

2. Os negros continuam em desvantagem devido à sua resistência em trabalhar duro o 

bastante; 

3. Os negros estão indo longe demais em suas demandas;  

4. As crescentes vantagens oferecidas a eles não são merecidas. 

 

 A Teoria do racismo simbólico defende que as quatro premissas são consistentes com 

a visão que se tem sobre o lugar dos negros na sociedade norte-americana. Acredita-se que os 

negros já não são tão discriminados, porém continuam em desvantagem, a depender de seus 

próprios esforços. Os itens da escala do racismo simbólico refletem, ainda, a oposição 

específica dos brancos aos esforços do governo em promover um tratamento especial para os 

negros.  

 Segundo McConahay e Hough (1976), racismo simbólico “é uma nova forma de 

manifestação do comportamento, sentimento e atitudes percebidas contra os negros, 

originada, principalmente, por parte dos brancos americanos localizados nas regiões 
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suburbanas”. Não se trata de uma forma de racismo flagrante que segrega ou prega a doutrina 

da inferioridade racial dos negros, mas um racismo baseado no “preconceito de pessoas 

gentis” como citam McConahay e Hough (1976, p. 24).   

 Assim como outras formas de racismo, o simbólico se baseia no preconceito, 

sentimentos, atitudes negativas, opiniões, atos e comportamentos discriminatórios contra os 

negros americanos, porém, difere do racismo flagrante por suas raízes psicológicas e formas 

específicas de ser expresso. Segundo os autores: 

 

Trata-se de um conjunto de afirmações sobre o comportamento dos negros enquanto 

grupo, preocupações quanto ao que merecem, como devem agir, se são ou não 

tratados de forma igualitária e assim por diante. (McCONAHAY; HOUGH, 1976, p. 

24). 

 

Os comportamentos aos quais o racismo simbólico se refere são justificados como 

não-raciais; porém, têm o propósito de manter o status quo das relações raciais. Como 

exemplo, McConahay e Hough (1976) citam o voto contra candidatos negros e a oposição às 

ações afirmativas e à integração social do negro, especialmente na educação. 

 Como o conceito de racismo simbólico foi previamente utilizado para analisar os 

antecedentes e consequentes políticos da época de 1965, assim como o comportamento de 

voto durante as eleições americanas, a escala de racismo simbólico foi construída 

considerando itens que pudessem capturar os comportamentos decorrentes destas situações. 

Para tanto, muitos estudos sobre o racismo simbólico foram desenvolvidos durante as 

campanhas eleitorais americanas (McCONAHAY; HOUGH, 1976).  

 Sears e Kinder (1971) conduziram um estudo durante uma campanha eleitoral de 

1969, contando com uma amostra de 198 eleitores do Norte de San Fernando Valley, um 

bairro suburbano de Los Angeles, formado por uma população de brancos. Os candidatos da 

época eram um branco considerado impopular naquela região e um negro conhecido por sua 

boa qualificação e vereador da cidade. Como resultado da análise de dois fatores (racismo e 

voto), os pesquisadores concluíram que: 

1. As preferências pelo candidato negro não estavam relacionadas a fatores de 

descontentamento pessoal dos eleitores ou comportamentos e atitudes do racismo 

flagrante. Os fatores que determinaram a preferência pelo candidato branco estavam 

associados a implicações sociais como a percepção de comunidade, bem-estar 

econômico, eficácia política e pessoal, sentimentos de segurança pessoal, suporte para 

manter a segregação nas escolas e a presença de uma suposta inferioridade intelectual 
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dos negros, porém não correlacionada, segundo o estudo, com as preferências de voto 

dos eleitores. 

2. Alguns itens da escala demonstraram relação com indicadores de conservadorismo 

político e socialização racial (estado ou origem do eleitor, educação, geração etc.) 

3. Outros itens da escala, considerados mais ideológicos e abstratos, demonstraram maior 

relação com a intenção de votos no candidato branco (como: „os negros recebem mais 

do que merecem‟) do que aqueles considerados concretos e pessoais (os negros estão 

melhores economicamente do que eu). 

4. Os pesquisadores identificaram que o racismo simbólico e o conservadorismo político 

tiveram efeitos independentes sobre a opção de voto. O candidato branco venceu a 

eleição de 1969 por ter a seu favor o conservadorismo político e o racismo simbólico. 

Ainda segundo os pesquisadores, o conservadorismo político por si só não teria sido 

suficiente para garantir a vitória a este candidato. 

 

 Para McConahay e Hough (1976), nos estudos já conduzidos por estes autores, foi 

possível observar que os itens do racismo simbólico apresentam algumas características 

peculiares: 

1. O racismo simbólico enfatiza as ações dos negros enquanto grupo especialmente no 

que se refere às suas demandas, e não enquanto características individuais de uma 

pessoa negra, como aborda o racismo flagrante (old-fashioned). Isto sugere que o 

racismo simbólico pode ser entendido como uma reação dos brancos frente ao 

movimento dos direitos civis.  

2. Os itens que compõem a escala do racismo simbólico apresentam um tom moral, 

enfatizando, assim, a moralidade e a justiça desejadas pelo povo negro (ex.: eles 

recebem mais do que merecem, eles não têm motivo para estar preocupados etc.). 

3. Experiências pessoais e psicológicas têm pouca relação com o racismo simbólico, ou 

seja, a natureza do contato pessoal com negros não está correlacionada ao racismo 

simbólico, prevalecendo a percepção sobre o grupo e não sobre o indivíduo. 

4. Algumas medidas não estão correlacionadas com o racismo simbólico são: alienação, 

tolerância a ambiguidade, laços sociais, amor-próprio, satisfação com a comunidade, 

classes sociais, renda e privação relativa. 

5. Os principais fatores psicológicos para a produção do racismo simbólico são: o 

conservadorismo político e o econômico, bem como algumas métricas religiosas, o 

tradicionalismo e o convencionalismo.   
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 Para McConahay e Hough (1976, p. 38), a definição concisa é de que “racismo 

simbólico é a expressão em termos de símbolos ideológicos abstratos e comportamentos 

simbólicos que expressam o sentimento de que os negros estão violando valores preciosos e 

fazendo demandas ilegítimas para a mudança do status quo”. No que se refere à Teoria do 

Racismo simbólico, os mesmos autores relatam que as atitudes, opiniões e comportamentos 

que constituem o racismo simbólico apresentam três elementos: 

1. Elas expressam os sentimentos de que os negros estão se tornando mais exigentes, 

mais agressivos na busca por justiça e igualdade e que, também, não merecem os 

ganhos atuais.  

2. O segundo elemento diz respeito à insuficiência de referência pessoal para fazer tais 

julgamentos contra os negros. A percepção sobre os negros não advém de experiências 

pessoais e, sim, da percepção dos brancos de que os negros constituem uma ameaça 

simbólica aos valores e à cultura. 

3. Por fim, o racismo simbólico é expresso em símbolos. O voto, a criminalidade nas 

ruas, os programas de ação afirmativa e as demandas públicas são vistos como 

símbolos que violam o status quo das relações raciais. 

 

 Segundo Lima e Vala (2004, p. 404), “o racismo simbólico está associado à crença de 

que os negros estão indo longe demais na luta por direitos iguais e com o desejo de restrição 

das políticas de ação afirmativa”. 

 Dentre as diferentes formas de „novos racismos‟, o simbólico se destaca entre os 

estudiosos da Psicologia Social e da Sociologia ao estimular controvérsias quanto a seu 

conceito e sua medição. De acordo com Tarman e Sears (2005), as principais críticas ao 

racismo simbólico são: 

 Seu conceito e medição são inconsistentes ao longo do tempo; 

 Pode não ser um sistema de crenças único, internamente consistente; 

 Não é um sistema de crenças distinto, visto que reflete vários outros construtos 

familiares. 

 

 Em resposta às críticas observadas, Tarman e Sears (2005) defendem que o racismo 

simbólico esforça-se para descrever um grupo de crenças sobre raça e política. Em algumas 

pesquisas, o racismo simbólico é tratado como um construto único; em outras, ele é 

combinado a outras dimensões. Porém, as premissas básicas do racismo simbólico são 

consistentes para todas as pesquisas já realizadas. 
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2.5.4 O Racismo Ambivalente 

 

 É possível verificar que as crenças e os sentimentos dos brancos em relação aos negros 

são mais favoráveis hoje do que foram no passado. No entanto, alguns estereótipos e 

comportamentos em relação aos negros ainda perduram e aumentam a complexidade, 

diferenciando as relações raciais a partir da percepção de componentes positivos e negativos. 

Esta ambivalência nas interações e seus efeitos devem ser estudados de forma a promover 

uma melhor compreensão sobre o racismo nos dias de hoje (KATZ; WACKENHUT; HASS, 

1986).  

 Os novos tipos de racistas evitam expressar suas opiniões negativas com relação aos 

negros ou segregá-los e, portanto, adotam um comportamento ambíguo e mais ameno, 

socialmente melhor recebido. A ambivalência resulta da percepção de que os negros estão em 

desvantagem, porém são desviantes.  

 A ambivalência revela dois tipos de atitudes: as atitudes pró-negros e as anti-negros. 

As atitudes anti-negros estão associadas às crenças de desvio cultural dos negros e promovem 

afetos negativos em relação a este grupo. As atitudes pró-negros associam-se a percepção de 

desvantagem destes negros e promovem afetos positivos, como sentir simpatia por eles. A 

dualidade de valores pode ser uma fonte relevante para produzir atitudes ambivalentes em 

relação aos negros ou qualquer outro grupo minoritário (KATZ; WACKENHUT; HASS, 

1986).  

O termo ambivalência pode ser associado a comportamentos e atitudes extremos entre 

o positivo e o negativo, gerando demonstrações amplificadas de sentimentos, a depender da 

situação. O indivíduo se apresenta vulnerável às tensões emocionais quando exposto a 

situações de contato com outros indivíduos estigmatizados. Para reduzir esta tensão, os 

indivíduos tendem a exagerar na demonstração de sentimentos e isto é definido pelos autores 

como a teoria da amplificação da ambivalência (ambivalence-amplification theory) e que é 

aplicada não somente para reações em relação ao negro, mas a qualquer grupo considerado 

como “em desvantagem e, ao mesmo tempo, desviante” (KATZ; WACKENHUT; HASS, 

1986, p. 49). 

 Lima e Vala (2004) ilustram o efeito da ambivalência ao citar o exemplo de um 

programa infantil na televisão em que a apresentadora branca colocava no colo as crianças 

presentes no auditório. Ao pegar crianças brancas, ela fazia um ligeiro afago e as devolvia às 

suas assistentes; ao se aproximar de uma criança negra, a apresentadora mudava seu esquema 
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gestual, afagando e beijando repetidamente a criança. Esta cena representa a ambivalência 

presente nas novas formas de racismo. 

 Alguns estudos conduzidos por Katz e Hass (1981, 1988) confirmaram que as atitudes 

pró e anti-negros são determinadas pelos valores de igualitarismo e individualismo e que a 

amplificação da ambivalência é fruto da contradição das atitudes raciais.  

 

2.5.5 O Racismo Aversivo 

 

 Para Dovidio e Gaertner (1986, p. 61), a natureza das atitudes dos brancos americanos 

em relação aos negros é complexa e conflitante. Tal natureza se mostra “nem uniformemente 

negativa nem totalmente favorável, mas ambivalente”. 

 A teoria do racismo aversivo assume que existem os racistas dominantes (dominative 

racist), menos comuns na atual sociedade, e aqueles indivíduos que adotam os valores do 

igualitarismo e buscam se autoafirmar como igualitários e sem preconceito, chegando a 

demonstrar certa aversão ao racismo. Os racistas aversivos demonstram simpatia pelas 

vítimas de injustiças raciais, apoiam as políticas públicas que visam à promoção do 

igualitarismo entre as raças, identificam-se com a política liberal e buscam afirmar-se como 

não-preconceituosos.  

No entanto, para este tipo de racista, parece ser inevitável a crença e o sentimento 

negativo em relação aos negros, ainda que inconscientemente. Quando exposto a uma 

situação que motive seus sentimentos negativos, o racista aversivo esforça-se para repudiar e 

dissociar tais sentimentos da sua autoimagem, evitando agir de forma inapropriada às 

convenções sociais. Com isso, é possível que este racista demonstre comportamentos 

positivos exacerbados, buscando reafirmar suas convicções igualitárias. Por outro lado, 

também é possível que este racista demonstre alguma atitude negativa; porém, esta será sutil e 

racional. 

 Ainda segundo Dovidio e Gaertner (1986), o racismo aversivo representa um tipo 

particular de ambivalência. Isto se deve ao fato de que o conflito em que vive o racista 

aversivo ocorre devido ao contraste entre seus próprios sentimentos e crenças em um sistema 

de valores igualitários e o sentimento e a crença negativa em relação aos negros.  

 Esta ambivalência é diferente daquela expressa por Katz, Wackenhut e Hass (1986), 

pois, para Dovidio e Gaertner (1986), o racista aversivo não demonstra um genuíno 

sentimento pró-negro como o racista ambivalente; além disto, o racista aversivo é incapaz de 

reconhecer seus sentimentos e atitudes negativos contra os negros, mantendo-se convencido 
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de que suas atitudes raciais são positivas e livres de preconceitos. Sendo assim, a base da 

ambivalência demonstrada pelo racista aversivo é formada, por um lado, pelo viés racial, 

advindo dos tradicionais valores culturais americanos, e, por outro, pelo desejo de ser 

igualitário.  

 Em termos de etiologia, o racismo aversivo é concebido como sendo o resultado da 

assimilação de um sistema de valores igualitários a partir de dois componentes: (1) dos 

sentimentos e crenças derivados do contexto racista de socialização e (2) das impressões 

derivadas a partir dos mecanismos cognitivos que contribuem para o desenvolvimento de 

estereótipos e preconceitos. O racismo aversivo ainda pressupõe que o viés cognitivo e a 

cultura racial dos Estados Unidos influenciam o americano branco a desenvolver crenças e 

sentimentos que resultam em antipatia em relação aos negros ou qualquer outro grupo 

minoritário.  

 O afeto negativo que o racista aversivo tem pelos negros não é de hostilidade ou ódio, 

mas, sim, uma sensação de desconforto, nervosismo, ansiedade e, algumas vezes, de medo 

destas pessoas, e isto tende a motivar o ato de evitar o contato, em vez estimular o 

comportamento destrutivo ou violento. Frente ao negro, o racista aversivo mostra-se vigilante 

consigo, com a intenção de evitar qualquer demonstração de antipatia a este negro e, com 

isso, deixa de ser espontâneo.  

Dovidio e Gaertner (1986) afirmam que existem diferentes fontes que contribuem com 

o aspecto negativo das atitudes do racista aversivo; dentre elas, a própria conotação afetiva 

das cores „branca‟ e „preta‟. O branco é considerado bom e ativo; o preto é considerado mau e 

passivo. As diferenças na aparência física podem estimular diferentes respostas: 

 A partir da perspectiva antropológica, pois verifica-se que há o medo da diferença por 

toda parte. 

 A partir da perspectiva psicológica, pois o efeito da categorização em in-group e out-

group faz com que o indivíduo se comporte mais positiva e favoravelmente em relação 

aos membros de seu grupo do que aos membros de outros grupos. 

 Porque os membros do in-group acreditam na similaridade entre si. A crença da 

similaridade ou dissimilaridade de um indivíduo pode mediar a atração inter-racial. 

 

 As diferenças ainda permeiam o nível individual e o social e, portanto, podem 

contribuir para a manifestação dos comportamentos e atitudes negativas dos brancos em 

relação aos negros. No nível individual, a necessidade de amor-próprio e a superioridade 

podem estimular sentimentos discriminatórios e preconceituosos. No nível social, uma 
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possível competição econômica entre brancos e negros pode levar os brancos a fomentar a 

discriminação em relação aos negros. 

 Fatores sociais e culturais também contribuem para os sentimentos negativos do 

racista aversivo com relação aos negros. A cultura negra americana não é consistente com a 

ética protestante, seguida pelos brancos, e esta dissimilaridade gera desafeto entre eles. Nos 

Estados Unidos, estereótipos culturais caracterizam o negro como preguiçoso, ignorante, 

supersticioso, e, com frequência, estão associados ao crime e à pobreza. No entanto, os 

brancos são considerados ambiciosos, inteligentes e industriais. A própria mídia tende a 

associar o negro a papéis e valores negativos na sociedade, reforçando a percepção das 

supostas diferenças. 

 Como os racistas aversivos são preocupados com a autoimagem em favor do 

igualitarismo, eles acabam sendo motivados a evitar o contato inter-racial em situações 

reconhecidas como desfavoráveis. Em situações em que há um contato inter-racial – porém 

não há uma norma clara, ou seja, uma situação em que o certo ou errado não estão claramente 

definidos –, o racista aversivo discriminará o negro. Portanto, os pressupostos do racismo 

aversivo derivam da hipótese de que a discriminação será mais provável de ocorrer quando a 

norma igualitária não estiver clara, for fraca ou ambígua.  

Quando o certo ou errado não estiver explícito, as atitudes negativas do racista 

aversivo serão mais facilmente observadas.  Já quando a norma igualitária é clara e saliente, o 

racista aversivo demonstrará um comportamento apropriado para com os negros devido à 

preocupação com a autoimagem e os valores do igualitarismo. Devido ao conflito e à 

ambivalência, típicos do racista aversivo, outra hipótese da teoria do racismo aversivo é que o 

afeto racial negativo é expresso de forma indireta e sutil nas interações com negros, 

especialmente quando as normas não forem claras.  

 Para testar a utilidade do racismo aversivo, Dovidio e Gaertner (1986) conduziram 

estudos baseados em uma escala de 11 itens composta por dados dos racismos flagrante e 

moderno e também da escala de Woodmansee e Cook‟s (1967), denominada de Inventory of 

verbal racial attitud. 

 O estudo que incentivou o interesse pelo racismo aversivo foi conduzido por Samuel 

Gaertner (1973), por meio do método baseado no paradigma do comportamento de ajuda, em 

que famílias do Partido Liberal e do Partido Conservador recebiam ligações telefônicas de um 

sujeito (cúmplice do pesquisador), que explicava que seu carro havia quebrado e que ele 

estava tentando falar com a oficina de um telefone público, porém havia discado o número 

errado e não tinha como fazer uma nova ligação. 
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Devido à impossibilidade de fazer outra chamada, o sujeito pedia ajuda ao indivíduo 

que o atendia para que este avisasse a oficina sobre seu problema e onde estava. O sujeito que 

solicitava ajuda poderia ser identificado como negro ou branco pelo indivíduo que atendia ao 

telefone devido a seu sotaque (dialeto característico da raça). Se o indivíduo que atendia ao 

telefone recusasse a ajudar ou desligasse depois da explicação do sujeito de que estava 

impossibilitado de fazer uma nova chamada, os pesquisadores anotavam com „não ajudou‟. Se 

o indivíduo desligasse o telefone antes mesmo de o motorista explicar que não teria como 

fazer uma nova chamada, então os pesquisadores anotavam como „prematuramente 

desligado‟. 

A amostra considerando famílias simpatizantes dos partidos Liberal e Conservador 

deveu-se ao fato de que, em estudos anteriores, foi possível observar que a ajuda a negros 

seria menos provável de ocorrer quando fosse solicitada aos Conservadores do que quando 

fosse feita aos Liberais. 

 Em simultâneo a este estudo, alguns membros do partido Liberal e do Conservador 

foram entrevistados sobre o que eles fariam se recebessem uma chamada telefônica por 

engano de um motorista negro ou branco. Os participantes afirmaram que ajudariam 

independentemente da raça do sujeito. 

 Os resultados deste primeiro estudo mostraram que as famílias do partido 

Conservador, de fato, prestaram menos ajuda ao motorista negro (65%) do que ao branco 

(92%), identificado segundo o sotaque. Os do partido Liberal ajudaram negros e brancos sem 

diferenciação (75% e 85%, respectivamente). Para surpresa dos pesquisadores, os Liberais 

desligavam o telefone prematuramente com maior frequência para o negro do que para o 

branco (19% e 3%, respectivamente). Já os Conservadores não discriminaram nesta proporção 

(8% para negros e 5% para brancos). 

 Ao comparar os resultados deste estudo (chamadas telefônicas) com as respostas dos 

entrevistados sobre se ajudariam ou não o motorista branco ou negro (evidenciando a norma 

do comportamento apropriado), os pesquisadores concluíram que, frente às normas, está 

claramente definido que os brancos não discriminam o negro; no entanto, na ausência desta, 

haverá a manifestação do racismo aversivo. 

 Em um estudo realizado no ano de 2000, Dovidio e Gaertner analisaram o racismo 

aversivo por meio de um processo de seleção de candidatos a uma vaga de emprego. A 

amostra foi formada por estudantes americanos brancos para os quais foi solicitado que 

avaliassem um único candidato à vaga. Com base nas observações de uma entrevista, o 

candidato seria descrito como branco ou como negro. Para tanto, foram considerados: 



54 
 

 Três resultados de entrevistas, sendo que o primeiro refletia altas qualificações (e 

segundo o resultado do pré-teste, ele teria 85% de aceitação); o segundo apresentava 

fracas qualificações (com 15% de aceitação no pré-teste); e o terceiro tinha 

qualificação moderada (com 50% de aceitação). 

 A hipótese para este estudo era de que a discriminação contra o negro somente seria 

expressa quando houvesse uma justificativa para tal, ou seja, a qualificação moderada. 

 

 Como resultado, os pesquisadores observaram que, na situação em que o candidato era 

moderado, os estudantes recomendaram mais o branco (76%) do que o negro (45%), 

confirmando a hipótese do estudo. Nas situações de alta e baixa qualificação, não foram 

observadas diferenças significativas.  

 

2.5.6 O Preconceito Sutil 

 

  Nas últimas décadas, tem sido possível observar a manifestação de formas indiretas de 

preconceito, que contribuem com a preservação da estratificação religiosa, étnica e racial. 

Estas diferentes formas são descritas de várias maneiras pelos pesquisadores. O tema comum 

entre eles é que o racismo é atualmente expresso de uma forma diferente do racismo flagrante, 

definido este segundo como sendo mais direto, intenso e aberto (PETTIGREW; MEERTENS, 

1995). 

 As formas de racismo, anteriormente descritas, refletem aspectos da realidade inter-

racial americana e, portanto, apresentam como característica a discriminação de grupos 

nativos do país onde as pesquisas foram conduzidas. O preconceito sutil é “uma teoria que 

surge para explicar outra nova expressão do preconceito, o preconceito contra grupos 

exógenos ou externos” (LIMA; VALA, 2004, p. 406). Os estudos iniciais do preconceito sutil 

foram conduzidos na Europa, considerando grupos minoritários de ex-colônias advindas de 

países europeus. 

 Segundo Pettigrew e Meertens (1995), o preconceito sutil (subtle) é definido como 

frio, distante e indireto. Este tipo de racismo apresenta três componentes:  

 A defesa dos valores tradicionais: há a percepção de que os membros do grupo 

exógeno agem de maneira incorreta e, portanto, inaceitável na busca pela realização 

social, e que não estão se desempenhando o suficiente para ser bem-sucedidos. 



55 
 

 O exagero das diferenças culturais: em vez de atribuir diferenças genéticas, como no 

racismo flagrante, o preconceito sutil atribui diferenças culturais ao grupo exógeno, ou 

seja, a percepção de que os grupos são culturalmente diferentes, exagerando nos 

estereótipos. 

 A negação de emoções positivas em relação ao grupo exógeno: expressa-se pela 

rejeição à simpatia e admiração aos membros do exogrupo.  

 

 Esta teoria foi testada por Pettigrew e Meertens (1995) a partir de um estudo realizado 

com dados provenientes de sete outras pesquisas conduzidas pela Comunidade Europeia 

(Euro-Barometer Survey, 1988), em que as amostras representaram grupos de imigrantes de 

quatro países: França (norte-africanos e asiáticos), Holanda (surinameses e turcos), Grã-

Bretanha (indianos e asiáticos) e Alemanha Ocidental (turcos), perfazendo um total de 3.810 

respondentes. Os pesquisadores criaram uma escala Likert com 10 itens para medir cada um 

dos dois tipos de racismo: racismo flagrante e o preconceito sutil.    

 A partir dos escores obtidos, os pesquisadores definiram três grupos de análise:  

1. Os flagrantes: estes apresentaram altas pontuações (scores) tanto na escala do racismo 

sutil quanto na do racismo flagrante. 

2. Os sutis: estes apresentaram altas pontuações na escala do racismo sutil e baixa no 

racismo flagrante. 

3. Os igualitários: assim classificados por apresentarem baixa pontuação nas duas 

escalas. 

 

 Segundo Petigrew e Meertens (1995), o padrão de resposta apresentado pelos três 

grupos foi diferenciado no que diz respeito à percepção dos direitos dos imigrantes e das 

políticas de imigração, uma vez que, quanto aos flagrantes, nota-se a preferência por restringir 

os direitos existentes e adotar medidas que forcem os imigrantes a retornar para seu país de 

origem; os sutis manifestaram o interesse em manter os direitos já adquiridos pelas minorias, 

porém sem ampliá-los; e os igualitários mostraram-se favoráveis ao aumento dos direitos dos 

imigrantes.  
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2.5.7 O Racismo Cordial 

 

 De acordo com Lima e Vala (2004, p. 407), as teorias sobre o racismo apresentadas 

anteriormente são resultados observados em “países considerados bi-raciais, nas quais a 

definição entre as diferenças se faz pela simples percepção de grupos exógenos, como no caso 

da Europa; ou por meio de uma explícita e institucionalmente marca interna de diferenciação, 

como no caso dos EUA”. Sendo o Brasil um país marcado pela miscigenação, por questões 

culturais e históricas, além das muitas variações na cor da pele, é possível que uma forma 

específica de racismo se manifeste por aqui (LIMA; VALA, 2004). 

 Turra e Venturi (1995) conduziram uma ampla investigação científico-jornalista sobre 

o preconceito de cor no Brasil, tendo como um dos objetivos quantificar a extensão do 

preconceito racial. Dentre os resultados observados, algumas revelações se destacaram:  

1. 89% dos brasileiros afirmaram haver preconceito no Brasil; 

2. Só 10% deles admitiram ter um pouco ou muito preconceito; 

3. 87% revelaram algum preconceito de forma indireta, observado por meio da 

concordância com algum item preconceituoso ou comportamento de conteúdo racista. 

 

Diante destes números, os pesquisadores concluíram que os brasileiros acreditam 

haver racismo no Brasil, porém não assumem ser racistas, mas demonstram algum 

preconceito. 

 Segundo Rodrigues (1995, p. 12), os brasileiros tentam minimizar suas atitudes 

preconceituosas em relação aos negros como uma possível “demonstração de cordialidade”. 

Virtudes como o trato, a hospitalidade e a generosidade são características dos brasileiros; 

porém, não garantem polidez, podendo iludir pela aparência das atitudes e comportamentos. 

Para Lima e Vala, o racismo cordial parece ser tipicamente brasileiro e é definido como: 

 

[...] uma forma de discriminação contra os cidadãos não brancos (negros e mulatos), 

que se caracteriza por uma polidez superficial que reveste atitudes e comportamentos 

discriminatórios e que se expressam ao nível das relações interpessoais através de 

piadas, ditos populares e brincadeiras de cunho racial (LIMA; VALA, 2004, p. 407). 

 

 Ao escrever sobre o racismo no Brasil, Guimarães (1999, p. 67) afirma que “trata-se 

de um racismo sem intenção, às vezes de brincadeira, mas sempre com conseqüências sobre 

os direitos e as oportunidades de vida dos atingidos”.    
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 A pesquisa conduzida por Turra e Venturi (1995), em parceria com o Datafolha, se 

apoiou inicialmente em um questionário que continha 34 perguntas (estas perguntas não 

foram apresentadas pelos autores na publicação). Foi possível observar que 12 delas poderiam 

ajudar a compreender as atitudes dos entrevistados no que se referia ao racismo.  

Como primeira conclusão, a equipe que analisou o questionário de 12 itens definiu que 

as pessoas que apresentassem altas pontuações nas respostas de tom preconceituoso seriam 

definitivamente racistas. No entanto, a própria equipe levantou uma dúvida quanto a esta 

definição de ser racista: “é ou está sendo racista a pessoa que concorde, sem refletir 

profundamente, por exemplo, que „negro bom é negro de alma branca‟ (item 1 da escala do 

racismo cordial)?” Frente a esta dúvida, os pesquisadores assumiram duas possibilidades: 

 Muitos brasileiros desconhecem ou apresentam limitações quanto ao significado exato 

das palavras da Língua Portuguesa e, simplesmente, repetem axiomas aprendidos. 

Com isso, não estariam atribuindo uma conotação racista aos itens apresentados, não 

sendo correto, então, classificar tais respostas como racismo. 

 Sabendo ou não que a frase continha elementos preconceituosos, repeti-la acaba 

contribuindo para reforçar a situação de desigualdade dos negros no Brasil; portanto, a 

pessoa que repete frases feitas, neste caso sobre o negro, está manifestando algum grau 

de preconceito ainda que indiretamente. Assim, esta definição foi considerada como a 

mais apropriada para as análises posteriores. 

 

Como resultado decorrente da aplicação da escala do racismo cordial, verificou-se que 

4% dos brasileiros pesquisados demonstraram ser fortemente preconceituosos; 83% 

demonstraram „um pouco‟ ou „medianamente‟ ter preconceito; e 13% responderam o 

questionário de forma a ser classificados como desprovidos de qualquer preconceito. 

Somando os 4% com os 83%, os pesquisadores assumiram, então, que 87% dos brasileiros 

não-negros manifestam preconceitos contra negros, ainda que de forma indireta. 

Após a análise dos resultados quantitativos da pesquisa, a equipe de pesquisa realizou 

entrevistas no país para identificar pessoas que atendessem aos percentuais do estudo (87%). 

Segundo os pesquisadores, “foi impossível encontrar alguém que se dissesse abertamente um 

racista cordial” (RODRIGUES, 1995, p. 17).  

Alguns conceitos foram apresentados por Rodrigues (1995, p. 23) ao comentar sobre a 

pesquisa: “Evidentemente, para seres humanos, raça só existe uma: a humana. O que há são 

etnias – o negro, por exemplo, pertence a uma das etnias da raça humana [...] Racismo é, 

como fica claro, impedir alguém de fazer algo por causa da cor da pele”.  
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A pesquisa ainda mostrou que os negros também manifestam algum tipo de 

preconceito em relação a pessoas de sua própria etnia. A frase “negro bom é negro de alma 

branca” foi considerada como total ou parcialmente correta para 48% dos negros 

entrevistados. Para 32% deles, a afirmação “as únicas coisas que os negros sabem fazer bem 

são música e esportes” está completamente correta. Tais respostas podem sugerir, 

possivelmente, um caso de baixa autoestima e não de racismo propriamente dito. Quanto aos 

resultados por regiões brasileiras, a maior manifestação de racismo foi observada na Nordeste, 

onde a miscigenação é maior. Dos entrevistados brancos nesta região, 6% foram classificados 

como “muito preconceituosos”; dentre os mulatos, foram 7%; e os negros, 6%. 

Quanto à atribuição de cor, a pesquisa verificou que os brasileiros rejeitam o termo 

pardo, uma vez que somente 6% se autoatribuíram a cor parda em respostas espontâneas. Do 

total de respondentes listados como pardos pelos pesquisadores, 71% deles se classificaram 

como morenos. 

Para Paulino e Venturi (1995), esta pesquisa representou um desafio importante por 

tentar capturar o preconceito, muitas vezes, inconsciente. De fato, os resultados do estudo 

mostraram exatamente isto: poucos realmente se dizem preconceituosos, especialmente por 

terem consciência de que o preconceito é condenado pela sociedade, segundo suas 

convenções morais. 

  

2.6 RAÇA, COR E RACISMO NO BRASIL 

 

“Raça não faz parte nem do vocabulário erudito nem da boa linguagem. Apenas entre 

pessoas não refinadas e nos movimentos sociais, onde militam pessoas que se sentem 

discriminadas por sua cor e compleição física, utiliza-se regularmente o conceito”, afirmou 

Guimarães (1999, p. 21), ao se referir à invisibilidade das raças no Brasil. No entanto, nos 

Estados Unidos, as raças são óbvias e dispensam definições conceituais por parte dos 

sociólogos.  

O conceito de raça foi, de certa forma, desprezado na construção da nacionalidade 

brasileira, e foi com a obra Casa Grande e Senzala (Gilberto Freire, 1933) que verificou-se a 

necessidade de repensar o modo como o pensamento social e político brasileiro percebiam os 

povos africanos e descentes. Ao demonstrar maior apreciação pela contribuição dos povos 

africanos no Brasil, observou-se maior valorização da herança cultural dos negros. Os 

pensamentos antirracistas foram incorporados no brasileiro a ponto de ser comum ouvir a 
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afirmação de que raça não existe no Brasil: o que vale mesmo é a classe social 

(GUIMARÃES, 1999). 

 Tais ideais antirracialistas negavam a existência de raças e também do racismo como 

fenômeno social no Brasil. Sendo assim, existiria por aqui certo preconceito, meio 

equivocado, que poderia ser corrigido a partir das próprias relações sociais. Guimarães (2002) 

define o racismo a partir de três dimensões: (1) a concepção de raças biológicas, (2) a atitude 

moral de dar tratamento diferente aos membros de diferentes raças e (3) a posição estrutural 

de desigualdade entre as raças.  

A crença quanto à negação da existência das raças, do racismo e da discriminação, 

somada ao antirracialismo militante, passou a ser conhecida como „democracia racial‟ e esta 

foi a ideologia do Estado brasileiro entre 1968 e 1978. Este suposto ideal antirracialista 

brasileiro tem sido alvo de críticas pelos movimentos sociais dos negros e, também, por 

cientistas sociais. Para dar conta de explicar a razão destes movimentos, Guimarães (1999) 

ilustra que o conceito de raça voltou a ser importante para as Ciências Sociais no Brasil.    

 O discurso em prol da democracia racial foi efetivo durante muito tempo. No entanto, 

a falta de políticas públicas para garantir a dignidade e o emprego aos negros evidenciou a 

hierarquia e as desigualdades sociais entre brancos e negros, incomodando a população negra 

e tornando impossível sustentar a inexistência de racismo e discriminação no Brasil. Neste 

contexto, surgiu a necessidade de retomar o conceito de raça. Para Guimarães (2002, p. 67), 

“aparece a necessidade de teorizar as raças como elas são, ou seja, construtos sociais, formas 

de identidade baseadas numa idéia biológica errônea, mas socialmente eficaz para construir, 

manter e reproduzir diferenças e privilégios”. 

  O estudo das relações sociais reflete o modelo americano e isto foi questionado 

durante muito tempo, uma vez que o modo como os indivíduos se relacionavam nos Estados 

Unidos, antes dos movimentos civis, era muito diferente do padrão brasileiro. A segregação 

racial americana foi intensa nas escolas, moradia e com reflexos importantes na história de 

vida dos negros americanos. Com o fim da segregação racial nos Estados Unidos, as 

desigualdades raciais passaram a ser atribuídas a manifestações sociais mais sutis, como a 

educação, a pobreza, a seletividade do mercado de trabalho, ou seja, nota-se uma profunda 

mudança na percepção de discriminação racial. A partir daí, as desigualdades raciais, sob a 

máscara da classe social ou do status, foram enfatizadas nas discussões antirracistas 

(GUIMARÃES, 1999).  

 No Brasil, tendo em vista a falta de uma regra clara para definir a descendência 

biológica dos grupos raciais (como nos Estados Unidos), as classificações se dão a partir das 
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diferenças na aparência física e nos status adquiridos e adscritos. Assim, passou-se a falar em 

grupos de cor e não grupos raciais, levando, portanto, a preconceitos de cor e, não, raciais. 

Para Guimarães (1999, p. 46), 

  

[...] a noção nativa de cor é falsa, pois só é possível conceber-se a „cor‟ como um 

fenômeno natural se supusermos que a aparência física e os traços fenotípicos são 

fatos objetivos, biológicos e neutros com referência aos valores que orientam a 

nossa percepção. É desse modo que a cor, no Brasil, funciona como uma imagem 

figurada da raça.  

 

Se, ao se referir aos grupos, incorpora-se somente a cor, então há uma recusa em 

perceber o racismo brasileiro.   

 As particularidades da ideologia racial brasileira, segundo Guimarães (1999), são: 

 A formação de uma comunidade de pessoas dissimilares em termos étnicos. A origem 

étnica e racial dos crioulos foi esquecida pela nacionalidade brasileira. 

 A existência de uma ordem oligárquica na qual raça, na verdade entendida como a 

„cor‟, o status e a classe estão ligados.  

 A construção da noção do „branco‟ brasileiro. 

 

 Cor, no Brasil, é uma construção racialista em torno de uma ideologia e, a partir desta 

ideologia, os mestiços tendem a concentrar-se em algumas raças por meio do processo de 

reversão. Por reversão entende-se o esforço dos mulatos em desprezar sua origem 

afrodescendente (e sua cor) a partir do intercruzamento com brancos, se valendo do objetivo 

de pertencimento à raça superior (branca). Devido ao processo de reversão, o censo brasileiro 

de 1872 considerou quatro grupos de cor: o branco, o caboclo, o negro e o pardo. „Grupo de 

cor‟ era definido por membros da raça pura mais fenótipos da raça em reversão 

(GUIMARÃES, 1999). A partir dos anos 40, os apelos na definição de cor pela reversão 

diminuíram e, com isso, os grupos de cor passaram a ser pensados em termos de senso 

comum.  

 As características fenotípicas da cor passaram a ser objeto de estudo da Sociologia e 

da Antropologia Social tendo como marco o estudo de Donald Pierson sobre as relações 

raciais em Salvador. Cor, em substituição à raça, vai além da da pele. Guimarães (1999) cita 

uma observação de Pierson que reforça esta constatação:  

 

Tal como se emprega no Brasil, [...] „cor‟ significa mais que simples cor, isto é, mais 

do que pigmentação, [significa] inclusive, em primeiro lugar [a presença] de certo 
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número de outras características físicas: tipo de cabelo (talvez o mais importante), 

assim como os traços fisionômicos (PIERSON apud GUIMARÃES, 1999, p.104).  

    

 Os brasileiros são classificados e se classificam segundo sua cor a partir de duas 

fontes: as pesquisas por amostra (em todo o território nacional) e as pesquisas etnográficas 

(em áreas restritas). As principais estatísticas de cor são coletadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia Estatística (IBGE) por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD) e do Censo Demográfico, os quais registram a composição da população por cor. 

Nos censos de 1950 e 1980, era dada ao respondente a opção de escolher entre quatro 

categorias: branco, preto, pardo e amarelo. Em 1960, um novo termo – índio – foi 

acrescentado às categorias de 1950; porém, em 1990, a palavra índio foi substituída por 

indígena. Em 2000, mantiveram-se as mesmas categorias de 1991 (GUIMARÃES, 2008). 

 Segundo o próprio Guimarães (2008), Marvin Harris foi quem melhor definiu a 

especificidade da classificação de cor no Brasil a partir da constatação de que não havia regra 

de descendência no Brasil. Nos Estados Unidos, os filhos herdavam o status racial do 

progenitor de posição racial inferior. No Brasil, a cor dos filhos era definida socialmente, 

independentemente dos pais. Assim, no Brasil o que valia eram a aparência física e as marcas 

fisionômicas e socioculturais.  

Por criticar a ambiguidade do sistema de classificação brasileira, Harris sugeriu que o 

censo deveria coletar a opinião dos indivíduos. Em 1970, o Estado brasileiro retirou o quesito 

„cor‟ do Censo Demográfico do IBGE sob a legação de que as categorias de cor eram 

artificiais; entretanto, introduziu uma pergunta aberta sobre cor no formulário da pesquisa. Na 

ocasião, o IBGE colheu 136 diferentes cores como resposta ao censo, sendo que as categorias 

dominantes foram a branca (47%) e a morena (32%). Hoje, a cor „morena‟ é a segunda cor 

preferida entre os brasileiros e o IBGE retornou com a pergunta fechada sobre a cor, 

considerando cinco alternativas. Nas pesquisas sociológicas, são consideradas as cinco 

alternativas do IBGE e uma pergunta aberta para permitir a classificação étnica ou racial 

espontânea (GUIMARÃES, 2002). 

 Quanto ao Racismo, para Guimarães (1999) qualquer análise que se faça do racismo 

brasileiro deve levar em conta os três processos históricos: (1) o processo de formação da 

nação e seu desdobramento; (2) o intercruzamento discursivo e ideológico de raça, 

considerando os conceitos de classe, status e gênero; e (3) as transformações socioeconômicas 

e seus efeitos regionais. O racismo no Brasil se perpetua por meio de restrições à cidadania, 

pela distância social criada por diferenças de renda e de educação, pela desigualdade social 
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entre brancos e negros, ricos e pobres, leis progressistas e igualitárias inoperantes e, até, a 

própria falta de se fazer valer a punição para crimes racistas (GUIMARÃES, 1999).  

 Para Camino et al. (2001), para se estudar o racismo é preciso considerar a influência 

histórica, cultural e econômica que se traduz em comportamentos específicos e, no caso do 

Brasil, o grau de miscigenação deve ser considerado como um fator relevante, especialmente 

ao se estabelecerem comparações com outros países onde ela foi menor ou inexistente. Esta 

miscigenação pode sustentar a crença de uma democracia racial aparente, uma forma de mito 

que serve como racionalização no desenvolvimento de ideias e práticas discriminatórias.  

 A discriminação pode ser facilmente observada no cotidiano brasileiro ou a partir de 

constatações empíricas por meio dos estudos já realizados sobre o racismo no Brasil. Na 

pesquisa de Venturi e Paulino (1995), observou-se que 87% dos brasileiros revelaram algum 

tipo de preconceito, apesar de não se reconhecerem como preconceituosos. Ainda segundo os 

autores, o brasileiro exibe um racismo considerado cordial, tipo em que ele é negado e 

mascarado por manifestações cordiais, para não ofender àquele que é discriminado. Camino et 

al. (2001, p. 22) afirmam que este tipo de racismo nada tem de cordial, “muito pelo contrário, 

ele é não apenas terrivelmente eficiente em sua função de discriminar as pessoas de cor negra, 

mas é também, lamentavelmente, muito difícil de erradicar”.  

 Além dos aspectos históricos, culturais e econômicos do Brasil, os estudos das 

relações raciais ainda enfrentam o problema da definição dos sujeitos segundo sua cor. O 

IBGE se utiliza do critério de classificação racial segundo a autoatribuição, tendo como 

opções cinco propostas: branco, pardo, negro, amarelo e indígena. 

 Camino et al. (2001) conduziram um estudo para demonstrar que o fato da maioria dos 

brasileiros não se considerar preconceituosa, mas assumir que o Brasil é preconceituoso, 

produz uma forma de dissociação cognitiva, ou seja, de um lado está a aceitação da existência 

social de estereótipos negativos sobre os negros e, do outro, a negação pessoal desta 

existência. Para os autores (2001), a expressão de uma visão racial será mais facilmente 

observada quando o sujeito atribuir esta visão aos outros (aos brasileiros) do que quando 

estiver referindo-se a si mesmo.  

O estudo também tenta demonstrar que, apesar da negação das diferenças hierárquicas 

entre as raças, a ideologia neoliberal pressupõe a existência de diferenças entre as raças no 

que se refere ao progresso socioeconômico. Assim, a cor de pele pode ser associada aos 

valores dos diferentes mundos: o desenvolvido, associado à pele branca e o subdesenvolvido, 

associado às pessoas negras. Desta forma, os negros serão ligados a valores dos mundos 
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subdesenvolvidos e com aptidões naturais ligadas ao esporte ou à arte, enquanto que os 

brancos, às atividades intelectuais ou ao poder (CAMINO et al., 2001). 

 O estudo conduzido por Camino et al (2001) foi de caráter exploratório e com o 

objetivo de verificar o grau de compreensão dos estudantes sobre seu próprio preconceito, o 

dos brasileiros e, também, as formas que este assume. Para tanto, a amostra foi composta por 

120 estudantes universitários de Ciências Humanas, com idade média de 26 anos, sendo, 

desse total, 63,6% do sexo feminino e 36,4%, do masculino. 

Foi solicitado aos estudantes que informassem sua raça e cor de pele e, para isto, lhe 

foram dadas as mesmas opções para as duas categorias: negra, branca, morena e outra. Com 

isso, 54% da amostra indicaram a cor branca, 39% a cor morena e 7% a cor negra. Quanto à 

raça, 61% dos estudantes se declararam branco, 27% moreno e 12% negro. Por meio de testes 

estatísticos, a primeira observação do estudo mostra que há uma relação entre cor de pele e 

raça.  

 Quanto ao grau de consciência sobre a existência do preconceito no Brasil, foi 

solicitado que escolhessem uma dentre três alternativas disponíveis: (1) existe preconceito no 

Brasil e você se considera preconceituoso; (2) existe preconceito no Brasil e você não se 

considera preconceituoso e (3) não existe preconceito no Brasil e você não se considera 

preconceituoso. 

 Observou-se que 82% dos estudantes escolheram a alternativa “existe preconceito no 

Brasil e você não se considera preconceituoso”, corroborando com os resultados de Turra e 

Paulino (1995), de que os brasileiros admitem o preconceito no Brasil, mas não se dizem 

preconceituosos. Camino et al. (2001) sugerem que esta ambivalência possa representar um 

duplo padrão de avaliação: um mais concreto (a avaliação de si mesmo) e um mais abstrato e 

político (a avaliação da sociedade brasileira), sustentando, assim, os princípios modernos de 

igualdade racial, longe de ser, de fato, uma igualdade. 

 As formas para a construção das representações de cor foram avaliadas considerando 

duas estratégias: 

 Estratégia (1): obter descrições das atividades próprias de cada raça. Os estudantes 

deveriam opinar livremente sobre em que atividades as pessoas de cor branca e as de 

cor negra se engajam espontaneamente e com maior frequência. 

 Estratégia (2): selecionar adjetivos que melhor caracterizam o grupo social estudado a 

partir de uma lista predefinida, proveniente do estudo realizado por Camino et al., da 

Silva, Machado e Matinez (2000). Os resultados sobre a estratégia 1 podem ser 

observados no Quadro 2. 
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Apesar de negarem o preconceito, 69% dos estudantes atribuíram atividades que não 

implicam qualificação especial aos negros. No entanto, 69,5% dos estudantes que 

descreveram as atividades nas quais as pessoas brancas se engajam mais as relacionaram com 

atividades que exigem qualificação profissional e/ou ligação com o poder. 

 Na segunda etapa, ao perguntar quais seriam as atividades que as pessoas de cor negra 

ou de cor branca desempenhariam melhor, estabeleceu-se uma comparação entre raças e os 

resultados se apresentaram diferentes da primeira etapa. Quase 
2
/3 dos estudantes indicaram 

que o sucesso nas atividades independe de cor e o 
1
/3 restante apresentou uma resposta inversa 

à primeira etapa, visto que alguns estudantes indicaram que a pessoa de cor negra desempenha 

atividades qualificadas melhor que as brancas (60%; 40%, respectivamente); porém, 

mantiveram a opinião de que as pessoas negras são melhores na arte, esportes etc. e que as 

brancas são melhores nas atividades ligadas ao poder. 

 

 

Quadro 2: Atividades atribuídas 

 

Tipos de Atividades em que as 

pessoas se engajam mais 

frequentemente 

Atribuídas a pessoas de 

cor 
Objetivo desta análise 

Negra Branca “A partir da descrição livre das 

atividades, sem conter uma referência 

explícita, é possível analisar os elementos 

que constituem as representações 

espontâneas dos estudantes sobre as 

aptidões das duas raças” (CAMINO et al., 

2001, p. 25)  

Atividades não-qualificadas 89,3% 10,7% 

Esportes, artes, lazer 75,0% 25,0% 

Atividades qualificadas 23,1% 76,9% 

Atividades ligadas ao poder 12,5% 87,5% 

Independente da cor 47,4% 52,6% 

  

Tipos de Atividades que as 

pessoas desempenhariam melhor 

Atribuídas a pessoas de 

cor 
Objetivo desta análise 

Negra Branca 
“Por introduzir uma comparação 

avaliativa entre grupos raciais, permite 

detectar o efeito das normas antirracistas 

nas respostas dos estudantes” (CAMINO 

et al., 2001, p. 25) 

Atividades não-qualificadas 37,5% 62,5% 

Esportes, artes, lazer 62,5% 37,5% 

Atividades qualificadas 60,0% 40,0% 

Atividades ligadas ao poder 10,0% 90,0% 

Independente da cor 51,0% 49,0% 

 Fonte: Elaborado pela autora, com base em Camino et al., 2001 

  

 Segundo Camino et al. (2001, p. 26), “estes aspectos parecem fazer parte de traços 

relativamente consensuais: elogia-se nos negros sua força, seu ritmo, sua sensualidade, sua 

habilidade nos esportes etc., enquanto se tem como natural a maior presença dos brancos nas 

estruturas de poder”. 

 Com relação à estratégia 2, seleção de adjetivos, 50% dos alunos deveriam escolher 

adjetivos (dentre os listados) que melhor identificassem pessoas de cor branca; e a outra 

metade dos alunos, os que melhor identificavam pessoas de cor negra. Para tanto, eles 
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deveriam considerar primeiramente sua própria percepção e depois indicar a percepção dos 

brasileiros. Segundo os pesquisadores, esta técnica permitiria avaliar a maneira consciente e 

cuidadosa, típica de quando o sujeito avalia pessoalmente as pessoas de cor negra e, portanto, 

seria esperado que, ao explicitarem sua opinião, os estudantes atribuíssem poucos objetivos 

negativos aos negros, mas, ao falarem dos brasileiros, os negros seriam avaliados com 

adjetivos negativos e os brancos com adjetivos positivos. Os adjetivos utilizados foram:  

 Positivos: alegre, simpático, inteligente, honesto; 

 Negativos: agressivo, antipático, egoísta, desonesto; 

 

 De fato, os resultados mostraram que: 

 A porcentagem de estudantes que utilizaram adjetivos negativos para descrever os 

negros foi baixa (12% usaram os termos „egoísta‟ e „antipático‟ e 21% o adjetivo 

„agressivo‟); 

 O uso de adjetivos negativos para brancos foi maior (variou entre 33% e 40%). 

  As pessoas de cor negra receberam mais atributos positivos que as de cor branca, com 

exceção da inteligência, pouco maior para brancos. 

 Ao se referir aos brasileiros, os estudantes indicaram que a inteligência é 

majoritariamente atribuída aos brancos e, ainda segundo os estudantes, os brasileiros 

atribuem maior número de características negativas aos negros do que aos brancos 

(desonestos e agressivos). 

 

 Tais resultados apontam para o cuidado que deve ser tomado ao solicitar que pessoas 

brancas avaliem pessoas negras, prevalecendo, neste caso, a postura politicamente correta. Os 

cidadãos demonstram clara dicotomia de papéis em que, segundo Camino et al. (2001, p. 29), 

“o cidadão brasileiro vive em um conflito entre a consciência da profunda discriminação em 

que vive o negro brasileiro e as pressões do politicamente correto”. 

 Outro grupo de adjetivos foi utilizado neste mesmo estudo para verificar se a cor de 

pele estaria associada a valores progressistas do mundo desenvolvido (geralmente associado 

aos brancos) ou a valores menos avançados (geralmente associado aos negros). Para tanto, os 

adjetivos foram: 

 Pessoas de primeiro mundo: rico, civilizado, independente, ambicioso. 

 Pessoas de terceiro mundo: pobre, solidário, trabalhador, sonhador. 
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 Os resultados demonstraram que os estudantes atribuíram com maior frequência os 

adjetivos de primeiro mundo aos brancos e os de terceiro mundo aos negros. O adjetivo 

„pobre‟ foi quase unânime para os negros (78%). 

 As conclusões deste trabalho podem ser resumidas em: 

 Há um sentimento praticamente unânime na amostra de que existe preconceito 

no Brasil; 

 No entanto, a grande maioria não se considera preconceituosa. 

 No Brasil, as pessoas têm consciência de que vivem em uma situação de 

discriminação racial, porém, ninguém é responsável por ela. 

 A categorização das diferenças raciais deve refletir esta ambivalência. 

 As normas antirraciais levam as pessoas a evitar assumir atitudes pessoais 

preconceituosas. 

 

2.6.1 Os negros no atual cenário brasileiro 

 

 O Brasil se caracterizou por duas formas distintas de colonização: as correntes 

migratórias europeias e asiáticas e, também, pelos negros trazidos em navios escravos, 

especialmente a partir do século XVI. Os negros eram transportados em condições precárias e 

o tratamento dado a eles era desprovido de qualquer sentimento de humanidade. Chegaram ao 

Brasil como trabalhadores braçais para trabalhar nas terras possuídas pela, então elite do país. 

Mais tarde, com a extinção do tráfico negreiro, o governo brasileiro decretou a Lei de Terras 

(Lei 601/1850), restringindo as terras devolutas somente para compra e não mais para 

concessão.  

Com isso, os negros ficaram impossibilitados de ter acesso à propriedade de terras e, 

portanto, se mantiveram como mão-de-obra para a agricultura da época. A partir daí, e com a 

falta de políticas preocupadas em oferecer melhores condições de trabalho ao negro, surgiu o 

preconceito camuflado, que inclui e pretere, ao invés de excluir e segregar (OLIVEIRA, 

2007). 

 A não-integração dos negros na sociedade daquela época se reflete até os dias de hoje, 

evidenciando que o legado cultural escravocrata ainda perdura. No relatório Retrato das 

Desigualdades de Gênero e Raça (IPEA, 2008), observa-se que, no período compreendido 

entre 1996 e 2006, os índices de escolaridade, renda e pobreza da população negra no Brasil 
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apresentam melhoras. No entanto, os dados reforçam as desigualdades existentes entre 

brancos e negros, tendo em vista as condições de vida enfrentadas por estes indivíduos.  

Um fenômeno considerado importante, de acordo com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea), diz respeito ao aumento da proporção de negros na população 

brasileira. Entre os anos de 1993 e 2007, a proporção de negros aumentou de 45,1% para 

49,8%; já o inverso aconteceu com a de brancos, que passou de 54,2% para 49,4%. Nota-se, 

ainda, que o aumento da população que se autodeclara como preta ou parda ocorre em 

praticamente todas as faixas etárias, indicando, segundo o Ipea, que não se trata de uma 

questão geracional de autoafirmação da própria identidade ou de uma maior taxa de 

natalidade da população negra. A autodeclaração como de pertencimento a um grupo de 

cor/raça pode sinalizar alterações nos padrões culturais populacionais nos últimos anos.  

No que diz respeito ao espaço educacional, o Ipea demonstra que o sistema de ensino é 

marcado por desigualdades que incidem sobre o acesso e a permanência dos alunos negros na 

escola, comprometendo as oportunidades sociais futuras pela falta de escolarização. Em 2007, 

a taxa de analfabetismo para homens brancos de 15 anos ou mais foi de 5,9%, sendo que esta 

aumenta em mais de oito pontos percentuais para os homens negros. Neste mesmo ano, entre 

as mulheres de 15 anos ou mais, a taxa de analfabetismo para as brancas foi de 6,3% e, para 

as negras, 13,7%.    

Ainda de acordo com o Ipea, o campo de atuação profissional é importante para a 

autonomia dos indivíduos, para a construção da identidade, para o reconhecimento social, 

dentre outros. Por isso, a forma como os diferentes grupos se inserem no mercado de trabalho 

retrata a desigualdade entre eles. O trabalho sem carteira representou 16,3% dentre os homens 

brancos e 23,4% dentre os homens negros. As mulheres negras apresentaram os piores dados 

na escala social no que se refere à renda. Isto se deve ao fato de que elas demonstraram as 

mais altas proporções no trabalho doméstico (21,4%) e produção para próprio consumo e 

trabalho não-remunerado (15,4%). 

A taxa de desocupação revelou desigualdades de gênero e de raça, sendo que as 

mulheres negras se encontram em situação mais precária. Para elas, a taxa de desemprego foi 

de 12,4% em 2007, comparada a 9,4% para as mulheres brancas, 6,7% para os homens negros 

e 5,5% para os homens brancos. Além disso, o total de mulheres negras que desempenhavam 

trabalhos domésticos remunerados em 1996 foi de 23% e 21,4% em 2007. Já para as mulheres 

brancas nesta mesma atividade, os números foram 13,4% e 12,1%, respectivamente.       

Os dados do Instituto Ethos (2007), publicados no relatório Perfil social, racial e de 

gênero das quinhentas maiores empresas e suas ações afirmativas, reforçam a situação de 
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desigualdade ainda existente entre brancos e negros. No que se refere à representatividade dos 

negros nas organizações pesquisadas, observou-se que estes estão sub-representados e que a 

participação é ainda menor à medida que aumentam os níveis hierárquicos, conforme 

demonstrado na Tabela 1. A situação da mulher negra é desfavorável nas organizações 

pesquisadas: somente 7,4% ocupam vagas do quadro funcional, 5,7% do quadro de 

supervisão, 3,9% da gerência e 0,26% estão em vagas do quadro executivo.  

Ainda de acordo com o Ethos (2007), é grande a parcela de presidentes, ou de seus 

representantes, que consideram adequada a proporção de negros nos diferentes níveis. A 

aprovação é de 64% no quadro funcional, 48% na supervisão, 35% na gerência e 34% no 

executivo. 

 

Tabela 1: Composição por Raça – Comparação entre os Anos 2001/2003/2005/2007 

Quadro Classificação 2001 2003 2005 2007 

E
x

ec
u

ti
v

o
 

Brancos 95,2% 96,5% 94,4% 94,0% 

Negros 2,6% 1,8% 3,4% 3,5% 

Amarelos 2,0% 1,7% 2,2% 2,1% 

Indígenas 0,2% 0,0% 0,0% 0,4% 

G
er

ên
ci

a
 Brancos x 89,0% 89,0% 81,0% 

Negros x 8,8% 9,0% 17,0% 

Amarelos x 2,1% 1,9% 1,8% 

Indígenas x 0,1% 0,1% 0,2% 

S
u

p
er

v
is

ã
o

 

Brancos x 84,2% 84,1% 80,1% 

Negros x 13,5% 13,5% 17,4% 

Amarelos x 2,2% 2,3% 2,3% 

Indígenas x 0,1% 0,1% 0,2% 

F
u

n
ci

o
n

a
l Brancos x 74,6% 68,7% 73,0% 

Negros x 23,4% 26,4% 25,1% 

Amarelos x 1,8% 4,2% 1,4% 

Indígenas x 0,2% 0,7% 0,5% 

Obs.: A classificação „negros‟ reúne „pretos‟ e „pardos‟ 

   Fonte: Instituto Ethos, 2007. 

 

Quanto a iniciativas em promoção da equidade, o relatório do Instituto Ethos (2007) 

apresentou algumas das ações afirmativas, adotadas pelas organizações, direcionadas aos 

negros, sendo estas: 

 O estabelecimento de programas especiais para contratação de pessoas usualmente 

discriminadas no mercado de trabalho, como mulheres, negros e pessoas com mais de 

45 anos de idade. 

 Estabelecimento de programas de capacitação profissional que visam a melhorar a 

qualificação dos negros. 
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 Estabelecimento de metas para ampliar a participação de negros em cargos de direção. 

 

 A questão racial é um tema relevante em diferentes países e está se fortalecendo diante 

da forte pressão imposta pela tendência à diversidade e inclusão dos grupos minoritários nas 

organizações. Desde a década de 60, e por meio de ações afirmativas, os EUA buscam 

minimizar a discriminação racial nas empresas e oferecer condições de igualdade de 

oportunidades de emprego e educação à população negra. 

 Ação afirmativa é definida por Jones (1993, p. 345) como “públicas ou privadas, ou 

programas que proveem ou buscam prover oportunidades ou outros benefícios para pessoas, 

com base, entre outras coisas, em sua pertença a um ou mais grupos específicos”. Dentre 

outras definições, ação afirmativa se refere às políticas e procedimentos obrigatórios e 

voluntários, cujo principal objetivo é combater a discriminação, exaltando a igualdade de 

oportunidades.  

As ações afirmativas são um meio de corrigir as práticas discriminatórias e evitar que 

elas possam reincidir no futuro (OLIVEIRA, 2007). Para Guimarães (1997, p. 233), ação 

afirmativa consiste em “promover privilégios de acesso a meios fundamentais – educação e 

emprego, principalmente – a minorias étnicas, raciais ou sexuais que, de outro modo, estariam 

deles excluídas, total ou parcialmente”.   

No Brasil, o programa de cotas nas universidades se une aos muitos movimentos em 

prol da inclusão dos negros e, também, é uma tentativa de estabelecer a equidade e justiça 

social. Somam-se às ações afirmativas os programas de diversidade nas organizações: estes se 

apresentam como uma tentativa de atacar a desigualdade e atuar nos problemas de 

compatibilidade de identidades grupais diferentes e que convivem em um mesmo sistema 

social, a empresa.  

Oliveira (2007) afirma que muitas vezes atribui-se a baixa condição social e 

econômica dos negros à falta de capacitação para o mercado de trabalho, especialmente pelo 

seu nível de escolaridade. A autora cita que, segundo os dados publicados pelo Instituto 

Sindical Interamericano pela Igualdade Racial (Inspir), em 2003, para cada ano de 

escolaridade do negro seu rendimento aumenta em 0,53 salários mínimos; já para o branco, 

essa taxa é de 1,25. Isto reforça a desigualdade de condições e pode desmistificar a questão da 

escolaridade que, de fato, existe. Porém, o dado confirma que, neste caso, o negro é colocado 

em condição inferior ao branco.    
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O desafio da população negra não está somente na necessidade de melhor qualificação 

para o mercado de trabalho, mas, também, na própria crença das organizações de que podem 

diminuir a desigualdade por meio da promoção da diversidade e equidade. 

A metodologia e os detalhes de cada estudo foram demonstrados nos quadros dos 

capítulos a seguir.    

  

2.7 DIVERSIDADE E RACISMO NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS 

 

 Brief e Hayes (2007) argumentam que avanços significativos seriam possíveis se 

houvesse maior atenção à natureza das atitudes raciais nas organizações contemporâneas, 

visto que as relações inter-raciais no trabalho requerem um entendimento mais aprofundado e, 

no entanto, poucas são as pesquisas que se dispõem a investigar fenômenos como o racismo, a 

cognição social, as relações interpessoais, processos grupais e as diferenças individuais. 

 Os negros continuam sendo alvo de discriminação no emprego e muitas são as 

justificativas para a não-aceitação deste trabalhador na organização. A baixa qualificação é 

um dos argumentos frequentemente utilizados para não contratar um negro. No entanto, 

mesmo a baixa qualificação pode ser resultado da discriminação racial (BRIEF; HAYES, 

1997). 

 É correto falar de racismo no Brasil? A principal característica dos novos racismos é 

que, de fato, há uma clara crença de que a discriminação racial é coisa do passado. Portanto, 

esta pesquisa se propõe a confrontar este paradoxalmente velho e – não menos importante – 

atual problema, por entender que a promoção de uma sociedade justa e igualitária é uma 

responsabilidade de todos.  

Por meio da pesquisa acadêmica, é possível ampliar a discussão sobre os pensamentos, 

os sentimentos e as ações das pessoas, contribuindo para a qualidade das interações entre 

brancos, negros, amarelos etc., seja no trabalho ou em qualquer lugar. 

 Brief e Hayes (1997) sugerem que pensar nas organizações como neutras no que se 

refere à raça se deve ao fato de que as pesquisas já realizadas não refletem o problema da 

discriminação racial adequadamente já que, nos próprios problemas de pesquisa, podem ser 

embutidos valores que, ainda que inconscientemente, mantém o status quo das questões 

raciais. 

 As novas formas de racismo endossam o princípio da igualdade de oportunidades e, ao 

mesmo tempo, demonstram, por exemplo, oposição a ações afirmativas. Estudos americanos 
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(REIZENSTEIN; BRIEF, 2005) demonstram que, mesmo nos dias atuais, a discriminação 

pode ser observada nos processos seletivos das organizações.  

As empresas tendem a selecionar pessoas a partir de um perfil considerado padrão 

para aquela empresa e à semelhança das pessoas que já trabalham lá. Ajustes em prol de 

maior diversidade de raça, por exemplo, são menos prováveis de acontecer. É improvável que 

uma contratação seja discutida para atender à diversidade racial; em vez disso, a discussão se 

limita a questões de atitudes, estilos, personalidade e valores do candidato. 

Ao demonstrar preocupação com o perfil padrão para os profissionais de uma 

organização, o racista moderno encontra caminhos para evitar que um negro seja contratado, 

justificando sua decisão ao demonstrar preocupações como: o negro representaria uma ruptura 

no perfil de um grupo homogêneo (formado somente por brancos); incapacidade do time em 

lidar com o diferente; necessidade de melhor preparo, mesmo quando o candidato negro 

apresenta boa qualificação; etc. Tais argumentos se justificam como sendo uma preocupação 

em prol do negócio (business justification) e não um tipo de discriminação (BRIEF; HAYES, 

1997; PROUDFORD; NKOMO, 2006). 

 A discriminação racial no trabalho pode se manifestar de forma sutil, indireta e 

racional, diferentemente das flagrantes de racismo, e, em geral, pode ser observada a partir de 

comportamentos aparentemente não-discriminatórios, até inconscientes, e na presença de 

justificativas que demonstram preocupação e interesse pelo negócio. 

 Brief e Hayes (1997) ressaltam que medir o racismo poderia contribuir com os 

diversos campos de estudo, inclusive de diversidade. Na literatura de diversidade, não é 

possível encontrar estudos que mostrem, por exemplo, os ganhos em se tomar a teoria do 

racismo moderno para analisar um construto em profundidade.  

A partir desta afirmação, os autores propõem uma releitura de alguns trabalhos 

realizados em diversidade, demonstrada no Quadro 3, e fazem uma associação aos efeitos do 

racismo moderno. Vale ressaltar que, segundo os próprios autores, sem qualquer 

comprovação empírica, tais associações podem ser meramente especulativas, porém válidas 

para se perceber a importância de estudar o racismo. 

 

Quadro 3: Trabalhos analisados por Brief e Hayes (1997) 

Estudo (1): Ibarra (1995)                                                                                                                      

Propósito do Estudo: 

Investigar os efeitos da „raça‟ na relação informal de trabalho de 

gerentes brancos e daqueles considerados minorias (não-brancos) em 

quatro grandes organizações. 
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continuação 

Estudo (1): Ibarra (1995)                                                                                                                      

Resultados Observados: 

Os pesquisadores observaram uma tendência de gerentes considerados 

minoria a desenvolver muito menos contatos próximos/íntimos 

(networking relationship) do que os brancos.  Os gerentes considerados 

como pertencentes à „minoria‟ também demonstraram possuir mais 

relacionamentos inter-raciais do que os brancos. Por fim, a relação 

entre os brancos e minorias foi considerada como “muito mais distante 

do que próximo”. 

Resultados por Brief e Hayes 

(1997): 

Brief e Hayes sugerem que, em pelo menos parte dos gerentes brancos 

envolvidos no estudo, seria provável encontrar alguma atitude racial 

negativa, ainda inconsciente, que interfere no desenvolvimento de 

relações interpessoais com os negros. Os racistas modernos, de fato, 

desenvolvem mais relacionamentos com indivíduos da sua raça do que 

com minorias, evitando, assim, expor suas atitudes raciais e seu 

desconforto perante aquele grupo. 

Estudo (2): Hayes (1995) 

Propósito do Estudo: 
Um dos objetivos foi observar as oportunidades de trabalho a partir de 

gerentes considerados „minoria‟ na organização. 

Resultados Observados: 

Observou-se que os gerentes (do grupo minoritário) menos integrados 

aos brancos tiveram menos oportunidade de promoção do que aqueles 

com contato mais próximo. Para Hayes (1995), a explicação para isto 

se deve à perspectiva social do capital. 

Resultados por Brief e Hayes 

(1997): 

Para Brief e Hayes (1997), um olhar mais profundo sobre os resultados 

poderia levar à conclusão de que, em um contexto de racismo moderno, 

as minorias são percebidas como inadequadas para desempenhar papéis 

mais altos na hierarquia organizacional. 

Estudo (3): Tsui, Egan e O’Reilly (1992) 

Propósito do Estudo: Analisar o grau de comprometimento em permanecer na organização.  

Resultados Observados: 

Para os brancos, quanto maior a percepção das diferenças raciais em 

uma unidade de trabalho, menor é a adesão à organização. Para não-

brancos, este comportamento não foi observado. Segundo os autores, o 

comportamento dos brancos que manifestam atitudes raciais negativas 

se deve ao desconforto em se relacionar com pares considerados de 

grupos minoritários.  

Resultados por Brief e Hayes 

(1997): 

Brief e Hayes concordam com o resultado apresentado pelos autores e 

ainda reforçam o desejo de medir as atitudes raciais dos brancos à 

medida que há um aumento de membros de grupos minoritários no 

local de trabalho e sua relação com o nível de permanência na empresa. 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de Brief e Hayes,1997. 

 

 Assim, Brief e Hayes (1997, p. 100) argumentam que, especialmente na América, a 

discriminação racial no trabalho persiste e, portanto, há um vasto campo para o 

desenvolvimento de pesquisas sobre raça e diversidade. Dentre estas pesquisas, os autores 

sugerem: 

 Estudar a teoria dos novos racismos como pano de fundo para analisar a situação do 

negro nas organizações. 

 Estudar a variedade e a prevalência das „justificativas comuns do negócio‟ 

(commonplace business justification). Faz-se necessário entender se estas justificativas 
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seriam um produto das atitudes raciais modernas (novos racismos) ou simplesmente 

um reflexo do raciocínio econômico.  

 Estudar as atitudes raciais e os contextos que podem estimular tais manifestações. 

 Entender como as organizações podem mudar as atitudes raciais de seus profissionais. 

Que tipo de políticas, práticas e procedimentos são necessários para promover a 

mudança. 

 

 A legislação a partir do movimento dos direitos civis norte americanos (CIVIL 

RIGHTS ACT, 1964) promoveu significativas mudanças na composição da força de trabalho, 

aumentando a diversidade racial dos trabalhadores nas organizações. Segundo Cox e Nkomo 

(1990), a integração das minorias e o impacto da heterogeneidade de raça nas organizações 

ainda representam um desafio a ser enfrentado pelos líderes do futuro e, também, por 

pesquisadores. 

Estes autores conduziram uma revisão da literatura sobre raça nas organizações, com 

foco em comportamento organizacional e gestão de Recursos Humanos, a partir de 20 jornais 

acadêmicos reconhecidos internacionalmente, com o intuito de obter maior entendimento 

sobre a frequência e a natureza dos estudos publicados nesta área.   

No período de 1964 a 1989, foram encontrados 145 estudos empíricos (utilizaram 

dados de campo) e 56 não-empíricos (somente argumentos e teorias), organizados em 20 

diferentes categorias, porém com clara predominância de temas na área de RH (planejamento 

de carreira e desenvolvimento, relações no trabalho, liderança, recrutamento e seleção, 

avaliação de desempenho, resolução de conflitos, dentre outros). O total de estudos 

encontrados (201) mostrou-se pouco representativo frente aos mais de 11.804 artigos 

publicados no mesmo período e nestes mesmos 20 jornais. A dimensão gênero, em 

diversidade, representou 1.306 publicações deste total. 

 Segundo Cox e Nkomo (1990), alguns fatores podem explicar a baixa produção 

acadêmica nos estudos de raça: 

 A existência de poucos pesquisadores nesta área e, consequentemente, poucos artigos 

são submetidos para publicação. 

 Baixa qualidade das pesquisas sobre raça. 

 Revisores e editores podem considerar que o tópico „raça‟ não é importante ou gera 

controvérsias, limitando a publicação de trabalhos sobre o tema. 

 Pesquisadores em raça podem não ter suficiente suporte das Instituições. 
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 Pode haver somente um pequeno número de pesquisadores pertencentes a grupos 

minoritários e que, em geral, tendem a focar seus esforços em temas relacionados. 

 Estudantes de doutorado podem não ser encorajados a desenvolver pesquisas na área. 

 

 Em geral, os pesquisadores concentram-se em uma linha específica de pesquisa 

(mainstream) considerada tradicional na academia e „raça‟ pode não representar este grau de 

especificidade na área de estudos organizacionais (COX e NKOMO, 1990). 

 No que se refere à qualidade dos estudos organizacionais sobre raça, Cox e Nkomo 

(1990) observam que muitos dos empíricos sumarizam os resultados e apresentam poucos 

argumentos teóricos. Ainda assim, em 71% dos estudos analisados, foi confirmado algum 

efeito da variável „raça‟ sobre os fenômenos observados. A definição do termo e como medi-

la também inibem pesquisadores e, até por isso, pode ser um tema a ser explorado. Proudford 

e Nkomo (2006) levantam ainda a questão sobre o fato de que os pesquisadores utilizam 

múltiplas teorias para explicar seus achados, sem que haja um foco específico que demonstre 

a superioridade de uma teoria sobre a outra para explicar o fenômeno observado.  

 De qualquer forma, já não é mais possível acreditar que as organizações são neutras 

quanto à raça, uma vez que os impactos da heterogeneidade racial podem ser observados a 

partir de estudos que se predispõe a medir e entendê-los. Para Proudford e Nkomo (2006), as 

diferenças existem, mas pouco se sabe sobre os mecanismos que as sustentam e como 

erradicar as consequências negativas das diferenças raciais nas organizações. 

Segundo Mor Barak (2005), para os estudos sobre raça e diversidade em organizações, 

Linnehan e Konrad (1999) sugerem quatro temas da literatura que, segundo eles, merecem 

atenção: (1) a noção de que diversidade muda o foco da desigualdade; (2) a ideia de que 

diversidade não trata de questões como o preconceito e a discriminação; (3) atacar a 

discussão, ainda pouco esclarecedora, sobre diversidade e ação afirmativa, assim como a 

substituição de uma pela outra; e (4) os programas de diversidade não podem mudar, desafiar 

ou questionar o status quo das questões raciais nas organizações. Para tanto, teorias como a 

dos novos racismos, da dominância social e as próprias teorias raciais podem enriquecer as 

análises nos estudos organizacionais (PROUDFORD; NKOMO, 2006).  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 DEFINIÇÃO DO MÉTODO E TIPO DE PESQUISA 

 

 Para atender ao problema de pesquisa e aos objetivos geral e específicos deste estudo, 

foi realizada uma pesquisa descritiva a partir do método quantitativo e por meio de um 

instrumento composto por itens das escalas dos racismos flagrante, simbólico, moderno e 

cordial. A opção por estas quatro formas de racismo se deve ao fato de que o racismo cordial 

é entendido como uma forma de racismo tipicamente brasileira e, portanto, aplicável à 

realidade da organização estudada. Os outros três tipos (flagrante, simbólico e moderno) 

formam a base para os estudos sobre racismo a partir de escalas de medição e têm sido 

estudados em outros contextos que não só o americano. Portanto, estas diferentes formas de 

manifestações de racismo podem permear a realidade brasileira, ainda que com algumas 

particularidades culturais do país.  

Cabe aqui relembrar, então, os objetivos desta pesquisa: 

 Objetivo geral: identificar as diferentes formas de manifestação do racismo, em 

relação ao negro, em uma organização farmacêutica.  

 Objetivos específicos: (1) validar a escala do racismo (flagrante, simbólico, moderno e 

cordial); (2) analisar as formas de manifestação destes racismos na empresa 

pesquisada; (3) verificar se há relação entre as diferentes formas de racismo estudadas 

e (4) verificar se há diferenças quanto às formas de manifestação do racismo por 

variedade: gênero, idade, grau de escolaridade, região, nível hierárquico e raça. 

  

3.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 O instrumento desta pesquisa foi desenvolvido a partir de: (1) itens das escalas dos 

racismos flagrante, simbólico, moderno e cordial; (2) itens de preenchimento (conforme 

sugerido por McConahay, 1981); (3) itens adicionais do racismo, segundo os estudos de 

Camino et al. (2001) e Santos et al. (2006); e (4) uma escala demográfica para identificar o 

perfil do grupo de respondentes e atender ao objetivo específico, que prevê uma análise das 

manifestações de racismo a partir de variáveis anteriormente descritas. 

 Os itens de preenchimento (filled items) têm por objetivo conduzir o foco do 

respondente às questões do racismo, misturando estas a outros temas. Esta técnica, segundo 
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McConahay (1981), é utilizada para lidar com questões consideradas polêmicas e que geram 

controvérsias, obtendo, assim, maior transparência nas respostas por parte dos respondentes. 

 As escalas, na versão original, estão representadas nos quadros 4, 5, 6 e 7, a seguir, e, 

na sequência, alguns dados de estudos já realizados com a aplicação destas escalas. 

  Visando preservar o conteúdo original, vale comentar que as escalas dos racismos 

flagrante, moderno e simbólico estão aqui apresentadas em inglês. A escala do racismo 

cordial foi elaborada em Língua Portuguesa. 

 

Quadro 4: Escala do Racismo Flagrante (Old-fashioned) – versão original em inglês – 

(Escala do tipo Likert apresentada de acordo com o texto original dos autores) 

 

1 strongly disagree = 5 

I favor laws that permit black persons to rent or purchase housing even 

when the person offering the property for sale or rent does not wish to rent 

or sell it to blacks [I]. 

2  strongly disagree = 5 Generally speaking, I favor full racial integration [I] 

3 strongly agree = 5 I am opposed to open or fair housing laws                           

4 strongly agree = 5 
It is a bad idea for blacks and whites to marry one another (intolerância em 

ter uma pessoa negra em uma família de brancos) 

5 strongly agree = 5 Black people are generally not as smart as whites. 

6 strongly agree = 5 

If a black family with about the same income and education as I have 

moved to next door, I would mind it a great deal (intolerância pelas 

famílias negras) 

7 strongly agree = 5 
It was strong for the United States Supreme Court to outlaw segregation in 

its 1954 decision 

Fonte: Escala do Racismo Flagrante por McCONAHAY, 1986;  McCONAHAY; HARDEE; BATTS, 1981.  

 

Quadro 5: Escala do Racismo Simbólico (Symbolic Racism) - versão original em inglês 

Nr. Likert / Intensidade Itens 

1 strongly disagree 
"Generations of slavery and discrimination have created conditions that 

make it difficult for blacks to work their way out of the lower class."  

2 a little 

"How much discrimination against black do you feel there is in the United 

States limiting their changes to get ahead? Would you say a lot, some, just a 

little, or none at all"? 



77 
 

continuação 

Nr. Likert / Intensidade Itens 

3 a lot 
"Has there been a lot of real change in the position of black people in the 

past few years"?  

4 strongly agree 
"It's really a matter of some people not trying hard enough; if blacks would 

only try harder, they could be as well off as whites".  

5 strongly agree 

"Irish, Italian, Jewish, and many other minorities overcame prejudice and 

worked their way up. Blacks should do the same without any special 

favors".  

6 strongly agree 
"Most blacks who receive money from welfare programs could get along 

without it if they tried".  

7 strongly disagree "Over the past few years, blacks have gotten less than they deserve".  

8 strongly disagree 
"Government officials usually pay less attention to a request or complaint 

from a black person than from a white person"  

9 more attention 

"Do blacks get much more attention from the government than they 

deserve, more attention, about the right amount, less attention, or much less 

attention from the government than they deserve"? 

10 strongly agree "Blacks are getting too demanding in their push for equal rights". 

11 too fast 

"Some say that the civil rights people have been trying to push too fast. 

Others feel that they haven't pushed fast enough. How about you: Do you 

think that civil rights leaders are trying to push too fast, are going too 

slowly, or are they moving at about the right speed"? 

*Importante: Alguns dos itens foram medidos por uma escala do tipo Likert e outros por uma escala de 

Intensidade, conforme demonstrado acima. 

Fonte: Escala do Racismo Simbólico a partir de McCONAHAY; HOUGH (1976), TARMAN e SEARS, 2005  

 

 

Quadro 6: Escala do Racismo Moderno (Modern Racism Scale) – versão original em inglês 

(Escala do tipo Likert apresentada de acordo com o texto original do autor) 

 

Número de itens Concordância Itens 

1 strongly agree =5 
Over the past few years, the government and news media have 

shown more respect to blacks than they deserve. 

2 strongly agree =5 
Over the past few years, blacks have gotten more 

economically than they deserve. 

3 strongly agree =5 
Blacks are getting too demanding in their push for equal 

rights. 
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continuação 

Número de itens Concordância Itens 

4 strongly agree =5 
Blacks have more influence upon school desegregation plans 

than they ought to have. 

5 strongly disagree =5 
It is easy to understand the anger of black people in America 

[I] 

6 strongly agree =5 Blacks should not push themselves where they are not wanted. 

7 strongly agree =5 
Discrimination against blacks is no longer a problem in 

America 

Fonte: Escala do Racismo Moderno por McCONAHAY, 1986; McCONAHAY; HARDEE;  BATTS, 1981 

 

Quadro 7: Escala do Racismo Cordial (VENTURI e PAULINO, 1995) 

ITENS 
Concorda 

totalmente 

Concorda 

em parte 

Discorda 

em parte 

Discorda 

totalmente 

Frases 

1 Negro bom é negro de alma branca 2 pontos 1 ponto 1 ponto 0 ponto 

2 Uma coisa boa do povo brasileiro é a mistura de raças 0 ponto 1 ponto 1 ponto 2 pontos 

3 
As únicas coisas que os negros sabem fazer bem são 

música e esportes 
2 pontos 1 ponto 1 ponto 0 ponto 

4 
Toda raça tem gente boa e gente ruim; isso não 

depende da cor da pele 
0 ponto 1 ponto 1 ponto 2 pontos 

5 
Negro, quando não faz besteira na entrada, faz na 

saída 
2 pontos 1 ponto 1 ponto 2 pontos 

6 
Se pudessem comer bem e estudar, os negros teriam 

sucesso em qualquer profissão 
0 ponto 1 ponto 1 ponto 2 pontos 

7 
Se Deus fez raças diferentes é para que elas não se 

misturem 
2 pontos 1 ponto 1 ponto 0 ponto 

Perguntas 

8 Se tivesse um chefe negro?         

  Não se importaria – 0 ponto    
  

  Ficaria contrariado, mas procuraria aceitar – 1 ponto   
  

  Não aceitaria e mudaria de trabalho – 2 pontos         

9 Se várias famílias negras fossem morar em sua vizinhança?   
  

  Não se importaria – zero ponto    
  

  Ficaria contrariado, mas procuraria aceitar – 1 ponto   
  

  Não aceitaria e mudaria de casa – 2 pontos         

10 Se um filho ou filha sua casasse com uma pessoa negra?   
  

  Não se importaria – zero ponto    
  

  Ficaria contrariado, mas procuraria aceitar – 1 ponto   
  

  Não aceitaria o casamento – 2 pontos         
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continuação 

Perguntas 

11 Em sua opinião, quem são mais inteligentes: os brancos ou os negros?  
  

  Não existem diferenças - 0 ponto    
  

  Os brancos – 2 pontos    
  

  Os negros – 2 pontos         

12 Você votaria ou já votou alguma vez em um político negro?   
  

  Não votou, mas, dependendo do candidato, votaria – 0 ponto   
  

  Já votou - 0 ponto    
  

  Não votou, nem votaria – 2 pontos         

  Fonte:  VENTURI; PAULINO, 1995. 

 

 

 Em 1968, McConahay e Hough (1976) conduziram alguns estudos que buscavam 

maior compreensão sobre a relação entre as crenças religiosas e os comportamentos políticos 

e raciais dos indivíduos, tendo o racismo simbólico como base para o estudo. 

O Quadro 8 apresenta os dados de um destes estudos e os respectivos resultados 

observados.   

 A conclusão dos estudos realizados mostra que a forma de expressão do racismo 

simbólico está associada a valores sociais e religiosos tradicionais, ao próprio racismo e ao 

conservadorismo político. 

 

Quadro 8: Estudo (1): Seminaristas Americanos do Sudeste da Califórnia – 1968 

AMOSTRA 

160 estudantes seminaristas protestantes, americanos e brancos provenientes de 03 

seminários do Sudeste da Califórnia, sendo que dois deles (Fuller Theological 

Seminary e School of Theology at Claremont) tinham reputação internacional e 

recebiam estudantes de todo o mundo. Fuller era considerada uma escola 

conservadora e, portanto, com crenças tradicionalistas; já Claremont era conhecida 

por suas faculdades liberais e não-ortodoxas. 

INSTRUMENTO 

UTILIZADO 

Considerações sobre o instrumento: (1) a amostra permitiu explorar detalhes sobre as 

dimensões do preconceito contra os negros em profundidade por se tratar de um 

grupo de respondentes específico e não-generalistas (2) Os autores mencionaram que, 

segundo sugerido por Ditte (1969), as amostras para o estudo de atitudes religiosas e 

seus correlatos devem ser homogêneas (no caso aqui, os protestantes). 

Foram coletados dados dos respondentes do tipo: idade, se provenientes do meio 

urbano ou rural, educação, ocupação e rendimento dos pais etc... 

A orientação política dos respondentes (se liberal ou democrático) foi capturada por 

meio de perguntas específicas a este propósito com o objetivo de avaliar possíveis 

desvios. Da mesma forma, o respondente foi questionado sobre sua posição teológica 

(liberalista ou conservador), dividindo então a amostra entre 46% liberalistas e 54% 

conservadores. 

Uma escala do tipo Likert foi desenvolvida. 

Várias escalas foram usadas para medir aspectos do racismo, sendo que foram 

considerados: 

- 08 itens da escala do racismo flagrante; 

- itens do instrumento (Respondents’sympathetic identification with the underdog) 

desenvolvido por Schuman e Harding (1963). Tal instrumento busca capturar a 

percepção dos respondentes ao responderem itens que descrevem eventos em que os 

negros foram insultados, ofendidos ou agredidos e como estes negros provavelmente 

reagiram frente a estes incidentes (é também uma escala de racismo); 
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- 04 itens do racismo simbólico; 

- itens sobre religião com base em Allport e Ross (1967) com foco em participação 

em atividades religiosas, dimensões sobre a orientação amor e ódio advindas das 

crenças cristãs 

- uma escala final de Hough e McConahay sobre crenças religiosas convencionais 

capazes de refletir os valores presentes na corrente-mestre cristã (Ex.: um homem 

religioso deve ser econômico, honesto, transparente e trabalhador). 

RESULTADOS 

OBSERVADOS 

Correlações Observadas: 

As escalas do racismo flagrante e do simbólico não apresentaram correlação 

significativa. No entanto, a escala Respondent’s sympathetic identification with the 

underdog demonstrou significativa correlação com o racismo simbólico. A correlação 

parcial entre a Sympathetic Identification e as outras escalas do racismo foi ainda 

significativamente diferente de zero (r = -.179, p<.05 para o racismo flagrante e r = -

.293, p<1 para o racismo simbólico). 

Segundo os resultados, os pesquisadores sugerem que: 

1. As três escalas de racismo formam dimensões distintas de racismo. 

2. O racismo flagrante não foi um fator direto para produzir o racismo simbólico, 

uma vez que o racismo simbólico demonstrou não ser mais efetivo que os 

outros para expressar o sentimento de que os negros são inferiores ou que a 

segregação e apropriada. 

3. A baixa pontuação da escala Sympathetic Identification indica uma sutil reação 

não-verbal do afeto negativo pelos negros. 

4. O afeto negativo demonstrado na escala Sympathetic Identification foi 

associado com ambos, o racismo simbólico e o flagrante, embora estes dois 

não se relacionem. 

5. As crenças religiosas convencionais foram altamente associadas ao racismo 

simbólico, assim como os baixos níveis de Sympathetic Identification, e, 

também as crenças políticas convencionalistas. Desta forma foi possível 

associar o racismo simbólico ao afeto pelos valores tradicionais, racismo e ao 

conservadorismo político.  

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de McConahay, 1976, p. 27-32. 

 

Os itens usados para medir as atitudes raciais antes de 1965 eram reativos, uma vez 

que a maioria dos americanos era consciente quanto às pressões e normas sociais da época e, 

portanto, poderiam ser pouco transparentes ao responder o questionário, limitando a 

credibilidade e validade dos resultados advindos das respostas obtidas. 

 Muitos itens foram testados, inclusive aqueles utilizados para medir a “privação 

relativa pessoal”, como “nos últimos anos, os negros estão melhores economicamente do que 

eu”, ou, ainda, aqueles para medir a “privação relativa fraternal”, tais como: “nos últimos 

anos, os negros estão melhores economicamente do que a maioria dos brancos” 

(McCONAHAY, 1986, p. 94).  

No entanto, notou-se que os itens que apresentavam a melhor correlação com os 

princípios da época e, também, com as preferências de voto para a eleição de candidatos 

negros nos EUA eram aqueles que tinham um tom moral (“nos últimos anos, os negros estão 

melhores economicamente do que eles merecem”) ou que usavam códigos ou símbolos para 

os negros (“nos dias de hoje, as ruas não são seguras sem a polícia por perto”).  

 Em McConahay, Hardee e Batts (1981), verifica-se o resultado de três estudos, 

desenhados para testar as hipóteses derivadas da teoria do racismo moderno, assumindo que 

os brancos reconhecem as crenças raciais antigas ou flagrantes (old-fashioned) como uma 

continuação 
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forma de racismo socialmente indesejado, mas não vêem as crenças raciais modernas 

(racismo moderno) da mesma forma. A metodologia e os detalhes de cada estudo foram 

demonstrados nos quadros 9 e 10, a seguir, cujos tópicos são: 

 Tamanho da amostra; 

 Perfil dos respondentes; 

 Local em que foram realizados os estudos; 

 Quem aplicou o questionário; 

 Detalhes do questionário; 

 Hipóteses; e 

 Resultados observados. 

 

 As principais conclusões dos experimentos conduzidos por McConahay, Hardee e 

Batts (1981) foram: 

 A escala do racismo moderno demonstrou ser uma medida menos reativa para o 

período da história em que os estudos aconteceram. 

 A interação com as mulheres que aplicaram os questionários (brancas e negras) pode 

ter provocado mudanças nas atitudes dos respondentes. 

 As mudanças nas atitudes dos respondentes podem predizer que há uma correlação 

entre crenças, preferências interpessoais e percepções quando raça é a questão em 

evidência. 

 

E, por fim, vale destacar que as conclusões gerais foram: 

 A resposta para a pergunta – o racismo está em declínio? – dependerá de como o 

preconceito é medido e de quem está medindo. 

 As atitudes do racismo moderno não são percebidas como racistas e isto faz com que o 

racismo seja percebido como uma “coisa do passado” (McCONAHAY; HARDEE; 

BATTS, 1981, p. 578).  

 



82 
 

Quadro 9: Hipóteses derivadas do Racismo Moderno 
 

Principais 

Dados 
Experimento (1) Experimento (2) Experimento (3) 

Tamanho da 

amostra 

20 sujeitos do curso de 

psicologia da Duke University. 

82 estudantes do curso inicial de 

estatística do departamento de 

políticas públicas da Duke 

University haviam respondido a 

vários questionários durante a 

segunda reunião de classe 

(Tempo 1). Dentre eles, 34 

sujeitos foram convidados 

aleatoriamente para participar 

deste experimento (Tempo 2), 06 

semanas após terem preenchido 

os questionários do Tempo 1. 

70 estudantes de 02 classes do 

curso inicial de estatística da 

Duke University foram 

envolvidos neste experimento 

sendo que: uma classe era do 

departamento de Psicologia e a 

outra do departamento de 

Políticas Públicas. Nenhum dos 

respondentes deste experimento 

esteve envolvido no 

experimento (2). 

Respondentes 
Universitários brancos e do 

sexo masculino. 

Universitários brancos e do sexo 

masculino. 

Universitários (homens e 

mulheres). 

Local 

O questionário foi respondido 

individualmente e em uma sala 

pequena. 

O questionário foi respondido na 

sala de aula durante a primeira 

semana do curso inicial de 

estatística. 

Os questionários foram 

aplicados no primeiro encontro 

do Curso. 

Quem 

aplicou o 

questionário 

Mulheres negras e brancas 

com idade entre quatro e oito 

anos a mais que os 

respondentes. 

No Tempo (1): o questionário foi 

aplicado juntamente com outros 

e o artigo não cita as 

características de quem os 

aplicou. No Tempo (2): o 

questionário foi aplicado por 

mulheres universitárias negras e 

brancas na mesma faixa etária 

dos respondentes. Elas não 

tinham qualquer conhecimento 

prévio sobre as características 

dos respondentes. 

O questionário com os itens do 

racismo moderno foi aplicado 

por uma pessoa negra (sem 

menção ao sexo). 

Detalhes do 

questionário 

O questionário foi desenhado 

para avaliar as atitudes raciais 

considerando itens do racismo 

antigo e do racismo moderno. 

Para assegurar transparência 

nas respostas, o questionário 

foi anônimo. Tempo para 

responder = 20 min. 

O questionário tinha 23 itens 

(escala do tipo Likert), sendo 

que: 

 06 eram itens do racismo 

antigo (old-fashioned) 

 06 eram itens do racismo 

moderno 

 11 eram questões para 

lidar com tópicos de 

controvérsia (filler 

questions) sobre se “a 

educação sexual deve ser 

ensinada no sistema 

público de ensino dos 

Estados Unidos” 

O mesmo questionário foi 

aplicado em dois momentos: 

Tempo (1) e (2). As respostas de 

cada questionário foram 

cruzadas utilizando o número do 

cartão de cada respondente 

(social security card). 

O questionário utilizado foi 

muito similar ao usado no 

experimento (1), porém 

continha: 

 21 itens (escala do tipo 

Likert), sendo: 

 07 itens do racismo antigo 

(old-fashioned) 

 07 itens do racismo 

moderno.07 questões de 

preenchimento. (filler 

questions). 

As diferenças para o 

questionário utilizado no 

primeiro experimento foram: 

 05 questões de 

preenchimento foram 

deletadas.01 questão sobre 

racismo antigo foi 

acrescentada e  

 02 sobre racismo moderno. 

03 versões do questionário 

foram distribuídas entre os 

respondentes da amostra, sendo 

que: 

- versão (1): os itens do racismo 

antigo (7) e do moderno (7) 

estavam dispostos entre outros 

itens de preenchimento (8 filled 

questions), exatamente como no 

experimento 2, porém com um 

item a mais, ou seja, 22 itens no 

total. 

- versão (2): somente os itens 

do racismo antigo (7) foram 

incluídos entre os itens de 

preenchimento (15 filled 

questions) 

- versão (3): somente os itens 

do racismo moderno (7) foram 

incluídos entre os itens de 

preenchimento (15 filled 

questions) 

Fonte: Elaborado pela autora, a partir de McConahay, Hardee e Batts, 1981, p. 565-574 
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Quadro 10: Hipóteses derivadas do Racismo Moderno e Resultados 

Principais 

Dados 

Experimento (1) Experimento (2) Experimento (3) 

Hipóteses 

A pontuação (score) para os itens 

do racismo antigo (old-fashioned 

racism) é mais baixa para o 

questionário aplicado pela mulher 

negra do que pela mulher branca e 

a pontuação (score) para os itens 

do racismo moderno não são 

afetadas pela raça de quem 

aplicou o questionário. 

Segundo os autores, os 

respondentes seriam motivados a 

não se apresentar como racistas, 

uma vez que o questionário 

estaria sendo distribuído e 

recolhido por uma mulher negra, 

evitando, assim, ofendê-la. Com 

isso, acreditava-se que a 

pontuação para os itens que 

expressavam o racismo antigo 

(mais declarado) seriam mais 

baixas. 

A pontuação para os itens do 

racismo antigo (old-fashioned), 

aplicados no Tempo (2) e por 

uma mulher negra seria menor 

que a dos itens do racismo 

antigo aplicados no Tempo (1). 

O mesmo não aconteceria com 

a pontuação dos itens aplicados 

pela mulher branca. Assim, a 

raça de quem aplica o 

questionário não tem efeito 

sobre o racismo moderno e 

sobre as questões de 

preenchimento (filler items).   

Como nos dois primeiros 

experimentos, os respondentes 

não reconheceram os itens do 

racismo moderno como sendo 

“atitudes contra os negros”. Os 

pesquisadores entenderam que 

os itens do racismo antigo (old-

fashioned) poderiam estar 

contrastando com os itens do 

racismo moderno por serem 

percebidos como 

descaradamente racistas, 

implicando, então, a percepção 

dos respondentes conforme 

descrito acima. 

Assim, somente os itens do 

racismo moderno seriam 

administrados em um 

questionário específico 

(somados a outras questões de 

preenchimento – filled 

questions) para que fosse 

possível observar se os 

respondentes perceberiam tais 

itens de forma diferente. 

Resultados 

Observados 

A interação dos dois fatores (raça 

x tipo de escala) foi significativa 

(F=12.94; d.f. = 1,18; p<.01). 

Por meio da análise simples dos 

efeitos da variável “raça de quem 

aplicou o questionário”, 

observou-se que a pontuação 

(score) na escala do racismo 

antigo (old-fashioned) foi 

significativamente mais baixa 

para a mulher negra do que para a 

branca (F=7.85; d.f. = 1,18; 

p<.05). Já os itens do racismo 

moderno não foram afetados 

(F<10). Este resultado confirma a 

hipótese. 

A interação (raça X tipo de 

escala) foi significativa 

(F=9.43; d.f = 1,28; p<.01). 

Uma análise simples demonstra 

que os efeitos da variável “raça 

de quem aplicou o 

questionário” afetou a 

pontuação dos itens da escala 

do racismo antigo (F=9.39; 

d.f.1,28; p<.01), porém não 

afetou a escala do racismo 

moderno (F<.1.0). No Tempo 

(2), quando a mulher negra 

aplicou o questionário, a 

pontuação dos itens do racismo 

antigo foi reduzida em mais de 

três pontos sobre o Tempo (1). 

No entanto, para a mulher 

branca, a pontuação ficou 

praticamente inalterada. Já para 

os itens do racismo moderno, a 

raça de quem aplicou o 

questionário não apresentou 

qualquer efeito. 

Após a análise preliminar, 

verificou-se que o tipo de 

classe (políticas públicas e 

psicologia) ou gênero dos 

respondentes não representou 

efeito significativo na análise. 

Porém, os efeitos por tipo de 

racismo foram 

significativamente altos 

(F=7.36; p=.009). 

A escala do racismo moderno 

apresentou uma “percepção de 

racismo” menor do que a do 

racismo antigo, ou seja, a 

reatividade aos itens do 

racismo antigo foi maior do 

que aos itens do racismo 

moderno. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir de McConahay, Hardee e Batts (1981), pág 565-574 

 

 Já a escala de racismo cordial foi criada considerando: (a) 07 frases (aqui também 

tratadas como perguntas) e (b) 05 perguntas, e foram atribuídos pontos para as respostas. 

Portanto, pessoas que escolhessem as respostas mais preconceituosas, na maioria das 

perguntas, seriam consideradas “fortemente preconceituosas” (TURRA; VENTURI, 1995, p. 

16). Utilizou-se, ainda, uma metodologia de médias a partir da qual cada respondente poderia 
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fazer de zero a dois pontos por pergunta, segundo o grau de preconceito (quanto maior a 

pontuação, maior o preconceito). Ao final, foram somadas quantas perguntas cada pessoa 

respondeu e qual foi a pontuação obtida, dividindo, então, o número de pontos obtidos pelo 

número de perguntas respondidas, chegando-se à média para cada respondente. Em pesquisas 

desta natureza, nem todas as perguntas são respondidas por todos os entrevistados. Os 

resultados deste estudo foram apresentados no referencial teórico. 

 

3.2.1 Validação do instrumento 

 

 O instrumento foi validado considerando-se as seguintes etapas: (i) back-translation 

das escalas dos racismos (flagrante, simbólico e moderno), (ii) validação cultural dos itens das 

escalas existentes, (iii) inclusão de itens de preenchimento (filler items) elaborados a partir de 

temas que geram controvérsias (homossexualidade, gênero e pessoas com deficiência), (iv) 

análise semântica dos itens, (v) pré-teste do questionário e (vi) apresentação da versão final.  

A tradução das escalas seguiu o protocolo de Guillemin et al. (1993) por meio de 

tradução inicial do inglês para o português, tradução reversa e revisão por especialistas. 

  A tradução das escalas foi realizada e, para tanto, foram envolvidos dois tradutores 

independentes e qualificados. A tradução do inglês para o português foi feita por um tradutor 

brasileiro e bilíngue. Já a tradução reversa (back-translation), do português para o inglês, foi 

feita por um tradutor estadunidense e, com isso, foi possível comparar a tradução para o inglês 

com o instrumento original. A partir daí, as traduções foram analisadas de forma a obter uma 

versão final, em português, sem descaracterizar o conteúdo do instrumento original (em 

inglês). 

 Após a conclusão do processo de back-translation, a versão do questionário foi 

submetida a uma validação cultural e semântica por juízes, sendo analisada e validada por 

acadêmicos e leigos. Com a validação cultural e semântica, foi possível verificar a coerência 

entre os termos empregados no questionário e as experiências vividas pela população à qual 

se destina, e isto inclui o uso de expressões, jargões, etc (GUILLEMIN et al., 1993). Por meio 

da validação semântica, verificou-se a equivalência gramatical e de vocabulário. 

 O pré-teste foi aplicado para um grupo de 26 respondentes, entre eles: acadêmicos, 

estudantes e profissionais de diferentes setores. Cada participante respondeu a versão do 

instrumento e anotou suas observações quanto ao entendimento de cada item e/ou palavra, 

bem como sobre a clareza das orientações fornecidas no questionário. 
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3.2.2 Estrutura final do questionário 

 

 A partir dos resultados observados nas validações cultural e semântica, foram feitas 

alterações no questionário de forma a adequá-lo ao contexto brasileiro e a assegurar maior 

compreensão dos respondentes. As alterações foram: 

 Dentre os sete itens do racismo flagrante, três foram excluídos da versão final do 

instrumento por não retratarem a realidade brasileira, de acordo com a opinião dos 

juízes. Os itens excluídos foram: “I favor laws that permit black persons to rent or 

purchase housing even when the person offering the property for sale or rent does not 

wish to rent or sell it to blacks”, “I am opposed to open or fair housing laws” e “It 

was strong for the United States Supreme Court to outlaw segregation in its 1954 

decision”.  

 Dois itens do racismo simbólico foram excluídos, por também não retratarem 

experiências comuns aos brasileiros: “Most blacks who receive money from welfare 

programs could get along without it if they tried" e "Some say that the civil rights 

people have been trying to push too fast. Others feel that they haven't pushed fast 

enough. How about you?”  

 Dos sete itens do racismo moderno, dois foram excluídos, sendo o primeiro: “Blacks 

have more influence upon school desegregation plans than they ought to have”, item 

excluído por abordar uma situação específica da realidade americana, não aplicável no 

Brasil; e o segundo: “Blacks are getting too demanding in their push for equal 

rights”, item excluído por já constar na escala do racismo simbólico. 

 Foram incluídos quatro itens do estudo de Santos et al. (2006) que, segundo os 

próprios autores, parecem refletir aspectos da cultura brasileira no que diz respeito às 

formas de manifestação de racismo. São eles: “Os negros apresentam melhor 

desempenho em modalidades esportivas”, “Os negros são mais habilidosos em 

trabalhos manuais”, Os negros possuem maior habilidade culinária” e “Os negros 

possuem uma beleza diferente”.  

 Foram incluídos dois itens do estudo de Camino et al. (2001) com o intuito de verificar 

se o brasileiro se considera preconceituoso e/ou se atribui o preconceito aos outros. Os 

itens foram denominados de itens adicionais do racismo (IPADD); são eles: “Não 

existe preconceito contra os negros no Brasil” e “Existe preconceito contra os negros 

no Brasil, porém eu não me considero preconceituoso”. 
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 Além dos itens sobre racismo, foram incluídos outros 10 itens que abordam diferentes 

temas sobre minorias, sendo que quatro falam sobre homossexualidade, três sobre 

pessoas com deficiência e três sobre gênero.  

 

  O instrumento foi, então, dividido em três partes. A primeira, composta por oito itens 

de dados demográficos, visou a atender a um dos objetivos específicos, uma vez que este 

busca entender as diferenças quanto às formas de manifestação do racismo a partir das 

diferenças de sexo, idade, grau de escolaridade, região de atuação, nível hierárquico e raça.  

A segunda parte apresenta 36 itens sobre racismo e 10 de preenchimento, sendo que 

41 (numerados de 9 a 49) são avaliados em uma escala Likert de seis pontos, na qual um se 

refere a “discordo totalmente” e seis a “concordo totalmente”; e, cinco itens (numerados de 50 

a 54) são analisados a partir de uma escala nominal de três pontos, conforme demonstrado no 

exemplo abaixo: 

 

Se tivesse um chefe negro, você: 

(1) Não se importaria. 

(2) Ficaria contrariado, mas procuraria aceitar. 

(3) Não aceitaria e mudaria de trabalho. 

     

 A terceira parte do instrumento apresenta um campo descritivo que permite ao 

respondente expor opinião, sentimentos e percepções sobre os temas abordados no 

questionário. A Tabela 2 apresenta um resumo da estrutura final do instrumento utilizado 

nesta pesquisa, bem como os códigos e alterações já mencionadas. A versão final do 

questionário, conforme enviado aos respondentes, consta no Apêndice A. 

 Todos os itens foram codificados em atendimento ao pressuposto de Hair et al. (2005). 

A codificação consiste em atribuir um código a cada questão de modo que esta possa ser 

incluída em um banco de dados. Os códigos foram adotados segundo as iniciais de cada 

racismo ou item de preenchimento seguido do número correspondente à ordem de 

apresentação do item no questionário. Por exemplo, o primeiro item sobre racismo 

correspondia à questão de número 11 no questionário e referia-se ao racismo flagrante; 

portanto, o código desta questão é RF11. 

 



87 
 

Tabela 2: Estrutura final do questionário aplicado 

Código Item se refere a: 

# de itens 

no 

questionário 

aplicado 

# itens do 

questionário 

original*** 

RF Racismo Flagrante 4 7 

RM Racismo Moderno 5 7 

RS Racismo Simbólico 9 11 

RC Racismo Cordial 7 7 

RMADAP Racismo Moderno Adaptado* 4 

 IPADD Item Racismo Adicional** 2 

 Total 

Racismo:…………………………………………………………… 31 

 RC Racismo Cordial (escala nominal) 5 

 IPH Item Preenchimento Homossexualidade 4 

 IPPCD Item Preenchimento PCD 3 

 IPM Item Preenchimento Mulheres (Gênero) 3 

 Total Preenchimento + Racismo Cordial (nominal):……………. 15 

 

 

Demográficos 8 

 Total 

Geral:……………………………………………………………….. 54   

(*) SANTOS et al. (2006); (**) CAMINO, MACHADO E PEREIRA (2001) 

 (***) Com base nos questionários originais 

          Fonte: Elaborado pela autora  

   

3.3 PLANO AMOSTRAL 

 

 De acordo com Hair et al. (2009), a amostra mínima necessária para que o pesquisador 

possa realizar uma análise fatorial é de 50 observações; já o tamanho preferencial deve ser 

maior ou igual a 100 observações. O autor coloca ainda que se deva ter o mínimo de cinco 

vezes mais observações do que o número de variáveis a serem analisadas. 

 Foram obtidos 303 questionários válidos e, portanto, a amostra atendeu aos critérios 

previstos em Hair et al. (2009). A escala que mede o racismo é composta por 31 itens; sendo 

assim, obtiveram-se 9,7 vezes mais observações do que o número de variáveis.  

 A amostra foi formada por profissionais de uma única organização. Foram 

disponibilizados 594 questionários e, destes, 307 retornaram devidamente preenchidos. 

Assim, o índice de retorno dos questionários foi de 51%, percentual considerado pela própria 

empresa como acima da média quando comparado ao índice de retorno das pesquisas 

aplicadas pelos diferentes departamentos da organização pesquisada. 
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3.3.1 Caracterização da Empresa  

 

 A empresa pesquisada foi fundada em 1876 e é uma das líderes mundiais do setor 

farmacêutico, dando grande ênfase à pesquisa e desenvolvimento de medicamentos em 

diversas classes terapêuticas. Trata-se de uma empresa americana que, no Brasil, está 

localizada na cidade de São Paulo, atuando há mais de 60 anos com operações em todo o 

território nacional.  

Atualmente, a empresa conta com 600 profissionais no Brasil, distribuídos nas 

principais capitais, com maior concentração em São Paulo, visto que a produção se dá na 

capital paulista e a fábrica detém quase 40% do total do quadro. Desses 600 funcionários, 291 

são mulheres e 309 são homens. Das 291 mulheres, 65 ocupam posições de liderança 

(supervisoras, gerentes ou diretoras). Destes 600 profissionais, somente 16 se auto-declararam 

como negros ou pardos ao preencherem seus dados no sistema de cadastro de funcionários da 

empresa  

 Em seus valores, a empresa reforça as dimensões de qualidade, excelência dos 

produtos e serviços, assim como o respeito pelas pessoas. Segundo os documentos analisados, 

a empresa implementa programas e políticas de diversidade há mais de cinco anos e considera 

suas iniciativas como „bem-sucedidas‟ no que se refere à inclusão das mulheres e dos 

deficiente físicos.  

No entanto, o número de trabalhadores negros é considerado baixo e uma das 

principais justificativas para isto, segundo a área de Recursos Humanos (RH), é que os 

candidatos negros, em geral, apresentam baixa qualificação. A ocupação e o tempo de casa 

dos atuais profissionais negros e pardos encontram-se na Tabela 3, abaixo. 

 

Tabela 3: Total de funcionários negros ou pardos e posição ocupada                 

Quant. Ocupação Tempo de casa 

1 Analista de compras e importação 32 anos 

1 Analista de laboratório 18 anos 

1 Assitente executivo I – Manufatura 6 anos 

1 Assitente de planejamento de serviços de marketing 28 anos 

1 Auxiliar de controle de qualidade 17 anos 

1 Auxiliar de controle de qualidade 4 anos 

1 Auxiliar de embalagem 33 anos 

1 Consultor Técnico 7 anos 

1 Diretor de Vendas (origem: Canadá) 1 ano 

1 Eletricista 7 anos 

1 Engenheiro de Projetos 11 anos 

1 Líder de embalagem 29 anos 

1 Líder de embalagem 16 anos 
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Fonte: Elaborado pela autora. Dados fornecidos pela área de RH da empresa–Julho/10 

 

 

3.3.2 Administração do Questionário  

 

 Por não possuírem acesso à Internet, para os profissionais da fábrica 

(aproximadamente 150) o questionário foi impresso e entregue, em mãos, pelos chefes de 

cada área. Para os demais, foi disponibilizado pela Internet por meio do link: 

www.pesquisaacademica.com.br. O link foi encaminhado aos profissionais através de 

mensagem por e-mail, contendo, inclusive, um texto de apresentação da pesquisa e solicitação 

de preenchimento.  

A contratação do site independente teve como objetivo transmitir mais segurança e 

confidencialidade aos respondentes, por ser um canal independente e, portanto, fora da 

Intranet da empresa. O Gerente de Recursos Humanos, assim como o Gerente Geral da 

empresa, encaminharam mensagens explicativas sobre a pesquisa e outras três mensagens 

posteriores como lembrete aos profissionais sobre o prazo máximo de resposta. 

A explicação da pesquisa limitou-se a informar que se tratava da coleta de opinião 

sobre temas sociais aos quais estamos expostos no dia-a-dia e que a pesquisa era confidencial, 

não havendo, portanto, a identificação dos respondentes. A pesquisa foi enviada para todos os 

profissionais ativos (594), da matriz e das demais regiões. O tempo para resposta, tanto para o 

questionário on-line quanto para o impresso, foi de 25 dias (Outubro 2010).  

 

3.4 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS 

  

 De acordo com os objetivos específicos propostos neste estudo, foram utilizadas 

diferentes técnicas estatísticas de formar a possibilitar a análise dos dados. O Quadro 11 

apresenta os respectivos objetivos, bem como a técnica de análise estatística empregada, cujos 

resultados serão apresentados nos próximos tópicos.    

 

Quant. Ocupação Tempo de casa 

1 Operador de produção 22 anos 

1 Operador de suporte a produção 29 anos 

1 Gerente de unidade – qualidade 12 anos 

continuação 
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Quadro 11: Matriz de Amarração 

Problema de Pesquisa: quais são as formas de manifestação do racismo, em relação ao negro, em uma 

organização brasileira do setor farmacêutico? 

Objetivo Geral: identificar as diferentes formas de manifestação do racismo, em relação ao negro, na 

organização estudada a partir das escalas do racismo flagrante, simbólico, moderno e cordial. 

Objetivos específicos Instrumento 
Técnica de análise 

estatística 

Validar a escala do racismo 

(flagrante, simbólico, moderno e 

cordial). 

Questionário elaborado a partir de 

itens dos racismos flagrante, 

simbólico, moderno e cordial 

Análise fatorial 

Analisar a manifestação destes tipos 

de racismo na empresa pesquisada. 

Questionário elaborado a partir de 

itens dos racismos flagrante, 

simbólico, moderno e cordial  

Análise descritiva simples 

Verificar se há relação entre as 

diferentes formas de racismo 

estudadas. 

Questionário elaborado a partir de 

itens dos racismos flagrante, 

simbólico, moderno e cordial 

Análise correlacional 

Verificar se há diferenças quanto às 

formas de manifestação dos racismos 

por variedade demográfica. 

Questionário com ênfase nas 

variáveis: sexo, idade, grau de 

escolaridade, nível hierárquico, 

região e raça). 

Análise da variância 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

3.4.1 Estratégia de Tratamento dos Dados 

 

 Após a coleta dos dados, os mesmos foram preparados com base nos pressupostos de 

Hair et al. (2005), para somente depois serem analisados. Por meio da estatística básica e da 

análise descritiva, é possível examinar e sintetizar os dados, certificando-se de sua validade. 

As tarefas envolvidas no processo de preparação constituem o que o autor chama de edição 

dos dados, ou seja, estão englobadas no processo as seguintes etapas: checagem de dados 

faltantes, codificação, transformação e a entrada dos dados. 

 Cada respondente foi codificado a partir da letra “R” (de respondente) mais o número 

de ordem de chegada do questionário, ou seja, de R1 (primeiro questionário recebido) até 

R307 (último questionário recebido). 

 Durante a checagem de dados faltantes, foram identificados quatro questionários que 

apresentaram respostas em branco (R13, R28, R61 e R64). Esta falha ocorreu exclusivamente 

nos questionários impressos e, após a análise das faltas, verificou-se que foram falhas 

aleatórias, possivelmente por falta de atenção durante o preenchimento. De acordo com Hair 

et. al. (2005), quando o problema tem escopo limitado, pode-se optar pela eliminação dos 

respondentes e, portanto, dos 307 questionários respondidos, 04 foram eliminados e 303 

seguiram no processo de análise. 

 A estatística descritiva simples foi utilizada para analisar o padrão de respostas dos 

respondentes. Assim, foi possível verificar, em relação a cada respondente, qual foi o 
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resultado apresentado pelo maior número de vezes dentre as seis opções de respostas 

(discordo totalmente, discordo, discordo parcialmente, concordo parcialmente, concordo e 

concordo totalmente), adotando como critério para a exclusão destes respondentes o 

percentual de 85% ou mais de respostas iguais. Diante disto, nenhum questionário obteve 

pontuação igual ou superior ao percentual estabelecido e, portanto, os 303 questionários 

foram considerados para as próximas etapas do processo.  

     

3.4.2 Transformação dos Dados 

 

 Por meio da transformação dos dados, é possível modificar a forma original dos 

mesmos, atribuindo um novo formato. Essa técnica é utilizada com o objetivo de facilitar a 

compreensão dos dados ou evitar que o respondente siga um único padrão de resposta, ou 

seja, ao se utilizar itens invertidos, por exemplo, o respondente é motivado a pensar de outra 

forma, evitando um mesmo padrão de raciocínio para todas as respostas. Em escalas de 

mensuração, é comum observar afirmações redigidas de modo negativo ou positivo; sendo 

assim, o pesquisador deverá reverter o código das questões redigidas como negação antes de 

prosseguir com a interpretação dos dados (HAIR et al., 2005). 

 Nesta pesquisa, foi utilizada uma escala Likert de um a seis pontos para as perguntas 

numeradas de 9 a 49, perfazendo 31 questões, conforme descrito anteriormente. Das 31 

questões, 14 foram invertidas, sendo que, destas: 

 Nove correspondem às escalas de racismo e já se apresentavam invertidas nas escalas 

originais utilizadas nesta pesquisa; portanto, a inversão foi mantida. 

 Cinco correspondem a itens de preenchimento e que foram criados para esta pesquisa. 

 

 As questões invertidas foram identificadas pela inclusão das letras “INV” após o 

código de cada questão e os resultados obtidos como base na escala Likert foram 

transformados da seguinte forma: 6 pontos foram transformados em 1; 5 pontos em 2; 4 

pontos em 3; 3 pontos em 4; 2 pontos em 5; e 1 ponto em 6. 

 De acordo com o questionário da pesquisa, o respondente deveria informar sua idade 

em números absolutos (ex.: 26 anos, 41 anos etc.); sendo assim, a idade foi capturada por 

meio de um campo numérico, possibilitando que os intervalos de idade, para efeito de análise, 

fossem construídos após o recebimento de todos os questionários. Após a análise das idades 
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dos respondentes (mínima e máxima), foram considerados os seguintes intervalos para 

posteriores observações: até 25 anos; de 26 a 35 anos; de 36 a 45 anos; e mais de 46 anos. 

 O questionário continha, ainda, a variável „nível hierárquico‟ e foram disponibilizadas 

seis opções de respostas, como segue: presidente ou diretor, gerente, supervisor ou 

coordenador, demais cargos operacionais na manufatura, demais cargos operacionais em 

vendas e, por fim, demais cargos administrativos.  

A empresa possui, em sua totalidade, uma posição de presidente e nove posições de 

diretoria e, deste total, retornaram oito questionários respondidos. Para efeito de análise 

descritiva e em não se observando qualquer prejuízo na análise dos resultados, a pesquisadora 

agrupou as categorias presidente ou diretor e gerente. Assim, os três níveis gerenciais mais 

elevados foram somados para, desta forma, elevar a representatividade estatística deste grupo. 

Com o número de gerente (36 respondentes) somado ao de presidente ou diretor (08 

respondentes), o total foi de 44 respostas válidas. 

 Pelos mesmos motivos anteriormente apresentados, e somente para efeito de análise 

descritiva simples, os respondentes das regiões Norte (04), Nordeste (14) e Centro-Oeste (11) 

foram agrupados e passaram a representar 9,6% (29) do total de respondentes.      
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONDENTES 

  

A caracterização dos indivíduos que responderam a esta pesquisa está demonstrada 

nas tabelas a seguir. Para esta apresentação, foram considerados todos os dados demográficos 

capturados nos 303 questionários respondidos e válidos. De acordo com a Tabela 4, a maior 

parte dos respondentes é do sexo feminino (54,1%). Os homens representam 45,9% e isto, de 

certa forma, reflete a composição do quadro funcional da organização, apresentado 

anteriormente.  

  

Tabela 4: Sexo dos respondentes 

Sexo % Número 

Feminino 54,1% 164 

Masculino 45,9% 139 

Total 100,0% 303 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quanto à idade, verifica-se que a faixa entre 26-35 anos e 36-45 anos são as mais 

representativas, somando quase 70% do total da amostra e, assim como a variável „sexo‟, a 

representatividade de cada grupo observado reflete o perfil demográfico da empresa, segundo 

dados da área de Recursos Humanos. Mais detalhes sobre a idade dos respondentes podem ser 

observados na Tabela 5.  

  

Tabela 5: Idade dos respondentes 

Idade % Número 

Até 25 anos 16,8% 51 

De 26 a 35 anos 32,3% 98 

De 36 a 45 anos 36,3% 110 

46 anos ou + 14,5% 44 

Total: 100,0% 303 

                                  Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Quanto à raça, o questionário apresentado aos respondentes continha as cinco opções 

de cor, segundo definições do IBGE, ou seja: branca, preta, parda, amarela e indígena. Nota-

se que, de acordo com a raça declarada dentre as opções do questionário, a maioria é de 
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brancos (83,8%), seguidos de pardos (11,6%). Somente seis pessoas se declararam negras e 

nenhuma pessoa se identificou como indígena.  

Ao comparar os dados obtidos com as informações concedidas pelo departamento de 

Recursos Humanos da organização pesquisada (Tabela 3), é possível verificar que o número 

de profissionais pretos e pardos apresentado pela organização em julho de 2010 (16 pretos ou 

pardos) é diferente do encontrado nesta pesquisa, finalizada em outubro 2010 (41 

respondentes se declararam pretos ou pardos).  

Diante deste resultado, é possível inferir que muitos dos respondentes que se declaram 

pretos ou pardos, na pesquisa, não assumiram esta mesma definição frente à empresa. Ainda 

que tenha havido uma diferença de três meses entre a coleta das informações (dados da 

empresa e dados da pesquisa), o número apresentado na pesquisa é quase três vezes maior que 

o apresentado pela empresa. 

Com o intuito de confirmar este dado, uma nova coleta de informações foi feita pela 

pesquisadora junto à área de Recursos Humanos da empresa, após o recebimento e análise dos 

questionários. Constatou-se que o números de pretos e pardos, de acordo com o próprio banco 

de dados da organização, permaneceu inalterado (16 colaboradores), ou seja, não ocorreram 

novas contratações de pretos e pardos que explicassem tal diferença no dado obtido. Os dados 

sobre raça estão dispostos na Tabela 6. 

  

Tabela 6: Raça dos respondentes 

Raça  % Número 

Branca 83,8% 254 

Parda 11,6% 35 

Amarela 2,6% 8 

Preta 2,0% 6 

Indígena 0,0% 0 

Total: 100,0% 303 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Tabela 7 resume os dados quanto ao grau de escolaridade da amostra. A maioria dos 

respondentes apresenta curso superior completo ou pós-graduação; juntos, estes níveis de 

escolaridade representam 74,0% do total da amostra. Um ponto a destacar é a forte 

representatividade dos indivíduos com pós-graduação (42,6%), o que denota um alto grau 

educacional dos respondentes. Este dado será melhor discutido quando da análise dos itens 

sobre racismo, dada sua relevância como possível preditor de preconceito (inclusive racial). 
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Segundo trabalhos conduzidos na Europa, pelo psicólogo social Pettigrew (2000), quanto 

maior o nível de escolaridade, menor o preconceito e vice-versa.     

 

Tabela 7: Escolaridade dos respondentes 

Escolaridade % Número 

Ensino médio 9,9% 30 

Superior incompleto 16,2% 49 

Superior completo 31,4% 95 

Pós-graduação 42,6% 129 

Total 100,0% 303 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No que se refere à área de atuação na organização, a pesquisa contou com 

questionários respondidos por todas as áreas da empresa. A área mais representativa foi 

vendas externas. Esta é a maior área em número de profissionais (mais de 40% do total da 

empresa) e tratam-se de pessoas que trabalham realizando viagens e contato com clientes e, 

portanto, convivem mais com a diversidade do meio exterior do que dentro da própria 

organização. A área menos representativa foi Serviços de Marketing, cabendo aqui ressaltar 

que se trata de uma área com um total de cinco profissionais. 

Dos 303 respondentes, 135 responderam atuar com atividades externas à organização, 

incluindo aqueles profissionais que trabalham na área de vendas. Os dados de área de atuação 

e atuação interna ou externa estão demonstrados nas Tabelas 8 e 9, a seguir. 

 

Tabela 8: Área de atuação dos respondentes 

Área % Número 

Vendas – Externo 40,9% 124 

Manufatura 21,1% 64 

Médica 8,6% 26 

Finanças 5,6% 17 

Recursos Humanos 4,3% 13 

Engenharia 4,0% 12 

Rel. Governamentais 4,0% 12 

Administrativa 3,3% 10 

Outra 2,6% 8 

T.I. 2,3% 7 

Vendas – Interno 2,0% 6 

Marketing 1,0% 3 

Serviços de Marketing 0,3% 1 

Total 100,0% 303 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 9: Área dos respondentes 

Área % Número 

Interno 55,4% 168 

Externo 44,6% 135 

Total 100,0% 303 

                                         Fonte: Dados da pesquisa 

 

 A Tabela 10 apresenta os dados sobre o nível hierárquico dos respondentes. Verifica-

se que a pesquisa atingiu a todos os níveis da organização e que cargos de vendas, até por ser 

a área mais representativa dentro da amostra, representam o número mais significativo. 

 

Tabela 10: Nível hierárquico dos respondentes 

Nível Hierárquico % Número 

Presidente / Diretor / Gerente 14,5% 44 

Supervisor ou Coordenador 13,5% 41 

Cargos operacionais na manufatura 20,1% 61 

Cargos operacionais em vendas 33,7% 102 

Cargos administrativos 18,2% 55 

Total 100,0% 303 

                             Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Dentre os 303 respondentes, 55,5% são profissionais internos (trabalham dentro da 

organização) e, quanto aos externos, a maior concentração está localizada na região Sudeste 

(24,8%), conforme demonstrado na Tabela 11.  

 

Tabela 11: Região dos respondentes 

Área % Número 

Internos 55,4% 168 

Sudeste 24,8% 75 

Sul 10,2% 31 

NO / NE / CO 9,6% 29 

Total 100,0% 303 

                             Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Verifica-se, na Tabela 12, que a distribuição dos respondentes, quanto à Sexo e Raça, 

é caracterizada, em sua maioria, por mulheres e homens brancos. Do total de brancos, 52,8% 

são mulheres e 47,2% são homens. Dentre os pretos e pardos, as mulheres somam a maioria 

dos respondentes – 24 no total – contra 17 homens. Tais resultados atestam que a empresa 

tende a contratar mais brancos do que negros e amarelos, mesmo incentivando e mantendo 

programas de diversidade implementados há mais de cinco anos. 
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Tabela 12: Raça e sexo dos respondentes 

Sexo 

Raça 

Branca Preta Parda Amarela 

% N
o
 % N

o
 % N

o
 % N

o
 

Feminino (n=164) 52,8% 134 50,0% 3 60,0% 21 75,0% 6 

Masculino (n=139) 47,2% 120 50,0% 3 40,0% 14 25,0% 2 

Total: 303 100,0% 254 100,0% 6 100,0% 35 100,0% 8 

        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 É possível verificar que, de acordo com a Tabela 13, apesar de representarem a 

minoria dentre todos os respondentes, o número de pretos e pardos com nível superior 

completo e pós-graduação é representativo, ou seja, 13 possuem pós-graduação e seis deles 

superior completo. Dos oito amarelos, cinco (62,5%) possuem pós-graduação. 

 

Tabela 13: Raça e escolaridade dos respondentes 

Escolaridade 

Raça 

Branca Preta Parda Amarela 

% N
o
 % N

o
 % N

o
 % N

o
 

Ensino Médio (n=30) 8,7% 22 16,7% 1 20,0% 7 0,0% 0 

Superior Incompleto 

(n=49) 
12,6% 32 50,0% 3 31,4% 11 37,5% 3 

Superior Completo 

(n=95) 
35,0% 89 16,7% 1 14,3% 5 0,0% 0 

Pós-Graduação (n=129) 43,7% 111 16,7% 1 34,3% 12 62,5% 5 

Total: 303 100,0% 254 100,0% 6 100,0% 35 100,0% 8 

       Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No que se refere à raça e nível hierárquico, a empresa apresenta dois negros, três 

pardos e um amarelo ocupando posições gerenciais; no entanto, a maioria deles ocupa cargos 

operacionais ou administrativos. Este resultado coincide com os dados do Instituto Ethos 

(2007) sobre a sub-representatividade dos negros nas organizações, especialmente em cargos 

gerenciais. A Tabela 14 apresenta os resultados para raça e nível hierárquico. 
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Tabela 14: Raça e nível hierárquico dos respondentes 

Escolaridade 

Raça 

Branca Preta Parda Amarela 

% N
o
 % N

o
 % N

o
 % N

o
 

Presidente/Diretor/Gerente 

(n=44) 
15,0% 38 33,3% 2 8,6% 3 12,5% 1 

Supervisor/Coordenador 

(n=41) 14,6% 37 0,0% 0 8,6% 3 12,5% 1 

Cargos Oper. Manufatura 

(n=61) 
17,7% 45 50,0% 3 31,4% 11 25,0% 2 

Cargos Oper. em Vendas 

(n=102) 35,8% 91 16,7% 1 22,9% 8 25,0% 2 

Cargos Administrativos 

(n=55) 
16,9% 43 0,0% 0 28,6% 10 25,0% 2 

Total: 303 100,0% 254 100,0% 6 100,0% 35 100,0% 8 

       Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.2 ANÁLISE DE POSICIONAMENTO DOS RESPONDENTES 

 

 A Tabela 15, a seguir, apresenta a frequência, em percentuais, das respostas de cada 

variável do questionário (31 itens). De acordo com a escala Likert de seis pontos, quanto 

maior o grau de concordância, maior a tendência ao racismo demonstrado pelo respondente. 

Para esta análise, os pontos da escala Likert foram agrupados da seguinte forma:  

 1 (discordo totalmente) e 2 (discordo) foram agrupados (D) e representam 

discordância quanto ao conteúdo do item; desta forma, remetem à negação do racismo 

representado por aquele item. Quanto maior a discordância ao item, menor a 

demonstração de racismo do respondente. 

 3 (discordo parcialmente) e 4 (concordo parcialmente), também foram agrupados 

(SPD) e representam as respostas sem posicionamento definido, ou seja, não há 

concordância ou discordância frente ao item. 

 5 (concordo) e 6 (concordo totalmente), foram agrupados (C) e representam 

concordância sobre o conteúdo do item. Ao assinalar a opção 5 ou 6, mais favorável 

ao racismo parece ser o respondente. 

 

 Para esta análise, os itens invertidos foram devidamente revertidos, evitando erros na 

interpretação dos resultados. 
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Tabela 15: Análise do posicionamento dos respondentes 

Racismos 

Resumo 

D SPD C 

% % % 

R
ac

is
m

o
 

F
la

g
ra

n
te

 V11_RF 98,0 1,0 1,0 

V15_RF_Inv 94,4 5,3 0,3 

V24_RF 77,2 3,3 19,5 

V26_RF 98,4 0,3 1,3 

R
ac

is
m

o
 M

o
d

er
n
o

 

V12_RM 93,8 4,5 1,7 

V17_RM 88,8 8,2 3,0 

V28_RM_Inv 17,8 48,5 33,7 

V35_RM 60,8 31,0 8,2 

V36_RM 76,5 17,2 6,3 

R
ac

is
m

o
 

M
o

d
er

n
o

 

A
d

ap
ta

d
o
 V32_RMADAP 41,3 40,2 18,5 

V33_RMADAP 72,3 25,7 2,0 

V41_RMADAP 73,6 24,7 1,7 

V42_RMADAP 31,0 32,4 36,6 

R
ac

is
m

o
 S

im
b

ó
li

co
 

V16_RS_Inv 40,6 44,2 15,2 

V20_RS_Inv 47,2 42,0 10,8 

V21_RS 53,5 35,0 11,5 

V27_RS 8,0 47,8 44,2 

V29_RS_Inv 28,4 53,5 18,1 

V37_RS 26,7 40,6 32,7 

V38_RS 61,4 30,0 8,6 

V39_RS_Inv 14,8 44,2 41,0 

V45_RS 70,9 27,4 1,7 

R
ac

is
m

o
 C

o
rd

ia
l 

V13_RC_Inv 82,5 14,5 3,0 

V18_RC 96,4 3,3 0,3 

V22_RC 94,4 5,3 0,3 

V23_RC_Inv 95,4 2,6 2,0 

V31_RC 95,7 1,4 2,9 

V44_RC_Inv 42,3 32,0 25,7 

V46_RC 95,4 4,6 0,0 

R
ac

is
m

o
 

A
d

ic
. V43_IPADD 76,9 21,7 1,4 

V48_IPADD 3,7 16,5 79,8 

                               Fonte: Dados da pesquisa 

 

 No que se refere ao racismo flagrante, nota-se que os percentuais de discordância 

foram elevados e, portanto, os respondentes demonstraram forte aversão aos itens que 

compõem este tipo de racismo. Somente o item V24 apresentou algum grau de concordância, 

ou seja, 19,5% dos respondentes (ou 59 pessoas) concordam com a afirmação de que os 
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negros não são tão inteligentes quanto os brancos. Dentre os 59 respondentes, cinco são 

negros ou pardos. 

 A Figura 1 apresenta os histogramas para cada item do racismo flagrante e, assim, é 

possível observar que, para a maioria dos itens, os respondentes marcaram a opção 1 ou 2 da 

escala Likert, posicionando-se contra o racismo flagrante a partir dos itens apresentados. 

 

 

Figura 1: Histogramas para os itens do racismo flagrante 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assim como no racismo flagrante, os pesquisados apresentaram alto grau de 

discordância ao responderem os itens do racismo moderno. No entanto, as respostas ao item 

V28 apresentaram maior variação entre os que concordam (33,7%) ou discordam (17,8%) 

com a afirmação: “É fácil entender a raiva dos negros no Brasil”. O item V28_Inv foi, 

também, o que mais apresentou respostas sem um posicionamento definido (3 ou 4 na escala 

Likert), ou seja, quase a metade dos respondentes (48,5%) não tem posicionamento definido.  



101 
 

Este resultado pode sugerir certo desconhecimento sobre tal sentimento manifestado 

pelo negro ou uma falta de compreensão quanto ao conteúdo do item. O item V35 (“A 

discriminação contra negros não é mais um problema no Brasil”) também apresentou um 

percentual significativo de respostas entre os pontos 3 e 4 da escala, remetendo a dúvidas 

quanto ao fato da discriminação ser ou não um problema enfrentado no Brasil (Figura 2). 

 

   

Figura 2: Histogramas para os itens do racismo moderno 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 Dos quatro itens do racismo moderno adaptado para o contexto brasileiro (Santos et 

al., 2006), dois apresentam variações no posicionamento dos respondentes (V32 e V42). No 

que se refere ao negro apresentar melhor desempenho em modalidades esportivas (V32), 

41,4% dos respondentes discordam, 40,2% não apresentaram um posicionamento definido e 

18,5% concordam com esta afirmação. Esta concordância implica certo grau de racismo, uma 

vez que reforça a habilidade dos negros para atividades que requerem menor grau de 

qualificação profissional.  

Já quanto à beleza dos negros (V42), 36,6% concordam que se trata de uma beleza 

diferente. A concordância com o item V42 demonstra certo grau de preconceito, visto que, 

segundo Santos et al. (2006, p. 6), os respondentes acabam “evidenciando certa especificidade 

do coletivo negro, seja por sua aparência seja por habilidades básicas”.    

 A Figura 3 apresenta os histogramas para o racismo moderno adaptado ao contexto 

brasileiro. 

 

Figura 3: Histogramas para os itens do racismo moderno adaptado ao contexto brasileiro 
Fonte: Dados da pesquisa 
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 O racismo simbólico foi o que apresentou maior variação dentre as respostas dos 

pesquisados, sugerindo, assim, ser o tipo que mais sensibiliza e divide a opinião dos 

respondentes. Os itens V27, V37 e V39_Inv foram os que obtiveram as maiores 

concordâncias e, portanto, atestam maior evidência de racismo. Estes itens dizem respeito aos 

esforços que os negros devem fazer para superar o preconceito e a discriminação, sem que, 

para isso, seja necessário qualquer favorecimento e mudança de sua situação por seus próprios 

meios. Ao concordar com estes itens, os respondentes mostram-se contrários a qualquer 

favorecimento que possa contribuir para o progresso dos negros no Brasil. Um dos princípios 

deste racismo sugere que a discriminação não representa um obstáculo para a prosperidade 

dos negros: basta que eles se esforcem e trabalhem „duro‟ para, então, conquistar seu espaço 

na sociedade. O racismo simbólico reflete a oposição dos brancos frente a qualquer empenho 

do governo em oferecer tratamento especial aos negros. Este tipo de racismo apoia-se ainda 

em raízes psicológicas e diz respeito ao comportamento do negro enquanto grupo e não 

indivíduo. As Figuras 4 e 5 apresentam os histogramas do racismo simbólico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Histograma para os itens V32, V37 e V39 do racismo simbólico 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 5: Histograma para os itens V16, V20, V21, V29, V38 e V45 do racismo simbólico 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Com relação ao racismo cordial, a discordância quanto aos itens foi alta. Por se tratar 

de um racismo tipicamente brasileiro, conforme a própria literatura define, a reação contrária 

dos respondentes mostra que, pelo menos nesta amostra, os respondentes discordam do 

conteúdo expresso por cada um dos itens. Somente o item V44_Inv apresentou 25,7% de 
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concordância e, neste caso, por ser um item invertido, a concordância sugere que o 

respondente apresenta algum grau de racismo atribuído a este item. 

O item V44_Inv defende a ideia de que, se pudessem comer bem e estudar, os negros 

teriam sucesso em qualquer profissão. Contestar esta afirmação significa negar o fato de que 

as condições sociais dos negros, especialmente a educação e a renda, não comprometem seu 

desempenho e, portanto, pode-se inferir que o respondente não reconhece a condição social do 

negro como inferior a sua. Os histogramas para o racismo cordial podem ser observadas nas 

Figuras 6 e 7. 

 

 

 

Figura 6: Histogramas para os itens V13, V18, V22 e V23 do racismo cordial 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 7: Histogramas para os itens V31, V44 e V46 do racismo cordial 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Por fim, quanto aos itens adicionais, para medir o racismo, advindos do trabalho de 

Camino et al. (2001), confirmaram a conclusão que estes autores já haviam expressado no 

respectivo trabalho. O brasileiro reconhece que existe preconceito no Brasil (76,9% de 

discordância para o item V43), porém não se considera preconceituoso (79,8% de 

concordância com o item V48). Esta mesma conclusão também pode ser observada nos 

estudos de Venturi e Paulino (1995), em que 87% dos brasileiros revelaram algum tipo de 

preconceito, porém não se reconhecem como preconceituosos. 

 A Figura 8 apresenta os histogramas para os dois itens adicionais de racismo.  
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Figura 8: Histogramas para os itens adicionais de racismo 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os cinco itens do racismo cordial, medidos a partir de uma escala nominal, foram 

analisados separadamente, conforme Tabela 16. Observou-se uma forte negação do racismo 

frente ao conteúdo dos itens apresentados. 

 

Tabela 16: Itens do racismo cordial – Escala nominal 

Itens D SPD C 

    % % % 

R
ac

is
m

o
 C

o
rd

ia
l V50_RC 100 0 0 

V51_RC 98,3 1,7 0 

V52_RC 87,8 12,2 0 

V53_RC 97,4 2,6 0 

V54_RC 72,9 26,7 0,3 

                                                   Fonte: elaborado pela autora 

 

4.3 VALIDAÇÃO PSICOMÉTRICA DO INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 

 O Instrumento desta pesquisa foi elaborado a partir de escalas criadas para medir o 

racismo nos Estados Unidos e, assim, faz-se necessário entender se há validade ao aplicá-lo 

para a realidade brasileira. Por se tratar de um instrumento composto por diferentes escalas, 

elaboradas por diferentes autores, este estudo parte da premissa de que o instrumento pode 

não apresentar índices que assegurem sua validade psicométrica; porém, empenha-se na busca 

por tal validação. 
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 De acordo com o modelo de Freitas e Borges-Andrade (2004), a validação do 

instrumento considerou as seguintes etapas: 

1. Verificação da fatorabilidade da matriz. 

2. Definição do número de fatores. 

3. Extração, rotação e interpretação dos fatores. 

 

4.3.1 Verificação da fatorabilidade da matriz 

 

 Com o objetivo de analisar a indicação ou não de solução fatorial, alguns testes foram 

realizados antes da verificação da existência de fatores subjacentes aos 31 itens da escala, a 

saber: tamanho da amostra, matriz de correlação, medida de adequação da amostra Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), teste de esfericidade de Bartlett e matriz anti-imagem. Estes testes 

foram feitos com o emprego do software SPSS versão 15.0.   

 

4.3.2 Tamanho da Amostra 

 

 Foram obtidas 303 observações válidas para um número de 31 itens do racismo (9,7 

vezes mais observações do que o número de variáveis), medidos a partir de uma escala do tipo 

Likert e, assim, a amostra atendeu aos critérios previstos em Hair et al. (2009). Para que seja 

possível realizar uma análise fatorial, é necessário ter, no mínimo, cinco vezes mais 

observações do que o número de variáveis a ser analisadas e, como número ideal, seguir a 

proporção de 10 para um.  

 

4.3.3 Matriz de Correlação 

 

 Segundo Hair et al. (2009), é necessário garantir que a matriz de dados apresente um 

número de correlações suficientes para justificar a aplicação de uma análise fatorial. Para que 

sejam significativas, as correlações devem apresentar nível de significância entre 0,01 e 0,05, 

e, ainda, deve haver, pelo menos, 30% de correlações significativas frente ao total de 

correlações possíveis na matriz. 

Os resultados apresentados no Apêndice B mostram que, dentre as 465 correlações 

possíveis, 188 são significantes a p<0,05 e isto representa 40,43% de correlações 
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estatisticamente significativas, com correlações variando de 0,113 a 0,539. Este resultado 

preliminar confere viabilidade à análise fatorial. 

 

4.3.4 Medida de Adequação da Amostra Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e Teste de 

Esfericidade de Bartlett 

  

 O KMO possibilita quantificar o grau de intercorrelações entre as variáveis da 

amostra, indicando, assim, a adequação ou não da análise fatorial. O KMO pode variar de 0 a 

1, sendo que: 1 significa que cada variável é perfeitamente prevista pelas outras variáveis sem 

a existência de erros. Para a interpretação do KMO, Hair et al. (2009) recomendam considerar 

que: 0,8 ou acima é admirável; maior ou igual a 0,7 e abaixo de 0,8 é mediano; maior ou igual 

a 0,6 e abaixo de 0,7 é medíocre; maior ou igual a 0,5 e abaixo de 0,6 é ruim; e, por fim, 

abaixo de 0,5 é inaceitável. 

 Foram realizadas diversas rodadas para testar o melhor modelo fatorial e, dentre os 

resultados observados, o modelo que mais se aproximou dos valores estatísticos mínimos 

necessários, apresentou KMO de 0,741, valor considerado mediano por Hair et al. (2009).  

 Ainda com o intuito de assegurar a fatorabilidade da matriz, foi analisado o teste de 

esfericidade de Bartlett. O teste indica a presença de correlações entre as variáveis e, para ser 

estatisticamente significante, deve ser menor que 0,05 (sign. <0,05). Assim, o resultado da 

matriz pesquisada, considerando o melhor modelo encontrado, apresentou-se significativo 

frente ao valor esperado (1118,55; p<0,00). 

 

4.3.5 Matriz Anti-Imagem da escala de racismo 

 

 A matriz anti-imagem, fornecida pelo software estatístico SPSS, apresenta as 

correlações parciais entre variáveis após a análise fatorial, representando, assim, o grau em 

que os fatores explicam uns aos outros nos resultados. A diagonal da matriz contém as 

medidas de adequação da amostra (MSA) e permite avaliar quão adequada é a aplicação da 

análise fatorial. Para tanto, os valores de MSA devem ser superiores a 0,50. 

Para esta análise, foram considerados os 31 itens do modelo e, com isso, verificou-se a 

presença de relações satisfatórias entre as variáveis, com índices variando de 0,481 a 0,847.  

Para garantir maior grau de adequação da análise fatorial, optou-se por excluir todas as 

variáveis que apresentaram índices inferiores a 0,6. Sendo assim, as variáveis V24, V26, V27, 



110 
 

V23_Inv, V31 e V44_Inv foram excluídas para que fosse possível prosseguir com a análise 

fatorial. 

 

4.3.6  Definição do número de fatores, extração, rotação e interpretação dos fatores 

 

 Para Hair et al. (2009), o objetivo da análise fatorial é condensar as informações 

contidas nas diversas variáveis originais, de forma a obter um conjunto menor de novas 

variáveis ou dimensões compostas, denominados fatores. Em questionários com muitos itens, 

a análise fatorial permite obter dimensões latentes que, ao serem interpretadas, descrevem os 

dados em um número menor de conceitos do que as variáveis originais.  

 Com a análise de fatores, é possível verificar a estrutura das inter-relações 

(correlações) em um grande número de variáveis que são fortemente inter-relacionadas. Neste 

estudo, a estimativa do número de fatores foi feita a partir do modelo de análise de 

componentes principais e da observação do gráfico scree plot. O modelo por componentes 

principais é considerado como padrão para a maioria dos programas estatísticos e é 

empregado quando se pretende resumir parte da informação original a um número mínimo de 

fatores (HAIR et al., 2009). 

 Ainda segundo Hair et al. (2009), mesmo satisfazendo às exigências estatísticas, a 

presença de variáveis correlacionadas, bem como a definição de fatores, não garantem 

relevância ao modelo. Cabe ao pesquisador assegurar que os padrões observados a partir da 

análise fatorial sejam conceitualmente válidos, ou seja, os resultados estatísticos devem estar 

suportados pela literatura do tema em estudo.  

 

4.4 VALIDAÇÃO DA ESCALA DE RACISMO 

  

 A análise preliminar do número fatores levou em conta os seguintes critérios, 

previamente estabelecidos e baseados em Hair et al. (2009): 

 Método de extração de componentes principais: usado quando o objetivo é resumir a 

maior parte da informação original a um número mínimo de fatores. Neste caso, a 

redução de dados é a preocupação prioritária do pesquisador e, por meio de um 

número mínimo de fatores, é possível explicar a porção máxima da variância total 

representada no conjunto original de variáveis. 

 Eigenvalues (valores próprios) maiores ou iguais a 1. 
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 Rotação Varimax: segundo Hair et al. (2009), o método rotacional Varimax é 

ortogonal,  maximiza a soma de variâncias de cargas exigidas da matriz fatorial e se 

concentra na simplificação das colunas da matriz. Com o método Varimax, há certa 

tendência em obter cargas altas (próximas de -1 ou +1) e cargas próximas de 0 em 

cada coluna da matriz. Desta forma, a interpretação é facilitada quando as correlações 

variável-fator são próximas de +1 ou -1, indicando a associação positiva ou negativa 

entre a variável-fator, ou falta de associação quando próximas de 0. 

 Carga fatorial mínima necessária para significância de 0,35. Hair et al. (2009) 

determina que, quando o tamanho da amostra for de 250 respondentes, a carga fatorial 

deverá ser 0,35; ou 0,30 para amostras de, no mínimo, 350 respondentes. A amostra da 

pesquisa é de 303 respondentes e, portanto, a carga mínima significante é de 0,35. 

 Comunalidades menores que 0,50: representa a quantia de variância explicada pela 

solução fatorial para cada variável. Nesta análise, foi considerado como ideal que, pelo 

menos, metade da variância de cada variável deve ser explicada (> ou igual a 0,50). 

No entanto, a comunalidade não é o único critério para eliminar ou não uma variável 

e, sendo assim, ainda que algum item apresente uma comunalidade fora do padrão 

especificado, este poderá não ser um critério único e definitivo para a eliminação do 

item.  

 Alfa de Cronbach de 0,6: é uma medida de confiabilidade que mensura o quanto um 

conjunto de itens explica um determinado fator. Valores entre 0,6 a 0,7 são 

considerados os limites mínimos de aceitabilidade. Valores de alfa inferiores ao 

mínimo estabelecido podem ser considerados satisfatórios, a depender da extensão da 

escala (número de itens) e da natureza do construto (SANTOS et al., 2006).  

 

 De acordo com os resultados observados na matriz anti-imagem, esta primeira análise, 

feita a partir dos 31 itens do racismo, considerou a exclusão de seis variáveis (V24, V26, V27, 

V23_Inv, V31 e V44_Inv), uma vez que tais itens apresentaram índices inferiores a 0,6. A 

variância explicada foi de 57,79% e o KMO de 0,763. Foram obtidos oito fatores, sendo que 

um deles (F8) apresentou somente uma variável.  

A maioria das variáveis apresentou carga alta em mais de um fator. O alfa de 

Cronbach foi significativo (>0,6) para os fatores 1 a 4, enquanto que os demais fatores 

apresentaram-se abaixo do mínimo aceitável. O alfa do modelo foi de 0,693. Após a análise 
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do alfa de Cronbach, verificou-se a necessidade de excluir a variável V42, por possibilitar 

uma elevação do alfa do fator em que foi alocada. 

 A segunda análise foi realizada seguindo os mesmos critérios da primeira e, ainda, 

com a exclusão da variável V42; com isso, foram obtidos sete fatores. A variância total 

explicada foi de 55,17% e o KMO de 0,764; portanto, a variância explicada piorou em relação 

ao modelo anterior e o KMO foi praticamente o mesmo.  

O alfa de Cronbach do modelo foi de 0,717 e apenas quatro dos sete fatores 

apresentaram alfa superior a 0,6. De acordo com o Gráfico 1 (scree plot), pode-se sugerir que 

existam três a cinco fatores. Segundo Hair et al. (2009), o teste scree plot é utilizado para 

identificar o número ótimo de fatores que podem ser extraídos e, para tanto, analisa-se o ponto 

de corte da curva resultante. Sendo assim, optou-se por determinar cinco fatores na rodada 

seguinte (abordagem mais conservadora) e três fatores mais adiante. 

   

Gráfico 1: Scree Plot 

 

 Fonte: Análise Fatorial a partir dos dados da pesquisa 

 

 A terceira rodada fixou o modelo em cinco fatores e manteve os mesmos critérios 

utilizados na rodada anterior. Com isso, a variância explicada caiu para 46,17%, o KMO foi 

de 0,764 e o alfa do modelo foi de 0,717. Dentre os cinco fatores, o fator 2 apresentou alfa de 

0,332, porém com possibilidade de melhora para 0,605 a partir da exclusão da variável V48. 

Algumas variáveis carregaram em mais de um fator e, portanto, verificou-se a necessidade de 
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excluí-las na busca por melhores resultados. As variáveis excluídas para a próxima rodada 

foram: V48, V17, V12 e V18. 

 Desta forma, a quarta e última rodada manteve os critérios anteriormente usados 

(componentes principais, varimax, cinco fatores determinados, exclusão de V24, V26, V27, 

V23_Inv, V31, V44_Inv e V42) e, ainda, foram excluídas as variáveis V48, V17, V12 e V18 

pelos motivos explicados anteriormente. Com isso, o modelo apresentou variância explicada 

de 50,08%, KMO de 0,741 e cinco fatores. O Alfa de Cronbach do modelo foi de 0,703 e o 

alfa dos fatores foi satisfatório, conforme demonstrado na Tabela 17. 

 Outras rodadas foram feitas a partir do método Varimax e nenhuma apresentou 

resultados melhores. 

 Novas análises foram realizadas considerando o modelo de três fatores, conforme 

sugerido pelo gráfico scree plot; no entanto, todas as rodadas apresentaram variância 

explicada entre 30% e 40%, altas comunalidades e pouco embasamento teórico. Os métodos 

Promax e Oblimin também foram testados e os resultados foram iguais ou piores ao modelo 

Varimax.  

 Buscando certificar-se quanto à validade do modelo, foi conduzida uma abordagem 

alternativa (análise paralela) para checar se os três fatores sugeridos pelo gráfico scree plot se 

confirmariam neste caso. A análise paralela identificou três fatores com um total de quatorze 

itens, porém, a maioria das variáveis demonstrou comunalidades entre 0,1 e 0,4, 

insatisfatórias para a validação do modelo.  

 Ainda com o objetivo de validar a escala, foram considerados outros dois modelos 

observados na literatura sobre as escalas de racismo. McConahay (1986) valida a escala do 

racismo moderno e flagrante ao utilizar o modelo por Maximum Likelihood e o método 

Oblimin e, também, o estudo de Santos et al. (2006) valida a escala do racismo moderno a 

partir do modelo de componentes principais e método Varimax, fixando três fatores. Tendo 

em vista o gráfico scree plot apresentado, optou-se por testar esta possibilidade.  

 A Tabela 18 apresenta os resultados obtidos a partir dos dois modelos citados. Devido 

aos resultados observados, tanto pela baixa variância explicada, quanto pelas comunalidades, 

ambos os modelos foram desconsiderados da análise. 
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Tabela 17: Resumo das análises fatoriais da escala do racismo 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Tabela 18: Resultado das análises fatoriais a partir de Santos et al (2005) e McConahay (1986) 

Método/Rotação 

Var. 

total 

explic. 

KMO 

Bartlett 

(qui-

quad. 

Aprox.) 

Alfa de Cronbach 

Todos 

os 

fatores 

Fator 

1 

Fator 

2 

Fator 

3 

Fator 

4 

Fator 

5 

Fator 

6 

Fator 

7 

Fator 

8 

Max. Likelihood 

+ Oblimin (31 

itens) 

(McConahay, 

1986) 

40,90% 0,728 
1811,81    

P<0,00 

21 dos 31 itens apresentaram comunalidades variando de 

0,180 a 0,350. Alfa de Cronbach inferior a 0,6. Modelo 

desconsiderado da análise 

Componentes 

Principais + 

Varimax + 

fixando 3 fatores 

(Santos et al, 

2006) 

28,79% 0,728 
1811,82     

p<0,00 

Baixa variância explicada. Dos 31 itens, 29 apresentaram 

comunalidades variando de 0,037 a 0,495. Modelo 

desconsiderado da análise 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 Conforme análises apresentadas, a escala de racismo foi validada a partir do método 

de componentes principais, rotação Varimax, definição de cinco fatores e com a exclusão das 

variáveis V24, V26, V27, V23_Inv, V31, V44_Inv, V42, V48, V17, V12 e V18. Desta forma, 

o modelo contém 20 itens, cinco fatores, variância total explicada de 50,08%, KMO de 0,741 

e alfa de Cronbach de 0,703. 

Todo os 

fatores
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8

Componentes 

Principais + Varimax               

(-) V24, V26, V27, 

V23, V31, V44

57,79% 0,762
1526,54 

p<0,00
0,693 0,687 0,64 0,678 0,622 0,479 -0,042 -0,485 1var

Componentes 

Principais + Varimax               

(-) V24, V26, V27, 

V23, V31, V44 e (-) 

V42

55,17% 0,764
1478,43 

p<0,00
0,717 0,687 0,617 0,622 0,678 -0,207 0,479 -0,155 x

Componentes 

Principais + Varimax               

(-) V24, V26, V27, 

V23, V31, V44, V42 e 

05 fatores

46,17% 0,764
1478,43 

p<0,00
0,717 0,726 0,332 0,678 0,644 0,521 x x x

Componentes 

Principais + Varimax               

(-) V24, V26, V27, 

V23, V31, V44, V42, 

05 fatores e (-) V48, 

V17, V12 e V18

50,08% 0,741
1118,55         

p<0,00
0,703 0,684 0,678 0,611 0,615 0,546 x x x

Método/Rotação

Var. 

total 

explic

KMO

Barlett 

(qui-

quad. 

aprox.)

Alfa de Cronbach
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As Tabelas 19 e 20 apresentam a matriz rotacionada dos fatores e a variância 

explicada total e de cada fator. Uma variância total de 50,08% é aceitável para este modelo, 

visto que variâncias inferiores foram obtidas nos modelos validados por McConahay (1986), 

cuja variância foi de 35,3% para o primeiro estudo e 39% para o segundo estudo nesta mesma 

publicação. Santos et al. (2006) também validaram a escala do racismo moderno adaptada ao 

contexto brasileiro considerando uma validade total explicada de 32,4%.  

 

Tabela 19: Matriz Rotacionada dos fatores 

Variáveis 
Fatores 

1 2 3 4 5 

V38_RS 0,734         

V21_RS 0,723         

V37_RS 0,722         

V45_RS 0,585         

V36_RM 0,439         

V33_RMADAP   0,856       

V32_RMADAP   0,757       

V41_RMADAP   0,704       

V29_RS_Inv     0,681     

V28_RM_Inv     0,617     

V39_RS_Inv     0,555     

V20_RS_Inv     0,544     

V16_RS_Inv     0,54     

V43_IPADD       0,772   

V35_RM       0,701   

V46_RC         0,449 

V15_RF_Inv         0,659 

V13_RC_Inv         0,651 

V11_RF         0,63 

V22_RC         0,386 

                               Fonte: Análise fatorial a partir dos dados da pesquisa 

 

Tabela 20: Total da variância explicada 

Fatores Eigenvalues Iniciais 

Extração 

de cargas 

quadráticas     

Total 
% da 

variância 
% acumulado Total 

% da 

variância 

% 

acumulado 

1 3,571 17,855 17,855 3,571 17,855 17,855 

2 2,429 12,144 29,998 2,429 12,144 29,998 

3 1,447 7,235 37,234 1,447 7,235 37,234 

4 1,363 6,815 44,048 1,363 6,815 44,048 

5 1,207 6,034 50,082 1,207 6,034 50,082 

6 0,998 5,105 55,187 

  

7 0,931 4,655 59,841 

8 0,899 4,497 64,338 

9 0,821 4,106 68,444 

10 0,78 3,901 72,345 
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Fatores Total 

% da 

variância % acumulado 

11 0,765 3,825 76,169 

12 0,702 3,508 79,677 

13 0,698 3,492 83,169 

14 0,645 3,225 86,395 

15 0,577 2,886 89,28 

16 0,481 2,407 91,687 

17 0,451 2,253 93,94 

18 0,441 2,203 96,143 

19 0,394 1,969 98,112 

20 0,378 1,888 100 

                 Fonte: Análise fatorial a partir dos dados da pesquisa 

 

 A composição dos cinco fatores, bem como as respectivas cargas fatoriais, estão 

representadas nas tabelas a seguir. A Tabela 21 apresenta a estrutura empírica do primeiro 

fator da escala denominado “Racismo Simbólico no Brasil”. Este fator é composto por cinco 

itens, com alfa de 0,684 e variância explicada de 17,85%. Os itens se referem à escala original 

do racismo simbólico, exceto o item V36, proveniente do racismo moderno. 

O racismo moderno é derivado do racismo simbólico e, portanto, este item retrata as 

mesmas premissas defendidas pelo simbólico. Todos os itens deste fator reforçam os 

princípios de merecimento e das demandas dos negros. Como ideia central, o fator está 

associado à crença de que os negros estão indo longe demais na luta por direitos iguais e, 

também, com o desejo de restrição das políticas de ações afirmativas, assim como observado 

por Lima e Vala (2004).  

Conforme observado na análise descritiva dos itens, o racismo simbólico parece ser o 

que melhor representa a percepção dos respondentes, visto que foi o que mais apresentou 

variações dentre os diferentes níveis de concordância (escala Likert de seis pontos), atestando 

as mais diversas opiniões do grupo pesquisado. Além disso, este grupo de itens se manteve 

preservado em todos os modelos fatoriais analisados e, ainda, sempre representado pelo 

primeiro fator. 

É interessante observar que os três primeiros itens têm um conteúdo relativo à 

exigência, esforço e superação de desafios, enquanto os dois últimos se referem ao apoio do 

governo.  

 

continuação 
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Tabela 21: Estrutura empírica do Fator 1 - Racismo Simbólico no Brasil 

Variáveis 
Fator 

1 

V38_RS 
Os negros estão se tornando exigentes 

demais em sua busca por direitos iguais 
0,734 

V21_RS 

É verdade que algumas pessoas não se 

esforçam o suficiente; se os negros se 

esforçassem um pouco mais, eles 

poderiam ser tão prósperos quanto os 

brancos. 

0,723 

V37_RS 

Irlandeses, Italianos, Judeus e outros 

grupos raciais superaram os preconceitos 

e trabalharam para crescer. Os negros 

deveriam fazer o mesmo sem qualquer 

favorecimento 

0,722 

V45_RS 

De modo geral, os negros recebem muito 

mais atenção do governo do que 

merecem. 

0,585 

V36_RM 

Nos últimos anos, o governo e a mídia 

têm mostrado mais respeito em relação 

aos negros do que eles merecem 

0,439 

                   Fonte: Análise fatorial a partir dos dados da pesquisa 

  

O segundo fator está representado na Tabela 22 e foi denominado “Afirmação das  

Diferenças”, assim como no estudo de Santos et al. (2006). Este fator é composto por três 

itens, alfa de 0,678 e variância explicada de 12,14%.  

Todos os itens endossam a ideia de que os negros são diferentes, sobretudo naquelas 

habilidades que demandam menor qualificação. Assim como observado no fator 1, os itens 

que compõem o fator dois se mantiveram agrupados em todas as rodadas da análise fatorial 

realizadas, conferindo consistência à composição deste fator. 

 

Tabela 22: Estrutura empírica do Fator 2 – Afirmação das Diferenças 

Variáveis 
Fator 

2 

V33_RMADAP 

Os negros são mais 

habilidosos em trabalhos 

manuais. 

0,856 

V32_RMADAP 

Os negros apresentam melhor 

desempenho em modalidades 

esportivas. 

0,757 

V41_RMADAP 
Os negros possuem maior 

habilidade culinária 
0,704 

                   Fonte: Análise fatorial a partir dos dados da pesquisa 
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 A Tabela 23 mostra a estrutura empírica do terceiro fator do modelo apresentado. Este 

fator foi denominado “Desvantagens da negritude”, pois contribui para reforçar as diferenças 

no tratamento do negro no Brasil. Este fator é composto por cinco itens, alfa de 0,611 e 

variância explicada de 7,23%.  

Os itens que compõem este fator são provenientes das escalas do racismo simbólico e 

moderno, porém, segundo os resultados da análise fatorial, são percebidos com certa 

especificidade pelos respondentes. Tal especificidade decorre da percepção de que as 

desvantagens sociais e no tratamento oferecido ao negro no Brasil representam um obstáculo 

à sua prosperidade. 

 

Tabela 23: Estrutura empírica do Fator 3 – Desvantagens da negritude 

Variáveis 
Fator 

3 

V29_RS_Inv 

Durante os últimos anos, os negros 

têm recebido menos do que 

merecem 

0,681 

V28_RM_Inv 
É fácil entender a raiva dos negros 

no Brasil 
0,617 

V39_RS_Inv 

Em se tratando de um órgão do 

governo, os funcionários 

normalmente dão menos atenção 

aos pedidos ou reclamações de um 

negro do que aos de um branco 

0,555 

V20_RS_Inv 

Percebo que existe discriminação 

contra os negros no Brasil, 

limitando as suas chances de 

progredir 

0,544 

V16_RS_Inv 

Gerações de escravidão e 

discriminação criaram condições 

que tornam difícil para os negros 

melhorarem sua condição social por 

meio do próprio trabalho 

0,540 

                                   Fonte: Análise fatorial a partir dos dados da pesquisa 

 

 O quarto fator representa a percepção sobre a existência do preconceito e da 

discriminação no Brasil e foi denominado “Negação do preconceito”. Este fator é formado 

porr dois itens, com alfa de 0,615 e variância explicada de 6,03%.  A estrutura empírica do 

quarto fator está representada na Tabela 24. 
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Tabela 24: Estrutura empírica do Fator 4 – Negação do preconceito 

Variáveis 
Fator 

4 

V43_IPADD 
Não existe preconceito contra os 

negros no Brasil 
0,772 

V35_RM 

A discriminação contra negros 

não é mais um problema no 

Brasil. 

0,701 

                                   Fonte: Análise fatorial a partir dos dados da pesquisa  

 

 A Tabela 25 mostra a estrutura empírica do quinto fator do modelo apresentado, 

composto por cinco itens. Este fator foi denominado “Aspectos do racismo cordial”, pois é 

formado por itens do racismo cordial e também itens do racismo flagrante, que apresentam 

relação com o racismo cordial. O item V15_Inv do racismo flagrante complementa a ideia 

da mistura racial (e da miscigenação no caso brasileiro) expressada pelo item V13_Inv do 

racismo cordial.  

O item V11 do racismo flagrante aparece no questionário original do racismo cordial a 

partir de uma escala nominal complementar de cinco itens (Se um filho ou filha sua casasse 

com uma pessoa negra, você: (1) não se importaria, (2) ficaria contrariado, mas procuraria 

aceitar, (3) não aceitaria o casamento). Os cinco itens do racismo cordial, então 

mencionados, também foram utilizados na presente pesquisa, porém desconsiderados da 

análise fatorial por se tratar de uma escala nominal complementar ao racismo cordial, cujas 

ideias já estão implícitas nos demais itens do questionário. O fator 5 apresenta alfa de 0,546 

e variância explicada de 6,03%. 

 
Tabela 25: Estrutura empírica do Fator 5 – Aspectos do Racismo Cordial 

Variáveis 
Fator 

5 

V46_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro bom é negro de 

alma branca”. 

0,449 

V15_RF_Inv 
De modo geral, sou a favor da 

plena integração racial 
0,659 

V13_RC_Inv 
Uma coisa boa do povo 

brasileiro é a mistura de raças. 
0,651 

V11_RF 
O casamento entre negros e 

brancos é uma má idéia 
0,630 

V22_RC 

As únicas coisas que os negros 

sabem fazer bem é música e 

esportes 

0,386 

                                   Fonte: Análise fatorial a partir dos dados da pesquisa 
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  Quanto aos itens excluídos, é possível afirmar que a necessidade de exclusão pode ser 

explicada pela necessidade de reformulação do item, seja por falta de clareza, dificultando o 

entendimento, seja pelo teor racista, implicando negação. Em caso de análise confirmatória 

futura, faz-se necessário proceder com a melhor adequação de tais itens. Os itens excluídos 

do modelo estão abaixo descritos: 

 V12: Nos últimos anos, os negros progrediram mais economicamente do que eles 

merecem. 

 V17: Os negros não deveriam se impor onde não são desejados. 

 V18: O quanto você concorda com ou discorda da expressão popular: “Negro, quando 

não faz besteira na entrada, faz na saída”. 

 V23_Inv: Toda raça tem gente boa e ruim, isto não depende da cor da pele. 

 V24: Em geral, os negros não são tão inteligentes quanto os brancos. 

 V26: Se uma família de negros, com o mesmo nível econômico e educacional que meu 

se tornasse minha vizinha, isto me incomodaria muito. 

 V27: Tem havido mudança significativa na posição dos negros nos últimos anos 

 V31: Se Deus fez raças diferentes é para que elas não se misturem. 

 V42: Os negros possuem uma beleza diferente. 

 V44_Inv: Se pudessem comer bem e estudar, os negros teriam sucesso em qualquer 

profissão. 

 V48: Existe preconceito contra os negros no Brasil, porém eu não me considero 

preconceituoso. 

  

 Com base na análise de posicionamento, foi possível identificar que alguns dos itens 

excluídos apresentaram forte discordância por parte dos respondentes, ou seja, grande 

negação do racismo expresso pelo item. Foram eles: V26 (98,4% de discordância); V12 

(93,8% de discordância); V17 (88,8% de discordância); V18 (96,4% de discordância); 

V23_Inv (95,4% de discordância) e V31 (95,7% de discordância). 

 

4.5 ANÁLISE DE CORRELAÇÃO  

 

 A correlação é uma técnica estatística capaz de determinar se há relação entre duas 

variáveis de forma coerente e sistemática. A relação entre as variáveis somente é possível 

quando há significância estatística e, então, é possível observar que o conhecimento do 
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comportamento de uma ou mais variáveis possibilita prever o comportamento de outra 

variável. Pode-se dizer que as variáveis estão associadas quando exibem covariação, ou seja, 

quando uma variável coerente e sistematicamente muda em relação à outra variável.  

Para avaliar esta associação usa-se o coeficiente de correlação. Quanto maior o 

coeficiente de correlação, maior a covariação e, portanto, maior a relação entre as variáveis. 

Para ser considerado estatisticamente significativo, o coeficiente de correlação deve 

apresentar uma significância de <0,05 (5% de erro) ou <0,10 (10% de erro). A correlação de 

Pearson mensura a associação linear entre duas variáveis e o coeficiente de correlação varia 

entre -1,00 e +1,00, assim, quanto maior o coeficiente de correlação, mais forte a ligação (ou 

nível de associação) entre as variáveis.  

O Quadro 12 é utilizado para definir a força de associação entre as variáveis. Os 

coeficientes podem ser positivos ou negativos, dependendo da direção da relação entre as 

variáveis (HAIR et al., 2005). 

  

Quadro 12: O valor do coeficiente de correlação 

Variação do 

Coeficiente 
Força de Associação 

±0,91 - ±1,00  Muito forte 

±0,71 - ±0,90  Alta 

±0,41 - ±0,70  Moderada 

±0,21 - ±0,40  Pequena mas definida 

±0,01 - ±0,20  Leve, quase imperceptível 

Fonte: Hair et al., 2005 

  

 Em atendimento a um dos objetivos específicos deste estudo, a análise de correlação 

foi feita a partir dos 31 itens do racismo, possibilitando avaliar a relação entre eles. A 

correlação não levou em conta a análise fatorial por tipo de racismo, visto que o alfa de 

Cronbach, para cada um dos racismos, mostrou-se insatisfatório.  

A Tabela 26 resume a representatividade de correlações, em percentual, em nível de 

significância entre 0,01 e 0,05. Para o cálculo da representatividade, foi considerado o número 

de correlações significantes, dividido pelo total de correlações para os racismos que estão 

sendo comparados. Este cálculo foi necessário para que fosse possível comparar as 

correlações entre os racismos, uma vez que o número de itens é diferente para cada um dos 

racismos.   
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Tabela 26: Representatividade das correlações entre os racismos (%) 

Racismos 
Racismo 

Flagrante 

Racismo 

Moderno 
RMADAP 

Racismo 

Simbólico 

Racismo 

Cordial 
IPADD 

Racismo Flagrante             

Racismo Moderno 14/26 (54%)     

RMADAP 6/22 (27%) 7/30 (23%)     

Racismo Simbólico 16/42 (38%) 31/55 (56%) 16/42 (38%)     

Racismo Cordial 16/34 (47%) 21/45 (47%) 15/34 (44%) 43/99 (43%)     

IPADD 10/14 (71%) 6/20 (30%) 7/14 (50%) 30/54 (56%) 14/35 (40%)   

 Fonte: Dados da pesquisa  

 

 Nota-se que, embora a força de associação dos itens seja de leve a moderada 

(Apêndice B), há correlação entre os diferentes racismos. A correlação mais representativa 

ocorreu entre o racismo flagrante e os itens adicionais de racismo (71%). As duas correlações 

menos representativas resultaram da baixa associação entre o racismo moderno adaptado ao 

contexto brasileiro e o racismo flagrante (27%) e, novamente, entre o racismo moderno 

adaptado ao contexto brasileiro e o racismo moderno (23%). 

 Conforme já mencionado, a força de associação entre os itens variou de leve a 

moderada, de acordo com as definições de Hair et al. (2005). Ao analisar cada uma das 

correlações significativas, observou-se que a correlação mais alta foi 0,457 (entre V35 do 

racismo moderno e V43 do item adicional do racismo) e, dentre todas elas, a maioria foi 

positiva. O Apêndice C apresenta todas as correlações com força de associação igual ou 

superior a 0,210 (HAIR et al., 2005). 

 Do racismo flagrante, o item V15_Inv apresentou o maior número de correlações 

≥0,210, sendo que a maioria delas foi com itens do racismo moderno e cordial. Do racismo 

moderno, o item V17 foi o que apresentou o maior números de correlações ≥0,210 e, também, 

a maioria das correlações deste racismo se deram com itens do racismo simbólico. Somente o 

item V33 do racismo moderno adaptado ao contexto brasileiro apresentou correlação na faixa 

estabelecida (≥0,210) e foi com o item  V22 do racismo cordial.  

Quando ao racismo simbólico, o maior número de correlações ocorreu com o racismo 

moderno e com o cordial. Quanto ao cordial, chamou a atenção o número de correlações com 
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o racismo flagrante. O conteúdo dos itens do racismo cordial, para os respondentes desta 

amostra parece ter uma relação próxima com o racismo flagrante. Por fim, os itens adicionais 

do racismo não apresentaram qualquer relação com o moderno adaptado ao contexto 

brasileiro.  

  

4.6 ANÁLISE DE VARIÂNCIA 

 

 A análise de variância (ANOVA) é indicada para avaliar as diferenças estatísticas 

entre as médias de dois ou mais grupos (HAIR et al., 2009). Existem duas fontes que 

determinam a variabilidade nos resultados: as influências (i) entre os grupos e (ii) dentro dos 

grupos analisados, conforme abaixo: 

 A variância entre os grupos procura por diferenças entre as médias dos grupos. 

Quando as médias são bem diferentes, existe um alto grau de variância entre eles. Se 

não existem diferenças entre as médias dos grupos, não existe variação.  

 A variância dentro dos grupos procura por diferenças ou variações dentro de cada 

grupo.  

  

 As variações entre grupos ou dentro deles podem surgir, por exemplo, por diferenças 

individuais, ou seja, os participantes diferem entre eles ao serem expostos a uma mesma tarefa 

(nesta pesquisa, ao responderem o mesmo questionário). Essas diferenças existem porque os 

participantes podem apresentar habilidades, conhecimentos, percepções e, até personalidades 

diferentes (DANCEY; REIDY, 2006).   

 Sendo assim, a análise de variância foi empregada neste estudo com o objetivo de 

verificar se há diferenças quanto às formas de manifestação dos racismos a partir das 

seguintes variáveis: sexo, idade, grau de escolaridade, nível hierárquico, região e raça. 

 A Tabela 27 apresenta os resultados da análise de variância, por variável (colunas) a 

um nível de significância p<0,05.  
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Tabela 27: Anova por variável 

  
Item Sexo 

Faixa 

Etária 
Raça Escolaridade 

Nível 

Hierárquico 
Região 

F
la

g
ra

n
te

 

V11_RF 0,474 0,243 0,976 0,179 0,060 0,106 

V15_RF_Inv 0,001 0,298 0,421 0,771 0,043 0,023 

V24_RF 0,696 0,649 0,155 0,043 0,274 0,046 

 V26_RF 0,585 0,151 0,115 0,044 0,180 0,699 

M
o

d
er

n
o

 

V12_RM 0,007 0,116 0,096 0,313 0,022 0,914 

V17_RM 0,008 0,007 0,493 0,874 0,912 0,346 

V28_RM_Inv 0,761 0,522 0,630 0,315 0,935 0,203 

V35_RM 0,228 0,223 0,927 0,030 0,002 0,039 

V36_RM 0,001 0,096 0,180 0,067 0,005 0,251 

M
o

d
er

n
o

 

A
d

a
p

ta
d

o
 V32_RMADAP 0,559 0,133 0,746 0,023 0,343 0,400 

V33_RMADAP 0,294 0,271 0,833 0,570 0,627 0,357 

V41_RMADAP 0,580 0,365 0,608 0,209 0,065 0,061 

V42_RMADAP 0,000 0,377 0,185 0,532 0,085 0,068 

S
im

b
ó

li
co

 

V16_RS_Inv 0,967 0,854 0,363 0,048 0,764 0,559 

V20_RS_Inv 0,264 0,706 0,162 0,912 0,300 0,738 

V21_RS 0,012 0,222 0,152 0,860 0,637 0,624 

V27_RS 0,028 0,284 0,064 0,699 0,628 0,165 

V29_RS_Inv 0,478 0,791 0,938 0,966 0,306 0,979 

V37_RS 0,736 0,179 0,605 0,139 0,057 0,326 

V38_RS 0,431 0,151 0,478 0,048 0,097 0,031 

V39_RS_Inv 0,232 0,808 0,344 0,216 0,639 0,140 

V45_RS 0,452 0,086 0,683 0,050 0,156 0,386 

C
o

rd
ia

l 

V13_RC_Inv 0,666 0,741 0,625 0,568 0,511 0,328 

V18_RC 0,618 0,888 0,691 0,309 0,384 0,386 

V22_RC 0,607 0,060 0,548 0,552 0,054 0,242 

V23_RC_Inv 0,804 0,999 0,291 0,048 0,145 0,134 

V31_RC 0,754 0,252 0,502 0,801 0,202 0,942 

V44_RC_Inv 0,974 0,986 0,925 0,261 0,314 0,010 

V46_RC 0,653 0,772 0,004 0,554 0,541 0,367 

A
d

ic
io

n
a

l V43_IPADD 0,073 0,147 0,047 0,198 0,394 0,738 

V48_IPADD 0,471 0,182 0,441 0,559 0,944 0,305 

     Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Os itens destacados na Tabela 27 apresentaram diferenças estatisticamente 

significativas (p<0,05) para a variável demográfica da coluna em que se encontram. De modo 

geral, a análise de variância apresentou médias baixas e a maioria das respostas encontra-se na 

faixa de discordância (1 e 2 na escala Likert), ou seja, não demonstraram o racismo. De 

qualquer forma, por apresentar diferenças estatisticamente significativas, os itens marcados 
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foram considerados para a análise. Vale ressaltar que médias mais altas implicam maior 

tendência (ou concordância) ao racismo. 

 

4.6.1 Análise de Variância para Sexo 

 

 Quanto ao racismo flagrante, o item V15_Inv “De modo geral, sou a favor da plena 

integração racial” foi o único a apresentar diferença estatisticamente significativa (p=0,001). 

De acordo com a média, os homens apresentaram-se mais favoráveis à integração racial do 

que as mulheres (média de 1,35 para homens e 1,6 para as mulheres). 

 Dos cinco itens do racimo moderno, três apresentaram diferenças entre homens e 

mulheres. Neste racismo, os homens demonstraram discordar menos dos itens do que as 

mulheres e, portanto, apresentam maior tendência a este tipo de racismo. Para os homens, os 

negros progrediram mais do que merecem nos últimos anos (V12), não deveriam se impor 

onde não são desejados (V17) e, por fim, discordaram menos da afirmação sobre “o governo e 

a mídia têm mostrado mais respeito em relação aos negros do que eles merecem” (V36). O 

item V36 foi o que apresentou a maior diferença entre as médias de homens (2,27) e mulheres 

(1,78).  

 Somente o item V42 do racismo moderno adaptado ao contexto brasileiro foi 

estatisticamente significativo ao comparar a opinião dos homens e das mulheres. A média das 

mulheres (3,9) foi superior a dos homens (3,29) e isto sugere que as mulheres evidenciam 

mais as especificidades dos negros, tal como a aparência física. Ao concordar com a 

afirmação “os negros possuem uma beleza diferente”, as mulheres demonstram maior atenção 

às diferenças entre negros e brancos.   

 Para o racismo simbólico, dois itens apresentaram diferenças entre os sexos. O item 

V21 diz que os negros deveriam se esforçar mais para ser tão prósperos quanto os brancos e, 

neste caso, os homens (média= 2,87) concordam mais com o conteúdo do item do que as 

mulheres (média= 2,45). Assim como no racismo moderno, os homens parecem ser mais 

contrários a qualquer benefício ou favorecimento aos negros, defendendo que o negro deve se 

esforçar mais para merecer o respeito e a prosperidade. Já no item V27, as mulheres 

mostraram maior concordância com a afirmação “tem havido mudança significativa na 

posição dos negros nos últimos anos” do que os homens. A média das mulheres foi de 4,38 e 

a dos homens 4,12. 

 Nenhuma diferença entre homens e mulheres foi observada ao responderem sobre os 

itens do racismo cordial e sobre os dois itens adicionais de racismo. 
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4.6.2 Análise de Variância para Idade 

 

 Dentre os 31 itens do racismo, somente em um deles houve diferença estatisticamente 

significativa para idade. Trata-se do item V17 do racismo moderno (“Os negros não deveriam 

se impor onde não são desejados”). Chamou a atenção o fato de que a maior média foi a dos 

jovens de até 25 anos (1,88), ou seja, mesmo na faixa de discordância, estes jovens 

mostraram-se estar mais a favor do conteúdo expresso pelo item. 

 

4.6.3 Análise de Variância para Raça 

 

 Quanto à raça, as médias foram baixas, ou seja, os respondentes se posicionaram na 

faixa de discordância frente ao conteúdo dos itens, conferindo-lhes um caráter não-racista. 

Porém, ainda que na faixa de discordância, os pretos apresentam as maiores médias e, 

portanto, demonstram maior inclinação ao racismo do que os demais. 

Dos 31 itens do racismo, as diferenças foram observadas somente nos itens V46, do 

racismo cordial e no item adicional de racismo (V43). A média dos pretos (1,67) e dos 

amarelos (2,0) foi superior aos demais frente à expressão “Negro bom é negro de alma 

branca” (V46). Quanto ao item V43 (“Não existe preconceito contra os negros no Brasil”), é 

importante ressaltar que os próprios pretos demonstraram menor percepção sobre a existência 

do preconceito do que os demais (média de 2,83 para os pretos; 1,95 para os brancos; 1,97 

para os pardos; e 1,38 para os amarelos). 

 

4.6.4 Análise de Variância para Nível Hierárquico 

 

 Para o racismo flagrante, as médias dos itens são baixas, variando de 1,2 a 2,1, 

revelando, portanto, a não-tendência ao racismo. Ainda assim, o único item que apresentou 

diferença significativa (p=0,043) foi o V15_Inv (“De modo geral, sou a favor da plena 

integração racial”). Neste item, a média da alta gerência da empresa (1,30 para 

Presidente/Diretor/Gerente) é menor que a dos demais níveis; isto indica que o nível 

Presidente/Diretor/Gerente apresentou-se mais favorável à integração racial do que os demais. 

 Quanto ao racismo moderno, é possível observar uma variação considerável entre as 

médias dos itens, variando de 1,39 a 3,8. Em relação ao progresso econômico dos negros nos 
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últimos anos (V12), os respondentes do grupo “demais cargos da manufatura” apresentaram a 

maior média (1,62), ou seja, ainda que na faixa de discordância, estes respondentes 

demonstraram discordar menos do item. Ainda para o item V12, foi o grupo da alta gerência 

(Presidente/Diretor/Gerente) que apresentou a menor média (1,16) e, com isso, é possível 

afirmar que este grupo entende que o progresso econômico dos negros ainda não parece ser 

uma realidade.  

O item V35 (“A discriminação contra negros não é mais um problema no Brasil”) 

também apresentou diferença significativa (p=0,002). Para os respondentes do grupo “demais 

cargos administrativos”, a discriminação contra os negros ainda é um problema no País, visto 

que este grupo apresentou a menor média (2,04). Para o item V36 (“Nos últimos anos, o 

governo e a mídia têm demonstrado mais respeito em relação aos negros do que eles 

merecem”), os respondentes dos demais cargos da manufatura apresentaram as respostas com 

maior teor racista. 

 Os demais tipos de racismo não apresentaram diferenças estatisticamente significantes 

para a variável “nível hierárquico”. 

 

4.6.5 Análise de Variância para Região 

 

 Para a variável „região‟, dois itens do racismo flagrante foram significativos: V15_Inv 

(p=0,023) e V24 (p=0,046). Os respondentes provenientes das regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste mostraram-se mais favoráveis à integração racial (V15_Inv), com a menor 

média (1,07), porém, foram os internos (localizados em São Paulo) que se mostraram menos 

favoráveis ao item (média de 1,27). Também foram os respondentes das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste que discordaram menos do item V24 (“em geral, os negros não são 

tão inteligentes quanto os brancos”), e, neste caso, ainda que posicionados na faixa de 

discordância, parecem ser mais tendenciosos ao racismo. 

 No racismo moderno, somente o item V35 apresentou diferença significativa 

(p=0,039). Os respondentes do Sul foram os que mais concordaram com a afirmação de que a 

discriminação contra negros não é mais um problema no Brasil, com a maior média (2,87). 

 Para o racismo simbólico, somente o item V38 apresentou diferença estatisticamente 

significativa (p=0,031). De acordo com os respondentes do Sudeste e das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste, os negros estão se tornando exigentes demais em sua busca por 
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direitos iguais. Estes dois grupos apresentaram as maiores médias (2,76 e 2,79, 

respectivamente). 

 Por fim, ainda sobre a variável „região‟, somente o item V44_Inv do racismo cordial 

demonstrou significância estatística (p=0,010). Este foi, também, o item que apresentou a 

maior média (3,08) quando comparado aos demais itens do racismo cordial. Para os 

respondentes da região Sul, se pudessem comer bem e estudar, os negros teriam sucesso em 

qualquer profissão (média de 3,9). No entanto, os respondentes do Norte, Nordeste e Centro-

Oeste foram os que mais discordam desta afirmação (média de 2,72). A discordância do item 

sugere certa tendência ao racismo ao ignorar a situação menos favorável do negro no que se 

refere à educação e ao acesso à alimentação. 

 Nenhuma diferença significativa foi observada quanto aos itens do racismo moderno 

adaptado ao contexto brasileiro, assim como para os itens adicionais de racismo. 

 

4.6.6  Análise de Variância para Nível Educacional 

 

 Quanto à variável escolaridade, dois itens do racismo flagrante apresentaram 

diferenças. Foram eles: V24 (p=0,043) e V26 (p=0,044). Para V24, as médias entre os itens 

apresentaram uma diferença significativa, variando de 1,7 a 2,65, porém, ainda na faixa de 

discordância e, portanto, sem demonstrar tendência ao racismo.  

Foram os respondentes de nível superior incompleto (média= 2,65) e pós-graduação 

(média= 2,18) que discordaram menos da afirmação “em geral, os negros não são tão 

inteligentes quanto os brancos”. No item V26 (“se uma família de negros, com o mesmo nível 

econômico e educacional que meu se tornasse minha vizinha, isto me incomodaria muito”), os 

respondentes do ensino médio apresentaram a maior média (1,47), ou seja, maior inclinação 

ao racismo ainda que posicionados na faixa de discordância. 

 Assim como para „nível hierárquico‟ e „região‟, o item V35 do racismo moderno 

apresentou diferença para o grau de escolaridade (p=0,030). Foram os respondentes com 

ensino médio que discordaram menos da afirmação “a discriminação contra negros não é mais 

um problema no Brasil”, apresentando uma média de 2,8. 

 O item V32 do racismo moderno adaptado ao contexto brasileiro foi significativo para 

a variável escolaridade (p=0,023). Dentre os respondentes, aqueles com ensino superior 

incompleto apresentaram maior inclinação ao racismo ao se mostrarem mais favoráveis ao 

item “Os negros apresentam melhor desempenho em modalidades esportivas”, com média de 
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3,41. Ser mais favorável a este item atesta um maior grau de preconceito, pois reforça a ideia 

de que os negros são diferentes, sobretudo em habilidades que demandam menor qualificação 

profissional. 

Ainda quanto à escolaridade, dois itens do racismo simbólico apresentaram diferenças 

significativas: V16_Inv (p=0,048) e V38 (p=0,048). Em V16_Inv, são os respondentes do 

Ensino Médio que se mostraram mais favoráveis (média de 3,23) à afirmação “Gerações de 

escravidão e discriminação criaram condições que tornam difícil para os negros melhorarem 

sua condição social por meio do próprio trabalho”. O item V38 afirma que os negros estão se 

tornando exigentes demais em sua busca por direitos iguais e foram os respondentes pós-

graduados que se mostraram mais favoráveis ao item (média de 2,65). Por outro lado, os 

respondentes com ensino médio foram os que mais discordaram (média de 1,97). 

 Por fim, ainda para a variável escolaridade, somente um item do racismo cordial 

mostrou-se estatisticamente significativo (p=0,048). Os respondentes com pós-graduação 

(média de 1,26) foram os mais favoráveis ao item V23_Inv (“Toda raça tem gente boa e ruim, 

isto não depende da cor da pele”). 

 De modo geral, a análise de variância apresentou médias baixas; no entanto, os itens 

marcados demonstraram diferenças estatisticamente significativas e, portanto, foram tratados 

aqui. As variáveis „escolaridade‟ e „sexo‟ foram as que mais apresentaram diferenças dentre 

os itens dos racismos. Ao analisar a variância por tipo de racismo, foram os racismos flagrante 

e moderno que apresentaram maior número de itens com diferenças estatisticamente 

significativas. 

 A Anova também foi empregada para os cinco fatores identificados na análise fatorial, 

porém os resultados não apresentaram diferenças além do que já foi apontado na análise dos 

itens. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 O presente estudo buscou identificar as diferentes formas de manifestação do racismo, 

em relação ao negro, a partir das escalas do racismo flagrante, simbólico, moderno e cordial.  

Além disso, buscou atender aos seguintes objetivos específicos: (1) validar as escalas do 

racismo flagrante, simbólico, moderno e cordial; (2) analisar a manifestação destes racismos 

na empresa pesquisada; (3) verificar a relação entre as diferentes formas de racismo estudadas 

e, por fim, (4) verificar se há diferenças quanto às formas de manifestação do racismo por 

variedade: sexo, idade, grau de escolaridade, nível hierárquico, região e raça. 

 Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos em cumprimento aos propósitos 

deste estudo e, para tanto, faz-se necessário esclarecer que, além dos resultados observados 

por meio da estatística descritiva simples e estatística multivariada, também foram 

considerados os comentários dos respondentes, capturados na parte III do questionário, que 

livremente manifestaram suas opiniões. A coleta de tais comentários, para fins deste estudo, 

teve por objetivo apoiar os resultados encontrados, caso houvesse convergência para isto. 

 Dos 303 respondentes, 73 (24%) fizeram comentários espontâneos e, dentre eles, 63 se 

identificaram como brancos, nove como pardos e um como amarelo. Nenhum negro 

comentou a pesquisa. Os comentários recebidos foram categorizados de acordo com os temas 

abaixo: 

 Manifestações contra a lei de cotas, privilégios e favorecimentos aos negros no Brasil. 

 Afirmações e depoimentos sobre a existência do preconceito e da discriminação no 

Brasil. 

 Discursos em defesa dos negros no Brasil. 

 Comentários e sugestões sobre a pesquisa (tipo de perguntas, estrutura do questionário 

etc.). 

 

 A partir dos resultados foi possível constatar que o número de pretos e pardos, 

informado previamente pela empresa pesquisada, difere do número de respondentes que se 

autodeclararam pretos ou pardos na presente pesquisa. A empresa informou previamente que, 

em seu quadro funcional, havia um total de 16 empregados autodefinidos como pardos e 

pretos.  

 Após a análise do questionário, observou-se que este número é bem maior, ou seja, 41 

respondentes se identificaram como pardos ou como pretos. Após averiguação junto à área de 

Recursos Humanos da empresa, constatou-se que não houve a contratação de pardos ou pretos 
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no período entre a primeira entrevista conduzida pela pesquisadora e a aplicação do 

questionário. Quanto à atribuição da cor, é possível inferir que os indivíduos desta pesquisa 

parecem ter rejeitado ou simplesmente omitido sua cor no momento em que a declararam para 

a empresa.  

 No estudo conduzido por Camino et al. (2001) com estudantes universitários, o 

objetivo foi avaliar as representações de cor, a partir das descrições das atividades 

desempenhadas por cada raça (ou cor). Apesar de não assumirem o preconceito, 69% dos 

estudantes atribuíram aos negros às atividades que implicam menor qualificação. Ainda de 

acordo com Camino et al. (2001), a cor de pele pode ser associada aos valores de mundos 

desenvolvidos, como a pele branca, ou aos valores dos mundos subdesenvolvidos, como a 

pele negra, de tal forma que a cor negra ou parda é ligada a aptidões menos intelectuais, mais 

relacionadas ao esforço físico ou à arte, enquanto que a pele branca traduz as atividades mais 

intelectuais e de poder. Este resultado sugere que os negros e pardos podem omitir ou rejeitar 

a sua cor na tentativa de minimizar ou evitar o preconceito que possam vir a sofrer, 

principalmente no que se refere às oportunidades de emprego e carreira.  

 Os achados apontam ainda que os itens dos diferentes tipos de racismo estão 

correlacionados, ainda que a força de correlação entre eles tenha sido de leve a moderada. Na 

amostra pesquisada, o racismo simbólico demonstrou ser o mais expressivo. Tal conclusão 

advém tanto dos resultados obtidos na análise de posicionamento, em que o racismo 

simbólico apresentou maior frequência de respostas entre o discordo totalmente (1) e o 

concordo totalmente (6), quanto na análise fatorial, em que o primeiro fator é composto, em 

grande parte, por itens do racismo simbólico e alguns itens do racismo moderno (diretamente 

derivados do racismo simbólico).  

 Considerando a predominância do racismo simbólico nesta amostra e valendo-se de 

McConahay e Hough (1976) e de Tarman e Sears (2005), cabe ressaltar que o racismo 

simbólico defende como princípios que a discriminação já não representa um sério obstáculo 

à prosperidade dos negros, basta que eles se esforcem. O racismo simbólico defende ainda 

que as demandas dos negros não são justas e os brancos se opõem aos esforços do governo 

(ou qualquer outra instituição) em favorecer ou promover um tratamento especial aos negros.  

 A manifestação, ainda que sutil, destes princípios, também foi observada a partir dos 

comentários dos respondentes. Dos 73 comentários, conforme já descrito, 17 se referem à lei 

de cotas no Brasil e todos se mostraram contrários a este tipo de ação do governo, por 

considerarem as cotas como um favorecimento aos negros, sem merecimento. Os comentários 

abaixo evidenciam este tipo de pensamento, considerado como racista simbólico:  
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As pessoas devem ter oportunidades de crescimento profissional devido a sua 

capacidade educacional e profissional e não por existência de cotas ou outros 

fatores. Crescemos por que fizemos por onde merecer. (R13, mulher, branca, 

42 anos, com pós-graduação). 
      

O Governo criou políticas com objetivo de oferecer mais oportunidades para 

os negros, porém esta política tem mais cunho eleitoreiro que social, que 

acaba aumentando o preconceito com o negro. O preconceito racial é 

histórico no Brasil e política de quotas para negros em faculdades e a criação 

de ministério/secretaria nacional para o negro não ajuda em nada. (R10, 

mulher, branca, 42 anos, com superior completo). 

  

 A percepção de que o favorecimento é injusto e que o governo não deve dar atenção às 

demandas dos negros pode ser observados nos comentários abaixo: 

   
Acredito que negro é uma cor como a branca, amarela, vermelha e que na 

maioria das vezes o preconceito está dentro deles. Por que um branco não se 

incomoda de ser chamado de „alemão‟? Por que não posso usar uma camiseta 

escrito: " 100% branco" e eles podem usar uma "100% raça negra"? Estão 

criando uma sociedade em que muitas vezes esta cor (e não „raça‟, pois 

somos todos humanos e isto sim é raça) briga injustamente por direitos que 

deveriam ser iguais e não privilegiados, seja ele para o branco, amarelo, 

negro ou vermelho...Isso vale também ao sexo masculino ou feminino” (R37, 

mulher, branca,  44 anos, com pós-graduação). 

 
Quando me refiro que o governo está dando muita atenção aos negros, quero 

dizer que não deverá existir nenhum tratamento diferenciado. Acredito que 

existem preconceitos dos próprios negros e em alguns casos tirando proveito 

desta situação. Para que cotas? Todos deveriam ter as mesmas chances. (R85, 

mulher, branca, 34anos, com pós-graduação). 

 

 É importante ressaltar que experiências pessoais e psicológicas estão pouco 

relacionadas ao racismo simbólico e, portanto, a manifestação deste racismo independe do 

contato ou experiência pessoal com negros. Desta forma, prevalece a percepção sobre o grupo 

e, no Brasil, é possível que o racismo simbólico se manifeste com maior intensidade, 

especialmente pela recente discussão sobre as leis de cotas para pessoas com deficiência nas 

empresas e aquela para estudantes negros ou descendentes nas universidades.  

 Para Guimarães (2008), o movimento contrário às cotas raciais, ainda que denote 

insinuações e acusações de racismo, não pode ser caracterizado como racismo. Segundo o 

autor, este tipo de manifestação faz ressurgir o que ele chama de „dilema nacional‟, referindo-

se à construção de uma democracia em que os indivíduos tenham direitos e oportunidades 

iguais e apontando a educação como fator para a desigualdade de renda. Guimarães (2002) 

coloca que a política de cotas não é rejeitada pelo povo brasileiro e, sim, pelas classes médias 

e as elites, ou seja, não se trata de um interesse racial, mas de uma possível defesa de 

privilégios de classe. 
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 De acordo com os resultados obtidos nesta pesquisa, e aqui restritos à organização 

pesquisada, as manifestações contrárias às cotas, observadas a partir dos comentários dos 

respondentes, evidenciam certo teor racista, especialmente ao associar as cotas ao favoritismo, 

à injustiça e à possibilidade de que os negros estejam levando vantagens com isso. Nas 

organizações, locais de intensa competitividade por cargos e privilégios, sentimentos racistas 

podem ser mais latentes devido à disputa pelo poder e, também, quando há a percepção de 

injustiça, ou seja, a percepção de que uns (os negros) estão sendo privilegiados em detrimento 

de outros (não-negros).  

 Os resultados da análise fatorial reforçam a conclusão de que o racismo simbólico 

parece ser o que melhor representa a amostra, haja visto que este tipo de racismo confirmou-

se como primeiro fator da análise, composto por cinco itens. Além disso, outros quatro 

fatores resultaram da análise fatorial e cabe aqui explorá-los um pouco mais. Os fatores 2 a 5 

foram: afirmação das diferenças, desvantagens da negritude, negação do preconceito e, por 

fim, aspectos do racismo cordial. 

 Quanto ao fator „afirmação das diferenças‟, Santos et al. (2006) consideram esta a 

forma predominante de manifestação do preconceito em relação aos negros no Brasil. Falar 

das habilidades culinárias, por exemplo, pode parecer um elogio aos negros, porém também 

pode sugerir que eles são diferentes em atividades que, em geral, representam baixo status 

social e econômico e isto pode ser considerado uma forma de subjugar, discriminar e 

desvalorizar o negro.  

Venturi e Paulino (1995, p. 84), na pesquisa sobre o racismo cordial, também 

incluíram no questionário a afirmação “as únicas coisas que negros sabem fazer bem é 

música e esportes” e, chamou a atenção o fato de que, da amostra daquela pesquisa, 32% dos 

negros entrevistados consideraram correta a afirmação. Rodrigues (1995, p. 26), ao comentar 

sobre os resultados da pesquisa conduzida por Venturi e Paulino (1995), considerou que a 

concordância dos negros sobre suas habilidades em música e esportes parece se tratar de 

baixa autoestima dos próprios negros e não de racismo, propriamente. No entanto, menciona 

que o percentual de respondentes negros (32%) que concordaram com a frase atesta, 

sobretudo, “o grau de enraizamento do racismo na sociedade brasileira, a ponto de os 

próprios negros repetirem – ainda que de maneira irrefletida – afirmações negativas em 

relação a si mesmos” (RODRIGUES, 1995, p. 26). 

 Sobre o fator 3, „desvantagens da negritude‟, Guimarães (2008), ao escrever sobre a 

formação da nação brasileira e a integração dos negros no Brasil, menciona que a integração 

racial dos negros brasileiros ocorreu em diferentes contextos. Em uma perspectiva histórica 
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e política, os negros lutaram (e talvez ainda lutem) contra as barreiras legais à promoção e à 

mobilidade social.  

O trabalhador negro foi personagem dos palcos que encenaram a construção da nação 

brasileira, interpretando, ao longo do tempo, o papel de trabalhador explorado pela classe 

dominante – branca. Em 1960, a mobilização negra denunciava o mito da „democracia 

racial‟. Nos anos 80, os negros ainda reivindicavam o acesso aos direitos de cidadania, ou 

seja, a igualdade de direitos sociais do povo negro. No caso do Brasil, o negro é refém da 

própria história, contada por anos e anos de opressão.  

Os itens que compõe o fator 3, retratam o „peso‟ da história como barreira ao 

progresso dos negros no Brasil – por exemplo: “Durante os últimos anos, os negros têm 

recebido menos do que merecem”; “Gerações de escravidão e discriminação criaram 

condições que tornam difícil para os negros melhorarem sua condição social por meio do 

próprio trabalho”). Ignorar as conseqüências históricas da opressão e da exploração 

capitalista do povo negro pode sugerir uma postura racista.  

 Outro achado importante desta pesquisa, observado tanto na análise fatorial (Fator 4) 

quanto na análise de posicionamento foi que os brasileiros afirmam existir preconceito no 

Brasil, porém não se consideram preconceituosos. Na amostra pesquisada, 79,8% dos 

respondentes concordaram com a afirmação “Existe preconceito contra os negros no Brasil, 

porém eu não me considero preconceituoso”. Este resultado corrobora com as constatações 

de Camino et al. (2001) e com Rodrigues (1995).  

Em Camino et al (2001), dos 120 estudantes pesquisados, 82% afirmaram haver 

preconceito no Brasil, porém não se disseram preconceituosos. Para os autores, este 

resultado produz uma dissociação cognitiva, ou seja, de um lado está a aceitação da 

existência social do preconceito e dos estereótipos negativos sobre os negros e, do outro, a 

negação pessoal desta existência. Ao comentar os resultados da pesquisa sobre o racismo 

cordial, Rodrigues (1995) ressaltou que, apesar de 89% dos brasileiros afirmarem haver 

preconceito no Brasil, só 10% deles admitiram ter um pouco ou muito preconceito; e 87% 

revelaram algum preconceito de forma indireta, observado por meio da concordância com 

algum item preconceituoso ou comportamento de conteúdo racista. Diante destes números, 

foi possível concluir que os brasileiros acreditam haver racismo no Brasil, não assumem ser 

racistas, no entanto, demonstram algum preconceito.  

 Dos comentários feitos pelos respondentes desta pesquisa, 16 se dedicaram a reforçar 

ou a justificar a existência do preconceito no Brasil e a maioria deles revela certa dicotomia: 
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É difícil você se considerar ou não preconceituoso, pois para algumas coisas 

eu não me importaria em conviver ou ter amigos negros ou homossexuais. 

Porém, se isto ficar muito perto como um casamento ou filhos, a aceitação 

seria muito difícil. Talvez numa escala de 0 a 10 no preconceito eu ficaria no 

nº 05. (R12, mulher, branca, 45anos, com pós-graduação). 

 

Não tenho ou acho não ter preconceito contra negros, mas se tiver pode ser 

pela nossa cultura. (R244, homem, branco, 38anos, com nível superior 

completo). 
 

 Quanto à manifestação do racismo cordial (fator 5 da análise fatorial), a amostra de 

respondentes demonstrou intensa reação frente ao conteúdo dos itens. Apesar de ser 

considerado um racismo tipicamente „à brasileira‟, a porcentagem de discordância para os 

itens do racismo cordial variou entre 82,5% e 96,4%, de acordo com os resultados da análise 

de posicionamento (Tabela 15). Somente o item V44_Inv (“Se pudessem comer bem e 

estudar, os negros teriam sucesso em qualquer profissão”) apresentou um grau de 

discordância menor (42,3%), porém este item foi excluído na análise fatorial.  

O racismo cordial é visto como a manifestação do racismo por meio de piadas e frases 

e, quase sempre, de brincadeira. Para Rodrigues (1995), repetir frases, sabendo ou não que 

esta contém elementos preconceituosos, reforça a situação de desigualdade dos negros no 

Brasil. Portanto, a pessoa que repete frases feitas, neste caso sobre o negro, está 

manifestando algum grau de preconceito ainda que indiretamente. Os respondentes da 

amostra mostraram-se bastante reativos às afirmações do racismo cordial; porém, a presença 

deste racismo, ainda que em menor escala, foi capturada por meio de comentários dos 

respondentes, como demonstrado a seguir:   

 

No Brasil o racismo é velado, ninguém admite que não gosta de pessoas de 

pele negra, mas, na primeira oportunidade, faz piadas de mal gosto ou diz que 

os negros são menos inteligentes etc. Eu REALMENTE acredito que a única 

diferença entre eu que sou „um branquelo‟ e um „negão‟ (aqui sem conotação 

perjorativa) é a COR da pele. Tento passar isto para meus filhos, mas 

confesso que não é tarefa fácil, pois o mundo ao redor deles é 

DISFARÇADAMENTE racista (R297, homem, branco, 36 anos, com pós-

graduação).  

 

 Por fim, a análise de variância demonstrou que, segundo os respondentes da amostra 

pesquisada, não há muitas diferenças quanto às formas de manifestação do racismo a partir 

das variáveis previamente estabelecidas. No entanto, cabe aqui ressaltar alguns achados e 

fazer uma reflexão com a literatura disponível. Para os itens do racismo moderno (V12, V17 e 

V36, cujos princípios são derivados do racismo simbólico) e do racismo simbólico (V21), os 

homens apresentaram uma tendência racista maior do que as mulheres.  
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 Tal fato pode ser inferido eventualmente pelo perfil competitivo atribuído aos homens, 

especialmente no ambiente organizacional. A ideia de oferecer privilégios aos negros não é 

bem-vista pelos homens da organização pesquisada. Já as mulheres, ainda que tenham 

apresentado um grau de discordância maior frente ao racismo moderno e simbólico, 

mostraram-se menos favoráveis à integração racial e evidenciaram mais as especificidades do 

negro, como sua aparência. Com isso, a afirmação de Santos et al. (2006) de que o sexo 

feminino tem sido relacionado com orientações axiológicas que são mais condescendentes e, 

portanto, inibem a manifestação do preconceito, não se confirmou neste estudo.   

 Para a variável „raça‟, foi possível identificar que os respondentes se posicionaram na 

faixa de discordância, conferindo a esta amostra um caráter não-racista. No entanto, para os 

itens V46 (O quanto você concorda ou discorda da expressão “negro bom é negro de alma 

branca”) do racismo cordial e V43 (“Não existe preconceito contra os negros no Brasil”) do 

item adicional de racismo, os negros se mostraram mais inclinados ao racismo do que os 

demais.  

 Singer (1995) enfatiza o autopreconceito ao se referir aos resultados da pesquisa sobre 

o racismo cordial em que, dentre a minoria dos respondentes que se mostrou preconceituosa, a 

maior parte é formada pelos próprios negros. Dos resultados da pesquisa sobre racismo 

cordial (TURRA; VENTURI, 1995), 48% dos negros entrevistados consideram correta a 

afirmação “negro bom é negro de alma branca”. Já sobre a frase “as únicas coisas que os 

negros sabem fazer bem são música e esportes”, 32% dos negros consideraram correta. Ainda 

sobre a mesma pesquisa, 22% dos negros concordaram total ou parcialmente que “negro, 

quando não faz besteira na entrada, faz na saída”.   

 A percepção do autopreconceito e até de uma sensibilidade maior dos negros em 

relação às questões que envolvem o próprio grupo também foram observadas nos comentários 

dos respondentes deste estudo: 

 

É um absurdo haver preconceito no Brasil. Muito desse preconceito vem das 

próprias pessoas que os sofrem. (R72, mulher, parda, 39anos, com pós-

graduação).                                                    

 

Por que tantas perguntas relacionadas a negros? (R297, mulher, parda, 

26anos, com superior incompleto). 
 

 Entre as muitas conclusões da pesquisa sobre o racismo cordial (TURRA; VENTURI, 

1995), uma delas chamou a atenção para o fato de que a escolaridade é um fator que pode 

modular a existência do preconceito. Para os autores da pesquisa, a capacidade de perceber 
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que existe preconceito no país está diretamente ligada ao nível de escolaridade, mesmo entre 

os próprios negros. Da mesma forma, para Guimarães (2008), a escolaridade pode ser 

preditora de maior ou menor grau de racismo. Quanto maior o nível educacional, menor o 

preconceito. Para Santos et al. (2006), assim como o sexo, um maior nível educacional tende a 

inibir as manifestações de preconceito em relação aos grupos minoritários.  

 As constatações do presente estudo, para a amostra pesquisada, não dão subsídio para 

que se possa assumir que um maior nível educacional implica menos racismo. Isto se deve ao 

fato que, dentre as diferenças significativas para a variável „escolaridade‟, ainda que na faixa 

de discordância, tantos os respondentes com ensino médio quanto com nível superior 

demonstraram certa tendência ao racismo, a depender do item analisado.    

 Para as variáveis „nível hierárquico‟ e „região‟, o estudo não apresentou resultados 

decisivos que evidenciem maior ou menor racismo; no entanto, ao analisar os resultados da 

pesquisa de Turra e Venturi (1995), os respondentes da região Nordeste se mostraram 

preconceituosos nas 12 perguntas do racismo cordial, mesmo sendo uma região tão 

miscigenada.  

 A renda (aqui simbolizada pelo nível hierárquico na organização) também pode ser 

um fator ao se analisar as manifestações de racismo. Segundo Rodrigues (1995), ao tratar o 

tema sobre „cotas para universidades no Brasil‟, pode-se obter maior ou menor apoio a 

depender da renda e do nível escolar dos respondentes. O autor constatou que o apoio ao 

sistema de cotas aumenta conforme diminui a renda do entrevistado. Da mesma forma, quanto 

maior o grau de escolaridade, menos apoio se oferece às cotas.    

 Frente a todas as conclusões discutidas, vale comentar que a expressão „não-racista‟ 

dos respondentes pode estar associada ao que Guimarães (1999, p. 109) considera como “o 

grande problema para o combate ao racismo no Brasil”: a invisibilidade do racismo, ou seja, a 

sociedade brasileira não reconhece o racismo e, por vezes, ele é negado e confundido com 

discriminações de classe. Ainda para Guimarães (1999), a classe, baseada na posse e na 

propriedade de bens materiais e culturais, parece definir a qualidade moral e intelectual dos 

indivíduos no Brasil. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O instrumento utilizado nesta pesquisa reuniu diferentes escalas de racismo, sendo que 

três (racismo flagrante, moderno e simbólico) foram desenvolvidas nos Estados Unidos e 

somente uma (racismo cordial) no Brasil. O instrumento final foi validado segundo os 

critérios psicométrios e cabe ressaltar que as escalas originais sofreram modificações tanto em 

função da validação cultural, na tentativa de refletir a cultura brasileira e promover melhor 

entendimento sobre cada item, quanto em função da análise fatorial, com a exclusão de vários 

itens. Dos 31 itens originais, somente 20 se mantiveram na versão final validada. Isto pode 

indicar que, pelo menos para a amostra pesquisada, muitos dos itens originais podem não 

refletir um tipo característico de preconceito no Brasil ou não foram compreendidos pelos 

respondentes.  

 Ainda que o racismo simbólico pareça predominar entre os respondentes da 

organização pesquisada, parece faltar uma manifestação aberta dos brasileiros quando o 

assunto é racismo. Esta falta de clareza ao expressar-se sobre racismo pode ser percebida 

pelas contradições observadas entre os resultados da análise quantitativa e os comentários 

abertos capturados no instrumento. A partir dos resultados deste estudo, e especificamente em 

relação à amostra pesquisada, não é possível afirmar que houve demonstração de uma forte 

tendência ao racismo e, dos tipos de racismo pesquisados, o simbólico parece traduzir melhor 

o pensamento subjacente dos respondentes.   

 Uma importante contribuição deste estudo, e que foi uma dúvida amplamente 

discutida durante a elaboração deste trabalho, se resume à seguinte pergunta: É possível 

afirmar que uma escala de racismo não funciona para o Brasil, dadas as especificidades do 

racismo por aqui? As manifestações de racismo no Brasil, segundo as pesquisas já realizadas, 

foram mais evidentes com amostras de estudantes ou público geral. Falar de racismo para 

respondentes de uma organização multinacional, ambiente considerado restrito e competitivo, 

pode implicar alto grau de desejabilidade social, ou seja, a transparência nas respostas pode 

ficar comprometida pelas normas sociais da boa conduta e da postura politicamente correta.  

 Por ser uma empresa que desenvolve políticas de diversidade em sua matriz (EUA) e 

em suas filiais (inclusive no Brasil) e também por ser a pesquisadora uma funcionária da 

organização, o respondente pode ter se inibido e, assim, reprimido qualquer manifestação ou 

sentimento racista, ainda que a pesquisa tenha sido confidencial e em site independente. É 

possível que em um ambiente menos pressurizado pelas normas sociais seja possível 
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encontrar melhores respostas às manifestações de racismo, inclusive por meio da aplicação de 

escalas. 

 Quanto à promoção da diversidade, ainda que os respondentes tenham se mostrado 

não-racistas, foi verificada a presença de traços do racismo simbólico; portanto, a organização 

deve estar atenta à percepção dos profissionais no que se refere ao favorecimento e à adoção 

de programas especiais para a contratação e desenvolvimento dos negros. A percepção de que 

privilégios são concedidos aos negros pode levar a uma manifestação, ainda que sutil, do 

racismo simbólico, e isto poderá representar uma barreira à contratação dos negros e ao 

sucesso das iniciativas de diversidade.  

 Todos os resultados apresentados limitam-se à amostra estudada. Cabe ressaltar que o 

tamanho da amostra (empregados de uma única organização) confere limitações a este estudo. 

Pesquisas futuras poderiam testar a aplicabilidade do questionário de racismo em diferentes 

contextos, especialmente junto ao público de organizações que ainda não aderiram às políticas 

de diversidade; em empresas públicas, cujo acesso se dá por meio de concursos; e, ainda, 

junto ao público em geral, onde a pressão das normas sociais é menos intensa e oferece maior 

conforto ao responder. Outra forma de observar as manifestações sobre o racismo pode ser 

por meio de questionários que remetam o respondente a falar dos outros e não de si próprio. 

Isto se deve ao fato de que, segundo observado neste estudo, a atribuição do preconceito é em 

relação aos outros e não a si mesmo.  

 As formas de manifestação do racismo no Brasil parecem sutis e quase invisíveis e, 

portanto, tal constatação dificulta ainda mais o trabalho de pesquisa. No entanto, os esforços 

acadêmicos na busca por melhor entendimento sobre as manifestações de preconceito e 

discriminação devem continuar, visto que esta também é uma forma de contribuir com a 

promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 
 

 



140 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALLPORT, G. W. The nature of prejudice. Cambridge: Mass. Addison-Wesley Pub. Co., 

1954 

 

ARONSON, E.; WILSON, T. D.; AKERT, R. M. Psicologia Social. Rio de Janeiro: LTC – 

Livros Técnicos e Científicos, 2002. 

 

BANTON, M. Racial Theories. Cambridge University Press: Cambridge, 1998. 

 

BRIEF, A. P.; HAYES, E. L. The Continuing “American Dilemma”: studying racism in 

organizations. Journal of Organizational Behavior, vol. 4, p. 89-105, 1997 

 

CAMINO, L.; SILVA, P.; MACHADO, A.; PEREIRA, C. A face oculta do racismo no 

Brasil: uma análise psicossociológica. Revista de Psicologia Política, n.1, p. 13-36, 2001. 

 

CARDENÁS, M. Escala de Racismo Moderno: propiedades psicometricas y su relacion com 

variables psicosociales. Revista da Universidad Católica del Norte, vol. 6, n. 2, p. 255-262, 

2007. 

 

COX Jr. The multicultural Organization. Academy of Management Executive, v. 5, n.2, p. 

17-34, 1991. 

 

COX, T.; NKOMO, S.M. Invisible men and women: a status report on race as a variable in 

organization behavior research. Journal of organizational behavior, vol. 11, p. 419-431, 

1990. 

 

CUSHMORE, E. Dicionário de relações étnicas e raciais. Summus: São Paulo, 2000. 

 

DANCEY, C. P.; REIDY, J. Estatística sem matemática para psicologia. Usando SPSS 

para Windows. Porto Alegre: Bookman, 2006. 

 

DOVIDIO, J. F.; GAERTNER, S. L. The aversive form of racism. In: DOVIDIO, J. F.; 

GAERTNER, S. L. Prejudice, discrimination and racism. Orlando: Academic Press, 1986 

 

FLEURY, M . T. L. Gerenciando a diversidade cultural: experiência de empresas brasileiras. 

RAE – Revista de Administração de Empresas, v. 40, n.3, p. 18-25. jul./set. 2000. 

 

FREITAS, I. A.; BORGES-ANDRADE, J. E. Construção e validação de Escala de Crenças 

sobre o Sistema Treinamento. Estudos de Psicologia, vol. 9, n. 3, p. 479-488, 2004.  

 

GUILLEMIN, F.; BOMBARDIER, C.; BEATON, D. Cross-cultural adaptation of health-

related quality of life measures: literature review and proposed guidelines. J. Clin. 

Epidemiol, vol. 46, n. 12, p. 1417-32, 1993. 

  

GUIMARÃES, A. S. A. A Desigualdade que anula a desigualdade: notas sobre a ação 

afirmativa no Brasil. In: SOUZA, J. (org.). Multiculturalismo e racismo: uma comparação 

Brasil-Estados Unidos. Brasília: Paralelo 15, 1997, p.233-242. 

 



141 
 

____________. Racismo e Anti-Racismo no Brasil. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

 

____________. Classes, Raças e Democracia. São Paulo: Ed. 34, 2002 

 

____________. Combatendo o Racismo: Brasil, África do Sul e Estados Unidos. Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, vol. 14, n. 39, p. 103-117, 1999  

 

HAIR Jr, J.F.; BABIN, B. J.; MONEY, A. H.; SAMOUEL, P. Fundamentos de Métodos de 

Pesquisa em Administração. Porto Alegre: Ed. Bookman, 2005 

 

HAIR Jr, J. F.; BLACK, W. C.; BABIN, B. J.; ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L. Análise 

Multivariada de Dados.  Porto Alegre: Bookman, 2009 

 

HANASHIRO, D. M. M.; TEIXEIRA, M. L. M.; ZACCARELLI, L. M. (Orgs.) Gestão do 

fator humano: uma visão baseada em stakeholders. São Paulo: Saraiva, 2007.  

 

HOGG, M. A., TERRY, D. J. Social identity process in organizational contexts. 

Philadelphia: Psychology Press, 2001. 

 

INSTITUTO ETHOS. Perfil Social, Racial e de Gênero das 500 Maiores Empresas do 

Brasil e suas Ações. Disponível em: <http://www.uniethos.org.br/>. Acesso em: mai. 2008. 

 

JONES, J. E. The raise and Fall of Affirmative Action. In: HILL, H.; JONES, J. (orgs.). Race 

in America: the struggle for equality. Madison: University of Wisconsin Press, 1993. 

 

MUNANGA, K. Uma abordagem conceitual das noções de raça, racismo, identidade e etnia. 

Palestra proferida no 3º Seminário Nacional Relações Raciais e Educação – PENESB-RJ, 

p. 1-17, 200. 
 

KATZ, I; WACKENHUT, J.; HASS, R. G. Racial ambivalence, value duality, and behavior. 

In: DOVIDIO, J. F.; GAERTNER, S. L. Prejudice, discrimination and racism. Orlando: 

Academic Press, 1986. 

 

LIMA, M. E. O.; VALA, J. As novas formas de expressão do preconceito e do racismo. 

Estudos de Psicologia, v. 9, n. 3 p. 401-411, 2004. 

 

LODEN, M.; ROSENER, J. B. Workforce America: Managing Diversity as a Vital Resource. 

Homewood, Illinois: Business One Irwin, 1991. 

 

McCONAHAY, J.B. Modern Racism, Ambivalence and the Modern Racism Scale. In: 

DOVIDIO, J.F.; GAERTNER, S.L. Prejudice, Discrimination, and Racism. Orlando: 

Academic Press, Inc., 1986. 
 

McCONAHAY, J.B.; HARDEE, B.B.; BATTS, V. Has racism declined in America? It 

depends on who is asking and what is asked. Journal of Conflict Resolution, vol. 25, pág. 

563-579, 1981. 

McCONAHAY, J. B.; HOUGH, J. C. Symbolic Racism. Journal of Social Issues, vol. 32 n. 

2, 1976, pág. 23-45. 

 



142 
 

MOR BARAK, M. Managing Diversity: toward a globally inclusive workplace. SAGE 

Publications, 2005. 

MYERS, A. O valor da diversidade racial nas empresas. Estudos afro-asiáticos, v. 25, n.3, p. 

483-515, 2003. 

NANCARROW, C.; BRACE, I.; Saying the right things: coping with social desirability bias 

in marketing research. Bristol Business School Teaching and Research Review, Issue 3, 

ISSN 1468-4578, 2000. 

NAVAS, M. S. Nuevos instrumentos de medida para el Nuevo racism. Revista de Psciologia 

Social, v. 13, p. 233-239, 1998 

NKOMO, S.M. The emperor has no clothes: rewriting “race in organizations”. Academy of 

Management Review, vol. 17, n. 3, p. 487-513, 1992. 

 

OLIVEIRA, J. S. Gestão da Diversidade: o desafio dos negros nas organizações brasileiras. 

In: XXXI Encontro da Anpad, Anais... Rio de Janeiro: Anpad, 2007 

 

PAULINO , M. F.; VENTURI, G. Pesquisando preconceito racial. In: TURRA, C.; 

VENTURI, G. Racismo Cordial: a mais completa análise sobre o preconceito de cor no 

Brasil. São Paulo: Editora Ática, 1995. 

 

PEDERSEN , A. ; WALKER, I. A. Prejudice against Australian aborígines: old-fashioned 

and modern forms. European Journal of Social Psychology, vol. 27, p. 561-587, 1997. 

 

PETTIGREW, T. Systematizing the predictors of prejudice. In: SEARS, D.; SIDANIUS, J.; 

BOBO, L. Racialized politics: the debate about racism in America. Chicago: University of 

Chicago Press, 2000, p. 280-301. 
 

PETTIGREW, T.F.; MEERTENS, R.W. Subtle and blatant prejudice in western Europe. 

European Journal of Social Psychology, vol. 25, p. 57-75, 1995. 

 

PROUDFORD, K. L.; NKOMO, S. Race and Ethnicy in Organizations. In: KONRAD, A. M.; 

PRASAD, P. PRINGLE, J. Handbook of workplace diversity. London: Sage, 2006. 

REIZNSTEIN, R. M.; BRIEF, A. P. Just doing business: compliance and racism as 

explanations for unfair employment discrimination. Paper to American Psychological 

Society. New York, 2005. 

 

RODRIGUES, F. Racismo Cordial In: TURRA, C.; VENTURI, G. Racismo Cordial: a mais 

completa análise sobre o preconceito de cor no Brasil. São Paulo: Ática, 1995. 

 

SANTOS, W.S. et al. Escala de racismo moderno: adaptação ao contexto brasileiro. 

Psicologia em Estudo, v. 11, n. 3, p. 637-645, set/dez, 2006.  

 

SCHWARCZ, L. M. As teorias raciais, uma construção histórica de finais do século XIX. 

Em: SCHWARCZ, L. L.; QUEIROZ, R. S. Raça e Diversidade. São Paulo: Universidade de 

São Paulo, 1998. 

 



143 
 

SEARS, D. O.; KINDER, D. R.. 1971. Racial Tensions and Voting in Los Angeles. IN: 

HIRSCH, W. Z. Viability and Prospects for Metropolitan Leadership. New York: Praeger, 

1971. 
 

TAJFEL, H.  Human grupos and social categories. Studies in Social Psychology. Cambrigde: 

Cambrigde University Press, 1972. 

 

TAJFEL, H.; TURNER, J. C. The social identity theory of inter-group behavior. In S. 

Worchel and L. W. Austin. Psychology of Intergroup Relations. Chicago: Nelson-Hall, 

1986. 

 

TARMAN, C. SEARS, D. The conceptualization and Measurement of Symbolic Racism. The 

Journal of Politics, vol. 67, n. 3, p. 731-761, 2005. 

 

TAYLOR, D. M., MOGHADDAM, F. M. Theories of intergroup relations: international 

social psychological perspectives. Westport: Praeger, 1994  

THOMAS Jr, R. Redefining diversity. New York: Amacom, 1996. 

 

TURRA, C.; VENTURI, G. Racismo Cordial: a mais completa análise sobre o preconceito 

de cor no Brasil. São Paulo: Editora Ática, 1995. 

 

WINANT, H. Race and Race Theory. Annual Review of Sociology, vol. 26, p. 169-185, 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 
 

APÊNDICE A – Instrumento de Pesquisa - Racismos 

 

 

PESQUISA ACADÊMICA  

 Esta pesquisa tem por objetivo conhecer a sua opinião e, portanto, não existem respostas 

certas ou erradas. 

 Na primeira parte do questionário estamos perguntando sobre alguns dados pessoais; na 

segunda parte, há um conjunto de itens sobre os quais gostaríamos de conhecer a sua 

opinião e, na terceira parte, há um espaço para você manifestar as suas dúvidas/opinião 

sobre esta pesquisa ou sobre os temas abordados aqui. 

 Vale lembrar que esta pesquisa é confidencial e, portanto, você não precisa se identificar. 

Para as análises, os dados serão consolidados, não havendo qualquer associação entre as 

respostas e os respondentes. Assim, esperamos que você se sinta à vontade para 

compartilhar a sua opinião.  

 Todos os campos do questionário devem ser preenchidos. 

 

PARTE (I) – Perfil do Respondente 

 1. Sexo:         

(  ) Masculino     (  ) Feminino 

 

2. Qual é a sua idade?  

Resposta:________anos  

 

3. Sua raça (ou cor, segundo o IBGE): 

(  ) branca 

(  ) preta 

(  ) parda 

(  ) amarela 

(  ) indígena 

 

4. Seu grau de escolaridade: 

(  ) ensino fundamental (primário) 

(  ) ensino médio (colegial) 

(  ) superior incompleto 

(  ) superior completo 

(  ) pós-graduação 

 

5. Área em que trabalha: 

(  ) Administrativa 

(  ) Marketing 

(  ) Serviços de Marketing 

(  ) Vendas – Interno 

(  ) Vendas – Externo (Representantes, GDs, Consultores, Estagiários de vendas) 
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(  ) Relações Governamentais 

(  ) Recursos Humanos 

(  ) Tecnologia da Informação (T. I.) 

(  ) Finanças 

(  ) Manufatura   

(  ) Engenharia 

(  ) Médica 

(  ) Outra. Especificar: _______________________ 

 

 

6. Nível hierárquico na empresa: 

(  ) presidente ou diretor 

(  ) gerente 

(  ) supervisor/coordenador 

(  ) Demais cargos operacionais na manufatura 

(  ) Demais cargos operacionais em vendas (vendedores, assistentes de vendas, etc...)   

(  ) Demais cargos administrativos (secretárias, analistas, etc...)  

 

 

7. Você trabalha interno ou externo? 

(  ) interno, trabalho no prédio da (nome empresa)     (  )   externo 

 

 

8. Se você respondeu “externo” na pergunta anterior, por favor, assinale a região em que 

você trabalha:  

(  ) Sul 

(  ) Sudeste 

(  ) Norte 

(  ) Nordeste 

(  ) Centro-oeste 

 

 

PARTE (II) – Opinião do Respondente 

 

(A) Por favor, responda as questões abaixo a seguir de acordo com o seu grau de 

concordância ou discordância em relação ao conteúdo dos itens. Para isso, coloque um 

X para representar o seu grau de concordância ou discordância em cada item, sendo 

que: 

    1= Discordo totalmente 

    2= Discordo 

    3= Discordo parcialmente 

    4= Concordo parcialmente 

    5= Concordo 

               6= Concordo totalmente 
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9. O casamento entre pessoas do mesmo sexo é 

inaceitável. 
      

10. As pessoas com deficiência deveriam ser contratadas 

pela sua qualificação e não por causa de uma lei de 

cotas. 

      

11. O casamento entre negros e brancos é uma má idéia. 
      

12. Nos últimos anos, os negros progrediram mais 

economicamente do que eles merecem. 

      

13. Uma coisa boa do povo brasileiro é a mistura de raças.       

14. A homossexualidade é tão natural quanto a 

heterossexualidade. 

      

15. De modo geral, sou a favor da plena integração racial. 
      

16. Gerações de escravidão e discriminação criaram 

condições que tornam difícil para os negros 

melhorarem sua condição social por meio do próprio 

trabalho. 

      

17. Os negros não deveriam se impor onde não são 

desejados. 

      

18. O quanto você concorda ou discorda com a expressão 

popular: “Negro quando não faz besteira na entrada faz 

na saída”. 

      

19. A licença maternidade por seis meses pode ser um 

empecilho na hora de contratar mulheres para cargos 

gerenciais. 

      

20. Percebo que existe discriminação contra os negros no 

Brasil, limitando as suas chances de progredir. 

      

21. É verdade que algumas pessoas não se esforçam o 

suficiente; se os negros se esforçassem um pouco mais, 

eles poderiam ser tão prósperos quanto os brancos. 

      

22. As únicas coisas que os negros sabem fazer bem é 

música e esportes. 

      

23. Toda raça tem gente boa e ruim, isto não depende da 

cor da pele. 

      

24. Em geral, os negros não são tão inteligentes quanto os 

brancos. 
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25. Seria injusto dar preferência às mulheres com o 

objetivo de aumentar a participação feminina nos 

quadros gerenciais das empresas. 

      

26. Se uma família de negros, com o mesmo nível 

econômico e educacional que o meu, se tornasse minha 

vizinha, isto me incomodaria muito. 

      

27. Tem havido mudança significativa na posição dos 

negros nos últimos anos. 

      

28. É fácil entender a raiva dos negros no Brasil. 
      

29. Durante os últimos anos, os negros têm recebido menos 

do que merecem. 

      

30. As empresas deveriam promover práticas que 

favoreçam o desenvolvimento da carreira das pessoas 

com deficiência. 

      

31. Se Deus fez raças diferentes é para que elas não se 

misturem. 

      

32. Os negros apresentam melhor desempenho em 

modalidades esportivas. 

      

33. Os negros são mais habilidosos em trabalhos manuais. 
      

34. A homossexualidade não deve ser reprimida. 
      

35. A discriminação contra negros não é mais um problema 

no Brasil. 

      

36. Nos últimos anos, o governo e a mídia têm mostrado 

mais respeito em relação aos negros do que eles 

merecem. 

      

37. Irlandeses, Italianos, Judeus e outros grupos raciais 

superaram os preconceitos e trabalharam para crescer. 

Os negros deveriam fazer o mesmo sem qualquer 

favorecimento. 

      

38. Os negros estão se tornando exigentes demais em sua 

busca por direitos iguais. 

      

39. Em se tratando de um órgão do governo, os 

funcionários normalmente dão menos atenção aos 

pedidos ou reclamações de um negro do que aos de um 

branco. 

      

40. Eu não teria dificuldades em aceitar a 

homossexualidade de um filho. 

      

41. Os negros possuem maior habilidade culinária. 
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42. Os negros possuem uma beleza diferente 
      

43. Não existe preconceito contra os negros no Brasil. 
      

44. Se pudessem comer bem e estudar, os negros teriam 

sucesso em qualquer profissão. 

      

45. De modo geral, os negros recebem muito mais atenção 

do governo do que merecem. 

      

46. O quanto você concorda ou discorda com a expressão 

popular: “Negro bom é negro de alma branca”. 

      

47. Privilegiar pessoas com deficiência em processos de 

contratação pode ser considerado uma forma de 

discriminação. 

      

48. Existe preconceito contra os negros no Brasil, porém eu 

não me considero preconceituoso. 

      

49. As mulheres não têm as mesmas oportunidades de 

desenvolvimento de carreira que os homens. 

      

 

(B) Por favor, marque um X na alternativa que melhor expressa a sua opinião: 

 

50. Se tivesse um chefe negro, você: 

(   ) Não se importaria 

(   ) Ficaria contrariado, mas procuraria aceitar  

(   ) Não aceitaria e mudaria de trabalho  

 

51. Se várias famílias negras fossem morar na sua vizinhança, você: 

(   ) Não se importaria  

(   ) Ficaria contrariado, mas procuraria aceitar  

(   ) Não aceitaria e mudaria de casa  

 

52. Se um filho ou filha sua casasse com uma pessoa negra, você: 

(   ) Não se importaria  

(   ) Ficaria contrariado, mas procuraria aceitar  

(   ) Não aceitaria o casamento  

 

53. Na sua opinião, quem são mais inteligentes, os brancos ou os negros? 

(   ) Não existem diferenças  

(   ) Os brancos  

(   ) Os negros  
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54. Você votaria ou já votou alguma vez em um político negro? 

(   ) Não votou, mas, dependendo do candidato, votaria  

(   ) Já votou  

(   ) Não votou e nem votaria  

 

 

PARTE (III) – Comentários do Respondente 

 

Caso queira, este espaço é para você manifestar a sua opinião e/ou dúvidas sobre esta 

pesquisa ou sobre os temas abordados aqui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos o seu tempo e dedicação em responder esta pesquisa. Sua contribuição será de 

grande ajuda para o estudo que está em andamento. 

 

Obrigada! 

 

Cristiane Licursi 

Mestranda do Curso de Administração de Empresas 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
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APÊNDICE B – Matriz de Correlação 
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APÊNDICE C – Correlação dos itens com força de associação ≥ 0,210 

 

Correlação entre os itens 
Valor da 

Correlação 

V12_RM 

Nos últimos anos, os negros 

progrediram mais 

economicamente do que eles 

merecem 
 

V11_RF 
O casamento entre negros 

e brancos é uma má idéia 
,253(**) 

V17_RM 
Os negros não deveriam se 

impor onde não são desejados  
V11_RF 

O casamento entre negros 

e brancos é uma má idéia 
,229(**) 

V36_RM 

Nos últimos anos, o governo e 

a mídia têm mostrado mais 

respeito em relação aos negros 

do que eles merecem 
 

V15_RF_Inv 
De modo geral, sou a 

favor da plena integração 

racial 
,252(**) 

V45_RS 
De modo geral, os negros 

recebem muito mais atenção do 

governo do que merecem 
 

V15_RF_Inv 
De modo geral, sou a 

favor da plena integração 

racial 
,217(**) 

V13_RC_Inv 
Uma coisa boa do povo 

brasileiro é a mistura de raças.  
V11_RF 

O casamento entre negros 

e brancos é uma má idéia 
,247(**) 

V13_RC_Inv 
Uma coisa boa do povo 

brasileiro é a mistura de raças.  
V15_RF_Inv 

De modo geral, sou a 

favor da plena integração 

racial 
,265(**) 

V18_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro quando não 

faz besteira na entrada faz na 

saída” 

 
V11_RF 

O casamento entre negros 

e brancos é uma má idéia 
,249(**) 

V18_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro quando não 

faz besteira na entrada faz na 

saída” 

 
V15_RF_Inv 

De modo geral, sou a 

favor da plena integração 

racial 
,218(**) 

V22_RC 
As únicas coisas que os negros 

sabem fazer bem é música e 

esportes 
 

V15_RF_Inv 
De modo geral, sou a 

favor da plena integração 

racial 
,255(**) 

V31_RC 
Se Deus fez raças diferentes é 

para que elas não se misturem  
V15_RF_Inv 

De modo geral, sou a 

favor da plena integração 

racial 
,217(**) 

V46_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro bom é negro 

de alma branca”. 
 

V11_RF 
O casamento entre negros 

e brancos é uma má idéia 
,219(**) 

V46_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro bom é negro 

de alma branca”. 
 

V15_RF_Inv 
De modo geral, sou a 

favor da plena integração 

racial 
,278(**) 

V48_IPADD 
Existe preconceito contra os 

negros no Brasil, porém eu não 

me considero preconceituoso 
 

V11_RF 
O casamento entre negros 

e brancos é uma má idéia 
-,229(**) 

V20_RS_Inv 

Percebo que existe 

discriminação contra os negros 

no Brasil, limitando as suas 

chances de progredir 
 

V35_RM 
A discriminação contra 

negros não é mais um 

problema no Brasil 
,286(**) 

V21_RS 

É verdade que algumas pessoas 

não se esforçam o suficiente; se 

os negros se esforçassem um 

pouco mais, eles poderiam ser 

tão prósperos quanto os brancos 

 
V12_RM 

Nos últimos anos, os 

negros progrediram mais 

economicamente do que 

eles merecem 

,215(**) 
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V21_RS 

É verdade que algumas pessoas 

não se esforçam o suficiente; se 

os negros se esforçassem um 

pouco mais, eles poderiam ser 

tão prósperos quanto os brancos 

 
V17_RM 

Os negros não deveriam 

se impor onde não são 

desejados 
,310(**) 

V21_RS 

É verdade que algumas pessoas 

não se esforçam o suficiente; se 

os negros se esforçassem um 

pouco mais, eles poderiam ser 

tão prósperos quanto os brancos 

 
V36_RM 

Nos últimos anos, o 

governo e a mídia têm 

mostrado mais respeito em 

relação aos negros do que 

eles merecem 

,244(**) 

V29_RS_Inv 
Durante os últimos anos, os 

negros têm recebido menos do 

que merecem 
 

V28_RM_Inv 
É fácil entender a raiva 

dos negros no Brasil 
,260(**) 

V37_RS 

Irlandeses, Italianos, Judeus e 

outros grupos raciais superaram 

os preconceitos e trabalharam 

para crescer. Os negros 

deveriam fazer o mesmo sem 

qualquer favorecimento 

 
V12_RM 

Nos últimos anos, os 

negros progrediram mais 

economicamente do que 

eles merecem 

,224(**) 

V37_RS 

Irlandeses, Italianos, Judeus e 

outros grupos raciais superaram 

os preconceitos e trabalharam 

para crescer. Os negros 

deveriam fazer o mesmo sem 

qualquer favorecimento 

 
V17_RM 

Os negros não deveriam 

se impor onde não são 

desejados 
,217(**) 

V38_RS 
Os negros estão se tornando 

exigentes demais em sua busca 

por direitos iguais 
 

V17_RM 
Os negros não deveriam 

se impor onde não são 

desejados 
,284(**) 

V38_RS 
Os negros estão se tornando 

exigentes demais em sua busca 

por direitos iguais 
 

V36_RM 

Nos últimos anos, o 

governo e a mídia têm 

mostrado mais respeito em 

relação aos negros do que 

eles merecem 

,216(**) 

V45_RS 
De modo geral, os negros 

recebem muito mais atenção do 

governo do que merecem 
 

V12_RM 

Nos últimos anos, os 

negros progrediram mais 

economicamente do que 

eles merecem 

,253(**) 

V45_RS 
De modo geral, os negros 

recebem muito mais atenção do 

governo do que merecem 
 

V17_RM 
Os negros não deveriam 

se impor onde não são 

desejados 
,280(**) 

V45_RS 
De modo geral, os negros 

recebem muito mais atenção do 

governo do que merecem 
 

V35_RM 
A discriminação contra 

negros não é mais um 

problema no Brasil 
,230(**) 

V45_RS 
De modo geral, os negros 

recebem muito mais atenção do 

governo do que merecem 
 

V36_RM 

Nos últimos anos, o 

governo e a mídia têm 

mostrado mais respeito em 

relação aos negros do que 

eles merecem 

,284(**) 

V18_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro quando não 

faz besteira na entrada faz na 

saída” 

 
V12_RM 

Nos últimos anos, os 

negros progrediram mais 

economicamente do que 

eles merecem 

,270(**) 

V18_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro quando não 

faz besteira na entrada faz na 

saída” 

 
V17_RM 

Os negros não deveriam 

se impor onde não são 

desejados 
,344(**) 

V22_RC 
As únicas coisas que os negros 

sabem fazer bem é música e 

esportes 
 

V12_RM 

Nos últimos anos, os 

negros progrediram mais 

economicamente do que 

eles merecem 

,332(**) 
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V22_RC 
As únicas coisas que os negros 

sabem fazer bem é música e 

esportes 
 

V17_RM 
Os negros não deveriam 

se impor onde não são 

desejados 
,299(**) 

V22_RC 
As únicas coisas que os negros 

sabem fazer bem é música e 

esportes 
 

V36_RM 

Nos últimos anos, o 

governo e a mídia têm 

mostrado mais respeito em 

relação aos negros do que 

eles merecem 

,224(**) 

V46_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro bom é negro 

de alma branca”. 
 

V17_RM 
Os negros não deveriam 

se impor onde não são 

desejados 
,261(**) 

V43_IPADD 
Não existe preconceito contra 

os negros no Brasil  
V35_RM 

A discriminação contra 

negros não é mais um 

problema no Brasil 
,457(**) 

V22_RC 
As únicas coisas que os negros 

sabem fazer bem é música e 

esportes 
 

V33_RMADAP 
Os negros são mais 

habilidosos em trabalhos 

manuais 
,235(**) 

V18_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro quando não 

faz besteira na entrada faz na 

saída” 

 
V21_RS 

É verdade que algumas 

pessoas não se esforçam o 

suficiente; se os negros se 

esforçassem um pouco 

mais, eles poderiam ser 

tão prósperos quanto os 

brancos 

,277(**) 

V18_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro quando não 

faz besteira na entrada faz na 

saída” 

 
V38_RS 

Os negros estão se 

tornando exigentes demais 

em sua busca por direitos 

iguais 

,279(**) 

V22_RC 
As únicas coisas que os negros 

sabem fazer bem é música e 

esportes 
 

V21_RS 

É verdade que algumas 

pessoas não se esforçam o 

suficiente; se os negros se 

esforçassem um pouco 

mais, eles poderiam ser 

tão prósperos quanto os 

brancos 

,323(**) 

V22_RC 
As únicas coisas que os negros 

sabem fazer bem é música e 

esportes 
 

V45_RS 

De modo geral, os negros 

recebem muito mais 

atenção do governo do 

que merecem 

,265(**) 

V44_RC_Inv 
Se pudessem comer bem e 

estudar, os negros teriam 

sucesso em qualquer profissão 
 

V29_RS_Inv 
Durante os últimos anos, 

os negros têm recebido 

menos do que merecem 
,242(**) 

V46_RC 

O quanto você concorda ou 

discorda com a expressão 

popular: “Negro bom é negro 

de alma branca”. 
 

V45_RS 

De modo geral, os negros 

recebem muito mais 

atenção do governo do 

que merecem 

,323(**) 

V43_IPADD 
Não existe preconceito contra 

os negros no Brasil  
V20_RS_Inv 

Percebo que existe 

discriminação contra os 

negros no Brasil, 

limitando as suas chances 

de progredir 

,429(**) 

V43_IPADD 
Não existe preconceito contra 

os negros no Brasil  
V29_RS_Inv 

Durante os últimos anos, 

os negros têm recebido 

menos do que merecem 
,220(**) 

V43_IPADD 
Não existe preconceito contra 

os negros no Brasil  
V45_RS 

De modo geral, os negros 

recebem muito mais 

atenção do governo do 

que merecem 

,271(**) 
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V43_IPADD 
Existe preconceito contra os 

negros no Brasil, porém eu não 

me considero preconceituoso 
  V46_RC 

O quanto você concorda 

ou discorda com a 

expressão popular: “Negro 

bom é negro de alma 

branca”. 

,232(**) 

 


