
 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIOLÊNCIA POLICIAL CONTRA MINORIAS SOCIAIS NO BRASI L E NA 
ESPANHA: JUSTIFICATIVAS PARA O POSICIONAMENTO DE 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 

 
 
 
 
 
 

THIAGO MORAIS OLIVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

João Pessoa – PB 
Julho de 2013 



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS LETRAS E ARTES 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA POLICIAL CONTRA MINORIAS SOCIAIS NO BRASI L E NA 
ESPANHA: JUSTIFICATIVAS PARA O POSICIONAMENTO DE 

ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS 

 

 

 

Tese apresentada por Thiago Morais Oliveira ao 

programa de Doutorado em Psicologia Social da UFPB 

para obtenção do título de doutor 

 

Orientadora:  Prof.ª Drª Ana Raquel Rosas Torres 

Coorientador: Prof. Dr. José Luis Álvaro Estramiana 

 
 
 
 
 
 

João Pessoa – PB 
Julho de 2013 



 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O48v       Oliveira, Thiago Morais. 
                     Violência policial contra minorias sociais no Brasil e na 

Espanha: justificativas para o posicionamento de estudantes 
universitários / Thiago Morais Oliveira.-- João Pessoa, 2013. 

                  379f. : il.                 
                  Orientadora: Ana Raquel Rosas Torres 
                  Coorientador: José Luis Álvaro Estramiana 
                  Tese (Doutorado) – UFPB/CCHLA 
                  1. Discriminação social. 2. Preconceito - minorias sociais - 

Brasil - Espanha. 3. Violência policial. 4. Estudo transcultural. 
 
   

       
  UFPB/BC                                                 CDU: 316.647.82(043) 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÀÀÀÀ    minha famíliaminha famíliaminha famíliaminha família............        
Aos meus queridos pais Luiz Carlos Carrijo Oliveira e 

Maria Lúcia Morais Oliveira. Aos meus queridos 
irmãos, Iris e Igor. Ao meu grande amigo e 

cunhado Daniel...Muito Obrigado pelo carinho, 
incentivo e parceria sempre presentes. 

 
Dedico este trabalho aos meus preciosos 

sobrinhos Lucas e Kauã, a meu querido filho 
Gabriel e ao meu outro ilustre bebê que já está 

em processo de fabricação no ventre da mamãe  
Camila Moura Carrijo. Amo vocês. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

Em memória de José Carlos CarrijoEm memória de José Carlos CarrijoEm memória de José Carlos CarrijoEm memória de José Carlos Carrijo    OliveiraOliveiraOliveiraOliveira,,,,    GGGGranderanderanderande    TTTTioioioio,,,,    
PPPPadrinho adrinho adrinho adrinho e e e e AAAAmigo migo migo migo QQQQueridoueridoueridouerido............    

    
    

Em memória de Em memória de Em memória de Em memória de EymarEymarEymarEymard de Alburquerqued de Alburquerqued de Alburquerqued de Alburquerque    PinheiroPinheiroPinheiroPinheiro                                                                                                                                                
Amigo Querido.Amigo Querido.Amigo Querido.Amigo Querido......... 



Agradecimentos 
 

 
● À Professora Doutora Ana Raquel Rosas Torres, expresso todo o meu reconhecimento 

pela dedicação e paciência. Desde o mestrado como orientando tive o prazer de 
aprender a laboriosa arte de ser professor e pesquisador contigo. Agora, termino mais 
uma jornada, e desta vez como doutor. Suas contribuições com meu crescimento 
profissional e pessoal foram imprescindíveis durante esses sete anos de amizade e 
parceria. Muito obrigado; 

 
● Ao Professor Doutor Leoncio Camino pelo acolhimento, amizade, e pelas preciosas 

orientações e sugestões desde o início até a finalização deste trabalho; 
  
● Ao Professor Doutor José Luis Álvaro Estramiana pelo excelente acolhimento e 

parceria assim que cheguei à Espanha, e pelas profícuas orientações enquanto estive na 
Universidad Complutense de Madrid realizando minha pesquisa no doutorado 
sanduíche; 

 
● À Professora Doutora Alicia Garrido Luque muito obrigado também pelo excelente 

acolhimento e parceria durante o estágio doutoral em Madrid e pelas preciosas 
sugestões e orientações que contribuíram para a construção do presente trabalho; 

 
● Ao Professor Doutor Cícero Roberto Pereira, agradeço pela atenção e disponibilidade 

por ser sempre acessível e paciente na orientação com as intrincadas análises estatísticas 
desta tese. Sua contribuição foi imprescindível para a realização deste trabalho; 

 
● À Professora Doutora Maria da Penha Lima Coutinho pela leitura deste trabalho e pelas 

sugestões valorosas com o método e as análises qualitativas realizadas; 
 
● À Professora Doutora Márcia Magalhães Ávila Paz pela leitura deste trabalho e pelas 

ótimas sugestões sobre o tema trabalhado; 
 
● Ao Professor Doutor Bernardino Fernandéz Calvo pela parceria, leitura deste trabalho e 

pelos preciosos e minuciosos detalhes corrigidos; 
 

● À Professora Doutora Angela Coelho do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), 
pela cordial colaboração com a coleta de dados para esta tese;  

 

● Ao Professor Mestre Maio Spellman da Faculdade Maurício de Nassau, Campus João 
Pessoa, pela cordial colaboração com a coleta de dados para esta tese; 

 

● A todos os amigos do Grupo de Pesquisa em Comportamento Político (GPCP) da 
Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa. Muito obrigado pelo espírito 
anfitrião apurado e pela ajuda na produção deste trabalho. Agradeço imensamente à 
Juliana, Raquel Moraes, Jaqueline, Eldo, Layanne, Ana Rogélia, Ana Clotilde, Aline 
Machado, Hévilla, Karla, Roniere, Thiago Lima, Luana, Clarissa, Talita, Matheus, 
Tatiana, Clovis e Nathalia pela ajuda de ouro na coleta de dados, nas preciosas 
sugestões e análises desta tese; 

  
● A todos os Professores do Programa de Doutorado em Psicologia Social da 

Universidade Federal da Paraíba. Sem vocês o conhecimento seria inatingível;  



● À minha querida noiva Camila Moura pelo apoio, paciência, presença e ajuda cotidiana. 
Agradeço pela fundamental e preciosa contribuição na transcrição dos dados 
quantitativos e qualitativos desta tese, e pela paciência nestes últimos meses de trabalho 
duro. Muito obrigado também por não desistir de tomar aquele ônibus, naquele sábado 
chuvoso. “Te amo ocê trem”; 

 
● A meu filho Gabriel Moura pelo carinho, amizade e confiança. Você me ensinou que 

basta ser um amigo de coração aberto e sincero para ser um pai de verdade. Obrigado 
por me adotar e me respeitar; 

 
● Aos queridos amigos que deram uma nova e profícua perspectiva de futuro, Maurício, 

Bárbara, Bruno, Priscila, Artur, Simone, Gabriel Duarte, Marlene, Neto e Mariana, 
muito obrigado pelo familiar acolhimento e pela sincera amizade. Ágata e Puca eu 
também amo vocês; 

 
● À minha grande amiga e companheira de trabalho Juliana Almeida. Muito obrigado 

pelo espírito positivo e sempre bem humorado, pela companhia em muitas cidades, 
universidades e bares. O esforço valeu muito a pena minha querida; 

 

● Aos meus estimados amigos músicos e não músicos espalhados pelo Brasil e mundo a 
fora, que fazem do bom e velho “ROCK” uma predileção musical inefável, colossal e 
imortal; 

 
● Aos meus amigos de república madrilenha Kiko, Kike, Felix, Carlitos e Toño. Muito 

obrigado pelo companheirismo e acolhimento, ínclitos jinetes. Gracias por todo; 
 
● A todos meus queridos e estimados amigos de Madrid e outras cidades da Espanha, 

Miguel (Mic), Dario, Juan, Javi, Ezequiel, Nestor, Noe, Cristina, Anandriu, Arturo, Ana 
Toro, Ana Chiberto, Maria, Cecilia, Alba, Rui, Willy, Alberto, Pelo, Raul, David, 
Chema, Pablo, Mauro, Julica, Ramallo, Ursula, Paco de Canarias, Dani, Zone, Cojim, 
Jose, Pedro, Manolo, Rafa Franco, Pedro Franco, Silvia, Aster, Mary...axo pijo; 

 
● Ao CNPq pela bolsa de estudos; 
 

● À CAPES pela bolsa de estudos no Doutorado sanduíche na Universidad Complutense 
de Madrid; 

 

● Finalmente, agradeço a todos aqueles que acreditam na educação e na consequente 
ascensão social e econômica do Brasil por esta via imprescindível. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMÁRIO 
 
 

Lista de Tabelas..............................................................................................................X 
Lista de Figuras.............................................................................................................XI 
Lista de Siglas...............................................................................................................XV 
Resumo........................................................................................................................XVI 
Abstract......................................................................................................................XVII 
Resumen....................................................................................................................XVIII 
 
INTRODUÇÃO ...............................................................................................................1 
 
CAPÍTULO 1 

Preconceito racial no Brasil e Xenofobia na Espanha: Aproximações e 
Distanciamentos.............................................................................................................15 
1.1. Enfoques e Teorias sobre o Preconceito...............................................................33 

1.1.1. Teorias que destacam aspectos intra e interpessoais do preconceito................40 
1.1.2. Aspectos intergrupais e societais do preconceito..............................................46 

1.2. Modelos atuais para a análise do racismo simbólico, moderno, aversivo, 
ambivalente e cordial.....................................................................................................61 
 

CAPÍTULO 2 

Método............................................................................................................................86 

ESPANHA 
2.1. Participantes.........................................................................................................87 

2.1.1. Procedimento................................................................................................87 
2.1.2. Medidas e instrumento.................................................................................88 
2.1.3. Variáveis moderadoras.................................................................................89 

 
BRASIL 
2.2. Participantes.........................................................................................................96 

2.2.1. Procedimento................................................................................................96 
2.2.2. Medidas e instrumento.................................................................................97 
2.2.3. Variáveis moderadoras.................................................................................98 

 
CAPÍTULO 3 

Teste das primeiras hipóteses e plano para as análises das moderações................104 
3.1. Primeiras hipóteses (ESPANHA e BRASIL)....................................................105 

 
4. Resultados.................................................................................................................106 

4.1. ESPANHA.........................................................................................................107 
4.2. BRASIL.............................................................................................................108 

5. Plano para as análises das moderações..................................................................109 



CAPÍTULO 4 

Preconceito sutil como variável moderadora da tolerância à violência policial....111 
 
Hipóteses do papel moderador do Preconceito sutil.................................................115 

ESPANHA...........................................................................................................116 
Resultados............................................................................................................117 
 

Hipóteses do papel moderador do Preconceito sutil.................................................120 
BRASIL................................................................................................................121 
Resultados............................................................................................................122 
Discussão..............................................................................................................125 
 

 

CAPÍTULO 5  

Subsistemas de Valores da Teoria Universal dos Valores Humanos de Schwartz 
como variáveis moderadoras da tolerância à violência policial..............................127 

 
Hipóteses do papel moderador dos Subsistemas de Valores de Schwartz........................138 

ESPANHA...........................................................................................................139 
Resultados............................................................................................................140 
Discussão..............................................................................................................150 

 
 
CAPÍTULO 6 
Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP- 24) como variáveis moderadoras da 
tolerância à violência policial......................................................................................152 

 
Hipóteses do papel moderador dos Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP-24)..........159 

ESPANHA...........................................................................................................160 
Resultados............................................................................................................161 

 
 
Hipóteses do papel moderador dos Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP-24)..........171 

BRASIL................................................................................................................172 
Resultados............................................................................................................173 
Discussão..............................................................................................................180 

 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 7 
Crença no mundo justo (CMJ) como variável moderadora da tolerância à 
violência policial...........................................................................................................182 

Hipóteses do papel moderador da Crença no Mundo Justo (CMJ)..........................197 
ESPANHA...........................................................................................................198 
Resultados............................................................................................................199 
 

Hipóteses do papel moderador da Crença no Mundo Justo (CMJ)..........................202 
BRASIL................................................................................................................203 
Resultados............................................................................................................204 
 
Estudo adicional da CMJ como variável moderadora com vítima inocente 
(amostra brasileira)............................................................................................208 

Método........................................................................................................209 
Participantes................................................................................................209 
Procedimento..............................................................................................209 
Medida e instrumento.................................................................................210 
Variável moderadora..................................................................................211 
Primeira hipótese........................................................................................211 
Resultados...................................................................................................212 
Análise da moderação.................................................................................214 
Hipóteses do papel moderador da Crença no Mundo Justo (CMJ)............214 
Resultados...................................................................................................215 
Discussão....................................................................................................217 

 
CAPÍTULO 8 
Análise dos repertórios discursivos justificadores para a tomada de posição frente 
à violência policial – ESPANHA.................................................................................223 

 

Justificativa para o posicionamento frente à ação policial........................................227 
Cenário: Personagem espanhol............................................................................228 
Cenário: Personagem marroquino........................................................................235 
Cenário: Personagem cigano romeno...................................................................242 

Posicionamento a respeito de uma possível indenização, pelos ferimentos causados à 
vítima da violência policial.......................................................................................249 

Cenário: Personagem espanhol............................................................................250 
Cenário: Personagem marroquino........................................................................257 
Cenário: Personagem cigano romeno...................................................................264 

 

 
 



CAPÍTULO 9 
Análise dos repertórios discursivos justificadores para a tomada de posição frente 
à violência policial - BRASIL.....................................................................................271 

 
Justificativa para o posicionamento frente à ação policial........................................272 

Cenário: Personagem branco................................................................................273 
Cenário: Personagem negro.................................................................................280 
 

Posicionamento a respeito de uma possível indenização, pelos ferimentos causados à 
vitima da violência policial.......................................................................................288 

Cenário: Personagem branco................................................................................289 
Cenário: Personagem negro.................................................................................296 
 

Discussão das análises dos repertórios discursivos (ESPANHA E BRASIL)....303 

 
Considerações finais....................................................................................................311 
 
Referências...................................................................................................................315 
Anexos...........................................................................................................................339 

Anexo 1. Instrumento amostra espanhola.….......................................................340 
Anexo 2. Instrumento amostra brasileira.............................................................352 
Anexo 3. Instrumento com a vítima inocente (amostra brasileira)....................364 
Anexo 4. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – UFPB...............................376 



X 

 

Lista de Tabelas 
_______________________________________________ 

 
Tabela 1. Evolução histórica da compreensão do preconceito........................................38 
 
Tabela 2. Aspectos integradores da Causalidade do Preconceito....................................39 

 
Tabela 3. Dimensões e seus respectivos valores associados...........................................90 
 
Tabela 4. Comparação entre as médias dos níveis da indenização e do valor desta 

(amostra espanhola)......................................................................................107 
 
Tabela 5. Comparação entre as médias dos níveis da indenização e do valor desta 

(amostra brasileira).......................................................................................108 
 
Tabela 6. Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores 

previsores da tolerância à violência policial (preconceito)                             
(amostra espanhola)......................................................................................117 

 
Tabela 7. Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores 

previsores da tolerância à violência policial (preconceito)                             
(amostra brasileira).......................................................................................122 

 
Tabela 8. Natureza, fonte e procedimentos metodológicos destacados nas principais 

abordagens sobre os valores na psicologia social.........................................134 
 
Tabela 9. Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores 

previsores da tolerância à violência policial (Subsistemas de Valores de 
Schwartz)......................................................................................................141 

 
Tabela 10. Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores 

revisores da tolerância à violência policial (Subsistemas de Valores 
Psicossociais QVP-24) (amostra espanhola).................................................162 

 
Tabela 11. Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores 

revisores da tolerância à violência policial (Subsistemas de Valores 
Psicossociais QVP-24) (amostra brasileira)..................................................174 

 
Tabela 12. Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores 

revisores da tolerância à violência policial (CMJ) (amostra espanhola).......199 
 
Tabela 13. Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores 

revisores da tolerância à violência policial (CMJ) (amostra brasileira)........204 
 
Tabela 14. Comparação entre as médias dos níveis da indenização e do valor desta 

(amostra brasileira – estudo adicional).........................................................212 
 
Tabela 15. Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores 

previsores da tolerância à violência policial (CMJ)                                
(amostra brasileira – estudo adicional).........................................................215 

 



XI 

 

Lista de Figuras 

_______________________________________________ 
 

Figura 1. Escalonamento multidimensional exploratório do modelo de Schwartz.........91 
 
Figura 2. Dendograma representando a estrutura dos Subsistemas de Valores 

Psicossociais (QVP-24) (amostra espanhola).................................................93 

Figura 3. Representação gráfica dos resultados do escalonamento multidimensional 
aplicado aos Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP-24)              
(amostra espanhola)........................................................................................95 

 
Figura 4. Dendograma representando a estrutura dos Subsistemas de Valores 

Psicossociais (QVP-24) (amostra brasileira)................................................101 
 
Figura 5. Representação gráfica dos resultados do escalonamento multidimensional 

aplicado aos Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP-24)                 
(amostra brasileira).......................................................................................102 

 
Figura 6. Tolerância à violência policial em função da manipulação do cenário                 

(etnia e nacionalidade)..................................................................................107 
 
Figura 7. Tolerância à violência policial em função da manipulação do cenário                  

(cor da pele ou raça)......................................................................................108 
 
Figura 8. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo preconceito sutil                  
(amostra espanhola)......................................................................................118 

 
Figura 9. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo preconceito sutil        
(amostra brasileira).......................................................................................123 

 
Figura 10. Estrutura Circular dos Valores segundo Schwartz (1992)...........................132 
 
Figura 11. Estrutura Motivacional dos Valores Humanos............................................133 
 
Figura 12. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
autopromoção................................................................................................142 

 
Figura 13. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
conservação...................................................................................................144 

 
Figura 14. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
abertura à mudança.......................................................................................146 

 



XII 

 

Figura 15. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 
de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
autotranscendência........................................................................................148 

 
Figura 16. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
materialistas (amostra espanhola).................................................................163 

 
Figura 17. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
religiosos (amostra espanhola)......................................................................165 

 
Figura 18. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
hedonistas (amostra espanhola)....................................................................167 

 
Figura 19. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores               
pós-materialistas (amostra espanhola)..........................................................169 

 
Figura 20. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
materialistas (amostra brasileira)..................................................................175 

 
Figura 21. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
religiosos (amostra brasileira).......................................................................176 

 
Figura 22. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
hedonistas (amostra brasileira)......................................................................178 

 
Figura 23. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores       
pós-materialistas (amostra brasileira)...........................................................179 

 
Figura 24. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pela CMJ                                  
(amostra espanhola)......................................................................................200 

 
Figura 25. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pela CMJ                                
(amostra brasileira).......................................................................................205 

 
Figura 26. Tolerância à violência policial em função da manipulação do cenário (cor da 

pele ou raça) (estudo adicional) (amostra brasileira)....................................213 
 
Figura 27. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 

de acordo com o tipo de cenário moderado pela CMJ (estudo adicional) 
(amostra brasileira).......................................................................................216 



XIII 

 

Figura 28. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 
opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes                     
(amostra espanhola – personagem espanhol)................................................229 

Figura 29. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra espanhola – personagem espanhol)................................................233 

 
Figura 30. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 

opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes              
(amostra espanhola – personagem marroquino)...........................................236 

Figura 31. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra espanhola – personagem marroquino)...........................................240 

 
Figura 32. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 

opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes           
(amostra espanhola – personagem cigano romeno)......................................243 

Figura 33. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra espanhola – personagem cigano romeno)......................................247 

 
Figura 34. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 

opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes (amostra espanhola – personagem espanhol)..........................251 

Figura 35. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra espanhola – personagem espanhol)................................................255 

 
Figura 36. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 

opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes (amostra espanhola – personagem marroquino)......................258 

Figura 37. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra espanhola – personagem marroquino)...........................................262 

 
Figura 38. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 

opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes (amostra espanhola – personagem cigano romeno).................265 

Figura 39. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra espanhola – personagem cigano romeno)......................................268 

 
Figura 40. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 

opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes            
(amostra brasileira – personagem branco)....................................................274 

Figura 41. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra brasileira – personagem branco)....................................................278 

 



XIV 

 

Figura 42. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 
opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes           
(amostra brasileira – personagem negro)......................................................281 

Figura 43. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra brasileira – personagem negro)......................................................284 

 
Figura 44. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 

opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes (amostra brasileira – personagem branco)...............................290 

Figura 45. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 
(amostra brasileira – personagem branco)....................................................294 

 
Figura 46. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 

opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes (amostra brasileira – personagem negro).................................297 

 
Figura 47. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência 

(amostra brasileira – personagem negro)......................................................300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



XV 

 

Lista de Siglas 

___________________________________________________ 
 

ACAIP – Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias 
ALSCAL – Alternating least-squares algorithm  
CHD – Classificação hierárquica descendente 
CIS – Centro de investigaciones sociológicas  
CMJ – Crença no Mundo Justo  
DP – Desvio padrão 
DST – Doença sexualmente transmissível  
EUA – Estados Unidos da América 
HCA – Hierarchical cluster analysis 
HIV – Human immunodeficiency virus 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
INE – Instituto Nacional de Estadística 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada  
M – Média  
MDS – Multidimensional Scaling 
ONU – Organização das Nações Unidas  
OPI – Observatorio Permanente de la Inmigración 
PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio 
QVP-24 – Questionário de Valores Psicossociais-24  
QVR – Questionário de Valores de Rokeach 
QVS – Questionário de Valores de Schwartz 
R2 – Correlação múltipla quadrada 
SVS – Schwartz Value Survey 
UCE – Unidade de contexto elementar  
UCI – Unidade de contexto inicial 
UCM – Universidad Complutense de Madrid 
UFPB – Universidade Federal da Paraíba 
UNESCO – The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

χ
2 

– (qui-quadrado) 
Y – Média de uma moderação 
Z – Número de desvios padrões a contar da média 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



XVI 

 

Resumo 
 

O objetivo geral desta tese foi investigar se a violência policial é mais tolerada quando a 
vítima é membro de uma minoria social (e.g. negro no Brasil e imigrantes marroquinos 
e ciganos romenos na Espanha). Esta foi, portanto, uma tese sobre o preconceito e a 
discriminação racial no Brasil e a xenofobia e a discriminação na Espanha. Os objetivos 
específicos foram: a) analisar o papel moderador de um conjunto de variáveis 
psicossociais na tomada de posição, frente às ações extrajudiciais (e.g. Preconceito, 
Teoria Universal dos Valores Humanos de Schwartz, Valores Psicossociais QVP-24 e 
Crença no Mundo Justo) e b) analisar as justificativas dadas pelos participantes para a 
tomada de posição com relação à violência policial. Para alcançar estes objetivos, dois 
estudos, como delineamento quase-experimental, foram realizados. No primeiro, 
participaram estudantes universitários espanhóis (n = 207), com idade variando entre  
17 e 31 anos (M = 20.2, DP = 2.68) e no segundo, estudantes universitários brasileiros      
(n = 114), com idade variando entre 17 e 56 anos (M = 23.5, DP = 6.72).  O instrumento 
utilizado em ambos os países começava apresentando um cenário de violência policial 
contra um membro de uma minoria social que, posteriormente, teve sua culpa 
constatada em relação ao delito do qual era suspeito. Em seguida, havia um conjunto de 
perguntas abertas, nas quais se solicitava ao participante que justificasse seu 
posicionamento frente à situação descrita. Na sequência, eram apresentadas todas as 
outras variáveis, todas em formato Likert de seis pontos. Por últimos, solicitavam-se as 
características sociodemográficas dos participantes. No que se referem aos resultados 
das análises das moderações, na amostra espanhola, as seguintes variáveis apresentaram 
efeito significativo de interação com os cenários apresentados, ou seja, elas moderaram 
o efeito do cenário na tolerância à violência policial: o preconceito; os subsistemas de 
valores de Schwartz; os subsistemas dos valores psicossociais QVP-24. No entanto, os 
resultados referentes ao papel moderador da Crença no Mundo Justo não foram 
estatisticamente significativos. Nos resultados brasileiros também houve efeito 
significativo na interação das variáveis pesquisadas com os cenários apresentados, com 
exceção dos subsistemas de valores de Schwartz, pois as análises psicométricas 
realizadas demonstram que o instrumento não atingiu os parâmetros que permitissem 
sua utilização no Brasil. Além disso, os resultados referentes à Crença no Mundo Justo 
foram apenas marginalmente significativos. Foi realizado, então, um estudo 
complementar, no Brasil, com um instrumento semelhante ao anterior, mas, aqui a 
vítima da violência policial era inocente. Nesta situação, os resultados alcançaram 
significância estatística conforme o esperado. Quanto às análises dos repertórios 
discursivos, na Espanha, a maioria dos participantes apresentou justificativas que 
toleravam a violência policial contra as minorias sociais. No Brasil os resultados 
também seguiram essa direção. Esses resultados são discutidos enfatizando-se sua 
validade ecológica, no sentido em que se conseguiu representar bem uma situação da 
qual pôde emergir o preconceito e a discriminação. Finalmente, esperamos que os 
resultados aqui apresentados possam embasar futuros debates e intervenções que visem, 
de fato, uma mudança na maneira pela qual os membros das minorias sociais são vistos 
nas sociedades contemporâneas. 
 

Palavras Chaves: preconceito; discriminação; xenofobia; violência policial; minorias 

sociais; estudo transcultural. 
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Abstract 
 

The overall aim of this thesis was to investigate whether police violence is more 
tolerated when the victim is a member of a social minority (e.g. Black in Brazil, and 
Moroccan immigrants and Romanian gypsies in Spain). This was therefore a thesis on 
racial prejudice and discrimination in Brazil, and xenophobia and discrimination in 
Spain. The specific objectives were: a) to analyze the moderating role of a set of 
psychosocial variables in adopting a position on police violence (e.g. Prejudice, 
Schwartz's Universal Theory of Basic Human Values, PVQ-24 Psychosocial Values, 
and Belief in a Just World), and b) to analyze the reasons given by the participants for 
the positions taken regarding police violence. To achieve these objectives, two studies, 
with quasi-experimental design, were conducted. In the first, the participants were 
Spanish university students (n = 207), with ages between 17 and 31 years                    
(M = 20.2, SD = 2.68), and in the second, Brazilian university students (n = 114), with 
ages between 17 and 56 (M = 23.5, SD = 6.72). The instrument used in both countries 
began by presenting a scenario of police violence against a member of a social minority 
who was subsequently found guilty of the offense for which he/she was a suspect. This 
was followed by a set of open questions, in which the participant was asked to explain 
his/her position on the situation described. Next, the rest of the variables were 
presented, all in a six-point Likert format. And finally, the sociodemographic 
characteristics of the participants were requested. With regard to the moderation 
analysis results, in the Spanish sample the following variables showed a significant 
interaction effect with the scenarios presented, i.e. they moderated the scenario's effect 
on the tolerance for police violence: prejudice; Schwartz's values subsystems; the    
PVQ-24 psychosocial values subsystems. However, the results for the moderating role 
of Belief in a Just World were not statistically significant. The Brazilian results also 
showed significant effects in the interaction of the variables studied with the scenarios 
presented, with the exception of Schwartz's values subsystems, since the psychometric 
analyses conducted had shown that the instrument did not meet the criteria that would 
allow for its use in Brazil. Further, the results regarding Belief in a Just World were 
only marginally significant. Thus a complementary study was conducted in Brazil, with 
an instrument similar to the previous one, but in this case the victim of police violence 
was innocent. In this situation the results were statistically significant, as expected. 
Regarding the analysis of discursive repertoires, in Spain most participants presented 
justifications for tolerating police violence against social minorities. In Brazil the results 
also followed this direction. These results are discussed, with emphasis on their 
ecological validity, in the sense that it was quite possible to produce a situation from 
which prejudice and discrimination could emerge. In closing, we hope that the results 
presented here may support future discussion and intervention directed at an actual 
change in the way members of social minorities are seen in contemporary societies. 
 

Keywords: prejudice; discrimination; xenophobia; police violence; social minorities; 

transcultural study. 
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Resumen 
 

El objetivo principal de esta tesis fue investigar si la violencia policial es más tolerada 
cuando la víctima es miembro de una minoría social (por ejemplo, negro en Brasil e 
inmigrantes marroquíes y gitanos-rumanos en España). Esta fue, por tanto, una tesis 
sobre el prejuicio y la discriminación racial en Brasil y la xenofobia y la discriminación 
en España. Los objetivos específicos fueron: a) analizar el papel moderador de un 
conjunto de variables psicosociales en las actitudes, frente a las acciones extrajudiciales 
(por ejemplo, Prejuicio, Teoría Universal de los Valores Humanos de Schwartz, Valores 
Psicosociales QVP-24 e Creencia en un Mundo Justo) e b) analizar las justificaciones 
dadas por los participantes sobre su posición en relación a la violencia policial. Para 
alcanzar estos objetivos, dos estudios, con un diseño cuasi-experimental, fueron 
realizados. En el primero, participaron estudiantes universitarios españoles (n = 207), 
con edades comprendidas entre los 17 y los  31 años (M = 20.2, DP = 2.68) y en el 
segundo, estudiantes universitarios brasileños (n = 114), con edades comprendidas entre 
los 17 y los  56 años (M = 23.5, DP = 6.72). El instrumento utilizado en ambos  países 
comenzaba presentando un escenario de violencia policial contra un miembro de una 
minoría social, responsable de un delito. A continuación, se realizaban un conjunto de 
preguntas abiertas, donde se solicitaba a cada participante que justificase su posición 
frente a situación descrita. Seguidamente, se presentaban el resto de variables, todas 
ellas en  formato Likert de seis puntos. Por último, se preguntaba por las características 
socio-demográficas de los participantes. En lo que se refiere a los  resultados de los  
análisis de las moderaciones, de la muestra española, las siguientes variables mostraron 
un  efecto significativo de interacción con los escenarios, o sea, moderaron el efecto del 
escenario en la tolerancia a la  violencia policial: el prejuicio; los subsistemas de valores 
de Schwartz y los subsistemas de los valores psicosociales QVP-24. Sin embargo, los 
resultados referentes al papel moderador de la  Creencia en un Mundo Justo,  no fueron 
estadísticamente significativos. Los resultados de la muestra brasileña también 
mostraron un efecto significativo en la  interacción de las variables estudiadas con los 
escenarios presentados con  excepción de los subsistemas de valores de Schwartz, pues 
los análisis psicométricos realizados demostraron que el instrumento no alcanzo los 
parámetros que permitiesen su utilización en la muestra brasileña. Además, los 
resultados referidos a la Creencia en un Mundo Justo fueron marginalmente 
significativos. En el caso brasileño, Fue realizado un estudio complementario utilizando 
un instrumento en el cual la víctima de la violencia policial era inocente y los resultados 
fueron estadísticamente significativos tal y como se esperaba. En cuanto a los análisis 
de los repertorios discursivos, en España, la mayoría de los participantes presentaron 
argumentos favorables a la tolerancia de la violencia policial contra as minorías 
sociales. En Brasil, los resultados también fueron en la misma dirección. En la discusión 
de estos resultados se enfatiza su validez ecológica, en el sentido que se consiguió 
representar adecuadamente una situación en la que fue posible estudiar la emergencia 
del prejuicio y la discriminación. Finalmente, esperamos que los resultados aquí 
presentados puedan contribuir a la realización de debates e intervenciones futuras que 
tengan como objetivo un cambio en la manera en la que los miembros de minorías 
sociales son vistos en las sociedades contemporáneas.  
 

Palabras Clave: prejuicio; xenofobia; discriminación; violencia policial; minorías 

sociales; estudio transcultural. 
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“A polícia apresenta suas armas 
escudos transparentes, cassetetes, 
capacetes reluzentes e a determinação 
de manter em seu lugar... 
 
...Os negros apresentam suas armas as 
costas marcadas, as mãos calejadas e 
a esperança que só tem quem tá 
cansado de apanhar” 

Paralamas do sucesso 

 

 

“A las ocho de  la 
mañana hacen falta 
más inmigrantes y a las 
ocho de la tarde sobran 
todos” 

Juan Enciso Ruiz 
Prefeito do município 
almeriense de El Ejido - 
Espanha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 13 da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos: 1. Toda pessoa 
tem direito a circular livremente e a 
escolher sua residência no território 
de um Estado. 2. Toda pessoa tem 
direito a sair de qualquer país, 
inclusive do seu próprio, e a regressar 
a seu país. 
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O objetivo geral desta tese é investigar se a violência policial é mais tolerada 

quando a vítima é membro de uma minoria social (e.g. negro no Brasil e imigrante 

marroquino e cigano romeno na Espanha). Em outras palavras, está é uma tese sobre o 

preconceito e a discriminação racial no Brasil e a xenofobia e a discriminação na 

Espanha. Mas porque estudar esses temas em uma época onde, pelo menos em termos 

legais, esses fenômenos não deveriam mais existir? 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2008, 

2010) se as tendências atuais de transferência de renda forem mantidas como estão a 

população negra brasileira passaria mais 32 anos ganhando salários 53% menores que 

os brancos. Estes dados foram corroborados mais uma vez pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010) que revelou a dura situação enfrentada pelos 

negros, com poucas perspectivas de melhoras, visto que os índices permanecem os 

mesmos, ou em alguns casos, piores. Assim sendo, esses indicadores apontam que, na 

terra da “democracia racial” existem desigualdades profundas entre negros e brancos. 

Outra importante diferença social existente entre negros e brancos no Brasil 

refere-se à exposição à violência. Waiselfisz (2012) mostra que dos homicídios 

registrados desde 1998, em comparação com outras nações, o Brasil ocupa as primeiras 

posições de país mais violento do planeta, numa das regiões mais violentas, a América 

Latina. Os dados ainda apontam que os jovens, e, sobretudo os negros, são as duas 

populações mais vitimadas. 

A pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça ao Instituto Sangari 

intitulada: O Mapa da Violência: Os jovens do Brasil (2011) também segue essa mesma 

direção. Segundo os dados, a população mais vitimada por crimes e também pela polícia 

é a população negra, sendo que a chance de um indivíduo negro morrer é 103.4% maior 

do que um indivíduo branco. Além disso, a probabilidade de morte de um jovem negro, 
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com idade entre 15 e 25 anos, é 127.6% maior do que um jovem branco, da mesma 

faixa etária. 

As origens dessas diferenças sócio demográficas podem ser encontradas na 

história das relações inter-raciais brasileiras. As ideias sobre a suposta superioridade 

biológica da raça branca começou a ganhar força no Brasil a partir do início do Século 

XX (Fernandes, 1965; Guimarães, 2004; Hofbauer, 2006; Holanda, 2000; Lima, 2002; 

Moura, 1983; Pierson, 1971; Prado Junior, 2008; Santos, 2008) e serviram tanto para 

justificar a exploração da mão-de-obra negra, como também para negar a existência do 

preconceito racial enquanto fenômeno social. Esta negação ganhou realmente espaço no 

imaginário nacional a partir da publicação de Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre 

(1933/1998). Nesta obra, o autor defende a ideia da presença de uma elegante 

cordialidade racial, que serviu como pilar para a criação do mito da existência da 

democracia racial no Brasil. Segundo Freyre existiria um “terno orgulho” brasileiro por 

testemunhar que negros e mulatos, num futuro próximo, usufruiriam de oportunidades 

equânimes junto aos brancos. 

Por outro lado, na Espanha tem ocorrido a discriminação de minorias sociais 

que buscam melhores condições de vida, quando seus países de origem já não oferecem 

postos de trabalho e perspectiva de um futuro melhor em curto prazo. As grandes 

desigualdades socioeconômicas dentro e entre os países desencadeiam contínuos fluxos 

migratórios das regiões pobres, para locais com condições de vida mais avançadas e 

favoráveis. Assim, tem aumentado o número de imigrantes que sofrem discriminação e 

violências física e psicológica nos países mais ricos (CIS, 2010; Pajares, 2010). 

Segundo o Eurobarometro (2010), na opinião dos cidadãos espanhóis, os três principais 

problemas enfrentados hoje no país são: situação econômica (66%), desemprego (54%) 

e a imigração (12%). 
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De acordo com Alonso (2004), o aumento do fluxo migratório na Espanha e 

em algumas outras partes da Europa se deve principalmente à abertura das transações 

econômicas, sobretudo em razão do fenômeno da globalização (Eurostat, 2005;     

United Nations, 2006). Contudo, esta efervescência econômica esconde a marca obscura 

da xenofobia, ou seja, os imigrantes que estão na Espanha sofrem preconceitos que 

podem ser parecidos com a questão racial no Brasil (Pires, 2010). Com isso existem 

algumas dificuldades para definir precisamente o rechaço ao estrangeiro, pois não são 

necessariamente étnicas, mas de fato, econômicas, cujos aspectos envolvem conteúdos 

ideológicos e perspectivas políticas (Domke, 2001; Moscovici, 2009). 

Em 2010 marroquinos e equatorianos lideraram o ranking de imigrantes em 

território espanhol, sendo 30.41% e 14.36% do total de imigrantes instalados na 

Espanha, respectivamente. Tal panorama confirmou a boa fase econômica do país 

naquele ano e a grande procura por novos postos de emprego, associadas também à 

importância do emprego estrangeiro no mercado de trabalho espanhol, embora 

atualmente a Espanha esteja com um dos mais elevados níveis de desemprego da 

Europa. Não obstante os dados do Eurobarometro (2010) mostraram que nos últimos 

meses de 2010 a economia espanhola iniciou uma recuperação, graças às exportações e 

às melhoras na demanda nacional. A crise espanhola iniciou-se da associação entre a 

crise financeira internacional e uma grave crise interna, principalmente desencadeada 

pela euforia imobiliária. No entanto, a discriminação e a exclusão dos imigrantes têm 

sido um grande e grave problema social enfrentado na Espanha. 

Embora atualmente exista a implementação de ferramentas jurídicas como o 

Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, e o Pacto Internacional de Direitos 

Civis e Políticos, que trazem em seu artigo 26 a ênfase na não discriminação como um 

direito de caráter autônomo e geral, os imigrantes na Espanha, sobretudo, os 



5 
 

marroquinos e os ciganos romenos têm sofrido discriminação e rechaço quanto a estes 

direitos. Atualizando os dados, segundo o INE (2011), estes são os dois grupos de 

imigrantes mais numerosos, sendo que oficialmente residiam até 2011, 769.920 

marroquinos, 864.278 romenos e 359.076 equatorianos na Espanha. 

Apesar das situações preocupantes frente a este assunto, segundo o Parlamento 

Europeu (OPI, 2010) têm ocorrido tentativas de minimizar a discriminação, conforme 

fez o eurodeputado finlandês associado ao “Grupo da Aliança dos Democratas e 

Liberais pela Europa”, Hannu Takkula, em um relatório sobre a educação dos filhos dos 

imigrantes, que prioriza e defende a igualdade no que diz respeito ao acesso à educação 

de qualidade, tanto para as crianças autóctones, como para os filhos dos imigrantes, 

evitando e combatendo desta maneira, qualquer tipo de segregação ou discriminação.  

Por outro lado, tratando especificamente da violência policial, as práticas 

ilegais da polícia são nomeadas de ações extrajudiciais, que segundo                   

Briceño-León, Carneiro e Cruz (1999) se caracterizam por atos que violam e ferem o 

estado de direito dos cidadãos, além de ultrapassar os limites de atuação que é 

outorgado ao policial por lei, ou seja, estas práticas se referem às ações ilegais da 

polícia, que são praticadas no cumprimento do mandato legal, no embate dos objetivos 

institucionais, visto que não é um tipo qualquer de ação ilegal                             

(Briceño-León et al., 1999). Machado e Noronha (2002) nomeiam estes atos de 

violência policial contra as pessoas e/ou grupos, como “violência oficial”. No entanto, a 

característica de ação violenta pode variar de acordo com o grau de tolerância, 

governamental ou popular. Assim, poderá ocorrer mais vigilância sobre a prática 

violenta dos policiais, dependendo do lugar de ocorrência. 

De fato, a violência oficial pode estar associada à violência estrutural (aquela 

que se expressa por meio das desigualdades sociais, econômicas e raciais), mas não 
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pode ser ingenuamente reduzida a esta última. O preconceito racial e a xenofobia seriam 

possíveis causas desta violência, visto que a violência oficial existe em nosso cotidiano, 

quando um policial agride alguém (Briceño-León et al., 1999). Machado e Noronha 

(2002, p. 189) resumem em uma frase o motivo principal para que ocorra violência 

policial contra minorias sociais: 

se o aparelho policial participa ativamente na manutenção e reprodução 

da ordem social, a forma como ele opera e trata populações pobres e                

não-brancas depende de controles institucionais externos e internos ao aparelho 

policial. A falta desses controles contribui para que a violência estrutural se 

transforme em agressão direta ou interpessoal, gerando formas de vitimização e 

insegurança que favorecem a intolerância e servem como álibis para abusos 

policiais. 

Machado e Noronha (2002) argumentam que na medida em que determinados 

indivíduos percebessem a perda do controle sobre a criminalidade, se organizariam em 

setores da sociedade e desenvolveriam comportamentos autoritários, que logicamente 

apoiariam os graves excessos da polícia contra indivíduos que cometessem delitos, 

sejam eles de gravidade elevada ou não. De acordo com os pressupostos teóricos do 

presente trabalho, não seria necessário que as pessoas percebessem as falhas da polícia, 

para ocorrer o preconceito e a discriminação contra as minorias sociais. De fato, a 

organização dos grupos dominantes em manter o poder, em meio às relações 

sociorraciais no Brasil e socioetnicas na Espanha, é o fator que cria a discriminação e a 

tolerância da violência contra os grupos menos favorecidos, mantendo-os na parte mais 

baixa e excluída da vida social (Brown, 1995; Camino, Da Silva, Machado, & Pereira, 

2001; Torres, Faria, Guimarães, & Martignoni, 2007; Vala, Monteiro, & Leyens, 1988). 
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Segundo Sabucedo, Blanco e De la Corte (2003) e Apter (1997) a violência 

contra membros exogrupais, sobretudo minoritários, pode existir se a justificativa para o 

ato violento se referir a aspectos desumanos inerentes à natureza do grupo alvo, por 

exemplo, a partir da discriminação e da infra-humanização. Vala et al. (1988) 

demonstraram que indivíduos conservadores também tendem a tolerar mais a violência 

policial, utilizando a justificativa de que a ação policial é motivada em razão de um 

maior controle social, pois a atribuição que justifica e legitima o ato violento acorre em 

termos de causa externa e não interna, ou seja, os indivíduos não consideram este tipo 

de conduta policial uma violência propriamente dita, ou um abuso de poder destes 

profissionais, mas uma estratégia social de estabelecimento e manutenção da           

“ordem social” contra aqueles que não a cumprem, sobretudo os indivíduos pertencentes 

a exogrupos formados por imigrantes. 

Com relação ao sistema prisional brasileiro, de acordo com                                

Adorno (1995, 1996a, 2009), Pastoral Carcerária (2009) e Peres, Cardia, Mesquita Neto, 

Santos e Adorno (2008), na cidade de São Paulo e em outros Estados da Federação 

Brasileira, o acesso de réus negros e brancos à justiça criminal, por exemplo, é 

permeado por grande diferença na distribuição de punições. Negros que cometem os 

mesmos crimes que brancos recebem tratamento e punição mais severos quanto às 

condenações, e com isso enfrentam maiores obstáculos para lograr o direito de defesa, 

que deveria ser assegurado pelas normas constitucionais. 

A proporção de réus condenados, obtida nas pesquisas de                               

Adorno (1995, 1996a), foi de 68.8% de negros e 31.2% de brancos. A cor da pele, 

portanto, é determinante na decisão de punir mais energicamente um criminoso, ao 

menos no sistema de distribuição de justiça brasileiro do município de São Paulo. Esse 

autor demonstrou não só a existência da discriminação contra o negro no sistema 
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judiciário, como também refutou a suspeita de que o negro tenderia a praticar mais 

crimes violentos do que indivíduos brancos, visto que o número de crimes cometidos 

por negros ou brancos era praticamente idêntico. 

A violência policial na Espanha também é tema recorrente e preocupante.      

Em razão do crescente aumento de atos extrajudiciais cometidos contra imigrantes, 

sobretudo marroquinos, ciganos romenos e equatorianos, o Comité para la Eliminación 

de la Discriminación Racial de Naciones Unidas (2011) exigiu da Espanha que a polícia 

acabe com as brutais abordagens, conhecidas como: “controle da identidade racial” 

baseadas nos “perfis étnicos e raciais” que, na prática, se traduzem em detenções 

indiscriminadas, que logicamente se convertem em abuso de autoridade, maus tratos e 

restrição de direitos, em forma de ações extra judiciais, por conta da cor da pele e /ou 

origem étnica do indivíduo (Sección Española de Amnistía Internacional, 2010).            

A ONU também recomendou que o governo espanhol estudasse a revisão da circular 

1/2010 da “Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la policía Nacional”, que 

por sua vez regula o tratamento policial dirigido aos cidadãos estrangeiros que não 

possuem documentos legais para permanecerem fora de seus respectivos países. 

Segundo a Sección Española de Amnistía Internacional (2010), embora o Plano 

Nacional de Direitos Humanos tenha adotado medidas para combater o preconceito em 

2008, a Espanha não lançou até 2011, todos os dados atualizados sobre a ocorrência de 

atos preconceituosos em território espanhol, nem criou medidas organizadas e 

estratégicas contra a disseminação dessas práticas, particularmente a xenofobia e o 

preconceito racial que se manifestam em forma de discriminação, ponto chave desta 

tese. 

Na Espanha, as prisões albergam detentos de mais de oitenta nacionalidades 

(Acaip, 2006, 2010). Dentre os grupos mais numerosas estão, nesta ordem, os 
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marroquinos, os colombianos, os romenos e os argelinos, que cresceram 150% em cinco 

anos (Acaip, 2006), ou seja, esses grupos formaram o maior contingente de estrangeiros 

presos em território espanhol, no ano de 2006 (Hererro, Garcia, & Enríquez, 2006).      

O contigente dos dois grupos mais discriminados da Espanha corresponde a 4.398 

detentos de Marrocos (26%), e 1.309 da Romênia (7.7%) (Acaip, 2006). 

Nas prisões dirigidas pelo Ministério do Interior até 2008, menos a Catalunha, 

havia 4.586 marroquinos presos. Os internos desta nacionalidade somavam 7.7% dos 

59.149 presos nos 77 centros controlados pela Administração Central. A população 

carcerária na Espanha superou o número de 76.756, e os presos estrangeiros 

representavam até 2010, 35.51% da população total, com 27.067 reclusos.                   

Os marroquinos foram os que representaram o maior número de detentos, com 7.018 

indivíduos (25.09%) e os romenos totalizaram 1.890 detentos (5.8%) (Acaip, 2010). 

Tendo como base as argumentações apresentadas anteriormente, considera-se 

que as ideologias grupais são elementos robustos e eficazes em manter práticas de 

dominação e discriminação. Segundo Chevigny (1995) existem pelo menos, quatro 

aspectos fundamentais, que são imprescindíveis para compreender como se desdobram 

os comportamentos pró e/ou contra as práticas violentas dos cidadãos, inclusive dos 

policiais, contra as minorias sociais: 1. A orientação governamental no uso da violência; 

2. A consciência de cidadania; 3. O nível de aceitação social da violência para resolver 

conflitos e 4. O padrão de relacionamento entre governo e população, que por sua vez 

objetiva regular a cidadania e permitir o controle social sobre os órgãos governamentais. 

Porém, para a abordagem psicossociológica adotada neste trabalho, e para a 

melhor compreensão tanto do preconceito como da discriminação em forma de 

tolerância à violência policial, é imprescindível examinar os aspectos que especificam a 

natureza das relações estabelecidas entre os grupos. Portanto, não será aprofundada a 
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importante questão da intervenção governamental, mas sim os critérios de 

discriminação estabelecidos dentro das relações intergrupais. 

Tomados em conjunto, os dados apresentados até aqui apontam que a violência 

policial é um problema de graves proporções e apresenta um grande desafio, tanto para 

os órgãos que controlam o treinamento policial, para os governantes, bem como para a 

psicologia social, que tem contribuído com a demonstração de como esta forma de 

violência se manifesta e quais caminhos devem ser traçados para que se estabeleça uma 

efetiva redução das ações extrajudiciais (Guimarães, Torres, & Faria, 2005;                            

Sabucedo et al., 2003; Torres et al., 2007). 

Tendo todas essas reflexões como pano de fundo, a pergunta que esta tese 

planeja responder é: será que a violência policial é mais tolerada quando a vítima é 

membro de uma minoria social, por exemplo, negro no Brasil e marroquino e cigano 

romeno na Espanha? Para respondê-la, a perspectiva aqui adotada demonstrou que a 

violência policial possui uma “lógica”, que a transforma em um processo 

discriminatório contra as minorias sociais. 

Portanto, o objetivo geral é investigar se a violência policial é mais tolerada 

quando a vítima é membro de uma minoria social (e.g. negro no Brasil e imigrante 

marroquino e cigano romeno na Espanha), do que quando é uma maioria social           

(e.g. branco no Brasil e espanhol na Espanha). Os objetivos específicos são:                         

1) analisar o papel de um conjunto de variáveis psicossociais na tomada de posição, 

frente às ações extrajudiciais (e.g. Preconceito sutil, valores (Subsistemas de Valores da 

Teoria Universal dos Valores Humanos de Schwartz e Subsistemas de Valores 

Psicossociais QVP-24) e Crença no Mundo Justo - CMJ); 2) analisar as justificativas 

dadas pelos participantes para a tomada de posição com relação à violência policial. 
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Para o planejamento teórico desta tese, partiu-se do levantamento feito dos 

estudos sobre preconceito e discriminação publicados nas principais revistas de 

psicologia social1 e o aporte teórico relaciona as expressões flagrantes com as novas 

formas sutis de preconceito e discriminação que se desenvolveram nas sociedades 

contemporâneas (Allport, 1954/1979; Augoustinos, & Reynolds, 2001; Brown, 1995, 

1992; Gaertner, & Dovidio, 1977, 1986; Jones, 1972; Katz, Wackenhut, & Hass, 1986; 

McConahay, 1986). Neste levantamento, detectou-se um padrão onde a maioria dos 

estudos sobre o preconceito racial tem se concentrado na seguinte vertente – desvelar as 

novas formas que o preconceito vem assumindo, bem como seus preditores, correlatos, 

mediadores e moderadores. No entanto, não foi encontrado nenhum estudo que fizesse 

referência à maneira pela qual os indivíduos toleram ações extrajudiciais da polícia 

contra minorias sociais, e quais variáveis poderiam influenciar esta tolerância, ou seja, 

estudos que investigassem a discriminação concreta, aqui operacionalizada por meio da 

violência policial contra minorias sociais. 

É importante ressaltar que as formas atuais do preconceito carregam consigo 

uma especificidade histórica e cultural referente ao seu contexto de ocorrência, pois são 

problemas inter-raciais próprios de cada país (Camino, Da Silva, & Machado, 2004; 

Hasenbalg, 1979/2005; Lima, & Vala, 2004ab; Pereira, & Vala, 2010;                   

Pereira, Vala, & Costa-Lopes, 2010; Pereira, Vala, & Leyens, 2009;                           

Vala, & Lima, 2002; Vala, Pereira, Lima, & Leyens, 2012). Desta forma, as práticas 

discriminatórias se revestem de uma roupagem branda que tenciona aparentar uma 

estima a valores e normas de respeito às minorias sociais, sem recorrer à discriminação 

pela hierarquia da supremacia racial (Camino et al., 2001). 

                                                 
1Journal of Personality of Social Phycology; Personality and Social Pshycology Bulletim; British Journal 
of Social Psychology; Personality and Social Pshycology Review. 
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Neste trabalho utilizou-se a definição de preconceito racial de                   

Allport (1954/1979) e de outros autores (Brown, 1992, 1995; Duckitt, 2001;                

Van den Berghe, 1967), que serão discutidas com mais detalhes, a seguir, no Capítulo 1. 

Portanto, o preconceito se configura como uma atitude aversiva e intergrupal contra 

determinado indivíduo ou grupo de indivíduos, por estes serem percebidos como 

inferiores e pertencentes a origens desconhecidas e depreciadas ou compartilharem 

ideologias contrárias, que apresentam censuras ou desagrados suficientes para serem 

rejeitados, excluídos e discriminados. Existe ainda, o componente afetivo que se refere 

aos sentimentos negativos dirigidos ao grupo alvo ou ao indivíduo do grupo e 

finalmente o comportamento, que é a própria ação de discriminar (Tajfel, 1969, 1982). 

Também é importante ressaltar que a perspectiva do presente trabalho não é 

estabelecer uma comparação transcultural stricto sensu, mas buscar compreender como 

certos processos discriminatórios se desdobram tanto no Brasil como na Espanha. 

Assim, foi adotada uma estratégia de análise adaptada aos dois contextos pesquisados. 

Para alcançar os objetivos aqui propostos, na primeira parte desta tese são discutidos os 

aspectos gerais do preconceito e da xenofobia; em seguida traçou-se uma linha pela qual 

o preconceito racial foi se modificando, em razão das restrições institucionais.              

Na sequência foram demonstrados os estudos empíricos realizados, e as conclusões 

finais dos estudos. 

A relevância social deste trabalho divide-se em dois momentos; primeiro, 

clarificar as especificidades da discriminação racial no Brasil e da xenofobia na 

Espanha, para assim subsidiar o debate sobre as políticas de inclusão; segundo, este 

tema pode contribuir para que a sociedade passe a refletir sobre as relações racistas e 

preconceituosas, no sentido de transformar estas práticas discriminatórias em situações 
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favoráveis para as relações sociais entre negro e branco no Brasil e imigrante e espanhol 

na Espanha. 

Esta tese está organizada em seis seções. Na primeira, formada pelo Capítulo 1, 

são apresentadas as linhas teóricas gerais que nortearam os estudos aqui desenvolvidos. 

Neste Capítulo, discutem-se os principais modelos teóricos desenvolvidos para a análise 

do preconceito e da discriminação. Na segunda seção, formada pelo Capítulo 2, 

apresenta-se o método utilizado nos dois estudos realizados e as análises psicométricas 

dos instrumentos utilizados. A terceira seção inicia-se com o Capítulo 3, onde se 

apresentam o teste das primeiras hipóteses referentes ao objetivo geral desta tese e o 

plano para as análises das moderações. 

Na quarta seção, que se inicia no Capítulo 4, apresentam-se os resultados das 

análises das moderações, referentes ao primeiro objetivo específico: analisar o papel de 

um conjunto de variáveis psicossociais na tomada de posição, frente às ações 

extrajudiciais (e.g. Preconceito sutil, valores (Subsistemas de Valores da Teoria 

Universal dos Valores Humanos de Schwartz e Subsistemas de Valores Psicossociais 

QVP-24) e Crença no Mundo justo - CMJ). Aqui é importante ressaltar que, para cada 

variável investigada, apresenta-se uma breve justificativa teórica para a sua utilização e, 

em seguida, apresentam-se as hipóteses geradas da revisão teórica. Assim, no Capítulo 

4, apresentam-se os resultados do papel moderador do Preconceito sutil, no Capítulo 5, 

os resultados do papel moderador dos Subsistemas de Valores da Teoria Universal dos 

Valores Humanos de Schwartz, no Capítulo 6 os resultados do papel moderador dos 

Subsistemas de Valores Psicossociais QVP-24, e finalmente, o Capítulo 7 os resultados 

do papel moderador da Crença no Mundo Justo. 

Na quinta seção, Capítulos 8 e 9, apresentam-se as análises dos repertórios 

discursivos, referentes ao segundo objetivo específico e na sexta e ultima seção, no 
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Capítulo 10, apresenta-se a discussão geral dos resultados encontrados e as conclusões 

que podem ser tiradas deles. 

Finalmente, se esclarece que esta tese faz parte de um projeto mais amplo, 

intitulado Discursos sobre as diferenças raciais e suas consequências sociais: Um 

estudo intercultural, coordenado pelos professores doutores Leoncio Camino (Brasil) e 

José Luis Álvaro Estramiana (Espanha), e financiado pelo convênio CAPES/DGU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O medo é um preconceito dos 
nervos. E um preconceito, desfaz-se, 
basta a simples reflexão.” 

Machado de Assis 
 

 
 

__________________________________________________ 
Capítulo 1: Preconceito racial no Brasil e Xenofobia na 

Espanha: Aproximações e Distanciamentos 
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Toda a dificuldade sobre a definição do preconceito é produto das inúmeras 

teorias desenvolvidas ao longo de décadas, para explicar este fenômeno. A seguir 

apresentam-se as principais definições do preconceito juntamente com a definição de 

xenofobia, enfatizando a proximidade entre elas. 

Apesar dos primeiros estudos sobre o preconceito terem sido desenvolvidos 

durante a primeira metade do Século XX a definição mais usada e a que exerce maior 

influência desde sua publicação é a de Gordon Allport: “an antipathy based upon a 

faulty and inflexible generalization. It may be felt or expressed. It may be directed 

toward a group as a whole or toward an individual because he/she is a member of that 

group” (Allport 1954/1979, p. 09).2 

De acordo com esse autor, o preconceito é uma atitude negativa direcionada a 

uma pessoa que pertença a algum grupo desvalorizado socialmente e que apresenta dois 

elementos marcantes. O primeiro é o cognitivo, formado pela generalização da 

categoria; O segundo elemento é o disposicional, sentimento negativo e 

comportamentos discriminatórios oriundos das hostilidades contra o alvo do 

preconceito. 

No entanto, existem alguns termos dentro do campo da psicologia social para 

descrever o preconceito como uma atitude hostil contra uma pessoa ou grupos 

desvalorizados socialmente; por exemplo, discriminação, etnocentrismo, favoritismo 

intragrupal, rejeição aos exogrupos, antagonismo social, estereótipo e distância social 

(Augoustinous, & Reynolds, 2001; Campbell, 1969; Hirschfeld, 1998;                              

Lima, Machado, Ávila, Lima, & Vala, 2006; Moscovici, & Pérez, 1997;                          

Sento-Sé, 2000; Silva, & Rosemberg, 2008; Skidmore, 1976;                                     

                                                 
2 Tradução: “uma antipatia baseada em uma generalização errada e inflexível. Ela pode ser sentida ou 
abertamente expressa. Ela pode ser dirigida a um grupo como um todo ou a um indivíduo por ele ser 
membro de tal grupo”. 
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Stephan, Boniecki, Ybarra, Bettencourt, Ervin, Jackson, McNatt, & Renfro, 2002; 

Taguieff, 2002; Van den Berghe, 1980). Isso faz com que existam muitas manifestações 

de preconceito, tal como homofobia, sexismo, preconceito contra deficientes físicos e 

mentais etc. Para, além disso, mas ainda seguindo essa lógica, o preconceito racial 

envolveria também o delineamento entre raças superiores e inferiores, ou seja, o branco 

seria visto como superior, e associado a atividades de prestígio, enquanto que o negro 

seria rechaçado socialmente, visto como inferior e mais relacionado a atividades 

serviçais. Assim, de acordo com Delacampagne (1990) o preconceito racial parece ser a 

redução do cultural ao biológico, quer dizer, seria a tentativa de fazer o primeiro 

depender do segundo, para dar sentido a uma condição sociocultural a partir de uma 

característica natural. 

Allport (1954/1979) distingue entre cinco graus de ação negativa decorrentes 

do pensamento preconceituoso, da mais branda a mais intensa. 

– a) antilocução, verbalizar negativamente entre amigos ou mesmo estranhos 

sobre determinado indivíduo ou grupo depreciado;  

– b) evitação, se o preconceito é elevado, os indivíduos tendem a evitar 

membros de grupos antipatizados;  

– c) discriminação, a pessoa preconceituosa de fato exclui os membros do 

exogrupo evitado; a segregação é uma forma de discriminação 

institucionalizada; 

– d) ataque físico, em condições de intensa e exacerbada emoção, o preconceito 

pode levar a atos de violência ou semi-violência;  

– e) exterminação, como exemplos, podem-se citar os linchamentos e os 

massacres, que marcam essa etapa final da expressão do preconceito.                   

 

Allport (1954/1979) procurou articular análises intra e interpessoais sobre o 

preconceito. Ele reconhece que o preconceito é primeiramente um defeito cognitivo, em 

forma de generalização errônea, mas também pode ser uma atitude de antipatia frente 
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uma pessoa ou grupo de pessoas desprezados e desvalorizados, que se manifesta pelo 

sentimento de emoção negativa, até chegar à concreta ação, expressa no 

comportamento. Para ele, existiriam dois processos motivacionais básicos e funcionais 

que desencadeariam o preconceito e caminhariam sempre lado a lado; são eles o ganho 

material e a autovalorização. No primeiro processo, o preconceito teria origem em razão 

da ordem capitalista, ou seja, é o desejo intenso de ascensão social e de manter-se em 

elevado status na pirâmide social. O segundo processo visa a manutenção do status 

elevado no ambiente social, ou seja, valorizar e preservar a si mesmo, pois se baseia na 

ameaça que o grupo ou indivíduo rejeitado representam. 

Além de considerar o preconceito como um fenômeno cognitivo,                    

Allport (1954/1979) também reconhece seu forte e eminente caráter interpessoal.        

De fato, os seres humanos são muito parecidos uns com os outros e isto criaria, uma 

enorme dor em nós mesmos no momento de discriminar, ou seja, a consciência seria 

“demasiadamente pesada” se discriminássemos uma pessoa de cada vez, devido à 

identificação emocional (empatia), pois dificilmente deixaríamos de simpatizar com a 

vítima. Portanto, discrimina-se o indivíduo que faz parte de uma categoria específica, 

como por exemplo, os negros e os imigrantes, e por assim dizer, não haveria 

necessidade de avaliar se o estereótipo negativo utilizado tem efetivamente base na 

realidade, ou seja, se ele se confirma e se tem fundamento. Esta maneira de discriminar 

mostra que existiria uma tipologia do indivíduo preconceituoso, e não que existem 

formas de manifestações e expressões do preconceito, manifestadas pelas práticas 

sociais preconceituosas dos indivíduos, como se demonstrou na presente tese. 

Todavia, a explicação que Allport (1954/1979) dá é intrapsíquica e valoriza a 

emoção individual, mas não avalia profundamente o contexto histórico e as relações 

estabelecidas entre os grupos, ao longo dos anos. O autor privilegia os aspectos 
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individuais e interpessoais para explicar o preconceito, que na perspectiva adotada para 

esta tese, seria um fenômeno intergrupal, visto que muitos grupos se separam não por 

um ou outro indivíduo sentir um mal-estar frente o exogrupo, mas pelas relações de 

conflito ou de poder construídas historicamente entres os grupos no tecido social. 

Quando se ataca a categoria grupal estereotipada e discriminada o ódio é mais 

abstrato e impessoal, por exemplo, a cor da pele, ou a etnia. Remove-se, portanto, a 

pessoalidade que permite considerar o indivíduo pertencente a esta categoria, abrindo 

espaço para o preconceito. O fato de existir o preconceito em inúmeros segmentos das 

relações interpessoais, provoca uma inevitável referência ao ódio ou a raiva.                       

No entanto, segundo Allport (1954/1979) existe uma enorme diferença entre essas duas 

emoções, quer dizer, a raiva é uma emoção que pode ser passageira, já o ódio, é 

definido como um sentimento duradouro, que reúne um conjunto de impulsos 

agressivos contra os indivíduos categorizados negativamente (Demoulin, Leyens, 

Paladino, Rodriguez-Torres, Rodriguez-Perez, & Dovidio, 2004). 

Diferente de odiar é sentir-se odiado ou estereotipado, por apresentar 

elementos que estão de acordo com os estereótipos compartilhados pelos indivíduos. 

Este fenômeno é definido por Steele (1997) como “ameaça de estereótipo”, ou seja, as 

pessoas que pertencem a grupos estereotipados negativamente, como por exemplo, os 

negros no Brasil e os imigrantes na Espanha, carregam este receio e desconforto 

psicológico, pelo fato de poderem ser vítimas de estereótipos que confirmem algo 

negativo. 

Numa situação hipotética onde um cidadão negro esteja trabalhando de 

pedreiro, pode “confirmar” que “negro é efetivamente feito para trabalho braçal”; 

portanto, seria uma marca cultural que define o estereótipo. Se no caso, o trabalhador 

fosse um homem branco, ele poderia ser visto como um indivíduo que não teve 
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oportunidade de estudar, mas seria menos provável que fosse visto da maneira 

estereotípica como o negro. No caso dos imigrantes na Espanha, a percepção é anterior 

a qualquer fato, ou seja, os marroquinos e os ciganos romenos são vistos como um 

estorvo econômico, por serem indivíduos percebidos como perigosos e de má índole 

(Cea D´Ancona, 2009; Cea D’Ancona, & Valles Martínez, 2009;                                      

Checa, Garrido, & Checa, 2010). 

Não obstante, Rokeach (1960) supõe a existência de um fator subjacente ao 

preconceito, referindo-se desta forma à percepção de estranhamento dos indivíduos 

sobre diferenças nos valores culturais de outros grupos; apesar do componente cognitivo 

ser preponderante, é como se esta percepção fosse entendida como a característica do 

comportamento social humano, sendo que fatores sócio-históricos também estão 

inerentes aos processos de conflitos entre os grupos. Este autor afirmava que o elemento 

subjacente seria a percepção das diferenças de valores culturais, definido por ele como o 

espírito fechado (closed mind). Esta teoria afirma que existe um processo meramente 

cognitivo de diferenciação entre o “eu” e o “outro”; assim, consequentemente os 

indivíduos sustentariam crenças de que são melhores ou mais corretos em suas próprias 

ações, rejeitando, portanto, assimilar e conviver com culturas diferentes. 

De acordo com Rokeach (1960), o preconceito seria, portanto, de ordem 

intelectual, que representa uma maneira de aprender os fatos que ocorrem no mundo 

social, por meio de um sistema de crenças compartilhado entre as pessoas do grupo de 

pertença. Isso quer dizer que a comparação de crenças entre os indivíduos definiria a 

atração ou a rejeição de um grupo pelo outro; a ameaça de se defrontar com crenças 

diferentes faria o indivíduo criar barreiras a novas informações e agir 

preconceituosamente, daí o nome “espírito fechado”. Para Rokeach as crenças teriam 
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papel mais importante e fundamental na discriminação, do que a própria pertença 

grupal. 

Por esta razão foi que Rockeach (1960) criticou a teoria de                                  

Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson e Sanford (1950) afirmando que a personalidade 

autoritária simplificava um fenômeno mais abrangente, pois não era a razão pura do 

fascismo que desencadeava o preconceito, visto que muitos outros grupos e pessoas 

também se apresentavam, preconceituosos e fascistas. Portanto, o “espírito fechado” de 

rejeitar o diferente era a razão da discriminação, e não o acúmulo de tensão que em 

determinado momento se dirigia aos alvos alternativos, como uma válvula de escape 

catártica;          por exemplo, a prática do antissemitismo. 

Foi Tajfel (1969) quem efetivamente iniciou a corrente que defendia que os 

processos psicológicos eram fortemente afetados e influenciados por fatores sociais, 

sendo que isso ocorreria, segundo o autor, por meio do princípio da acentuação. Um dos 

fenômenos sociais estudados por ele e que daria origem ao preconceito é o estereótipo, 

que por sua vez apresenta duas bases cognitivas interligadas: no primeiro momento 

existe a categorização, que facilitaria a quantidade de informações que recebemos 

(percepção de “nós” e “eles”, ou seja, divisão de grupos) e no segundo momento existe 

o princípio da acentuação (perceber este “nós” mais semelhantes entre si e o “eles” mais 

diferentes). 

Apesar de estas duas dimensões serem partes de momentos diferentes, para 

Tajfel (1969) a categorização só existe com o princípio da acentuação e vice versa. 

Portanto, a organização e simplificação da informação seriam cognitivas e a função 

social básica seria a justificação, ou seja, o estereótipo serve para justificar o tipo de 

relação que se estabelece entre os grupos, visto que seu conteúdo não é intrapessoal 
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(cognitivo) e sim sócio-histórico. Para Tajfel, a psicologia social deveria se concentrar 

nesse tipo de função para compreender mais claramente as expressões do preconceito. 

Por isso, o componente cognitivo teria papel fundamental no que diz respeito à 

acentuação das semelhanças e diferenças entre os grupos de um sistema social               

(Tajfel, 1982). Seria uma maneira de simplificar as características atribuídas tanto ao 

grupo de pertença, como ao exogrupo por meio de categorias, ou seja, é estabelecer uma 

distinção precisa, seja ela negativa ou positiva, da complexa rede de grupos sociais com 

os quais os indivíduos se confrontam no dia-a-dia. 

Por outro lado, esse autor ainda fala da importante função dos valores grupais, 

que acentuam de forma ainda mais enfática as semelhanças e as diferenças subjetivas 

dos valores entre os grupos. De fato, a ênfase e a preservação positiva dos valores de um 

grupo servem para proteger, manter e destacar a distinção existente entre ele e outros 

grupos e formar, a partir destes moldes, estereótipos negativos e barreiras de contato 

cultural contra os exogrupos depreciados e desvalorizados; seria uma marca social 

positiva e intangível, de grande valor para determinado grupo. Além disso, uma das 

principais características do comportamento intergrupal são as atitudes dos indivíduos 

em considerar os membros dos exogrupos de maneira geralmente uniforme, ou seja, 

idênticos entre si em uma categoria social unificada, seja ela positiva ou negativa. 

Portanto, o preconceito não seria somente encontrado nas relações 

interpessoais, mas pode se estender ao nível cultural e até mesmo ao nível institucional. 

Apesar de ser uma atitude pró ou contra algum indivíduo ou grupo social, o preconceito 

é uma atitude que também se encontra no plano intergrupal, orientada por uma base 

cognitiva, que neste caso são os estereótipos, definidos como crenças historicamente 

construídas sobre o indivíduo isolado, ou sobre o grupo destes mesmos indivíduos alvos 

(Tajfel, 1982). 
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De acordo com Tajfel (1981) e Brown (1995), o preconceito ocorre no 

contexto social amplo em meio às relações que existem entre os grupos, e, portanto, 

deve ser compreendido eminentemente dentro do marco das relações intergrupais de 

determinada sociedade, as quais trazem em seu cerne lutas pelo poder e definições 

daquilo que é socialmente aceitável ou não. Por isso é preciso analisar o fenômeno do 

preconceito a partir de um enfoque que transcenda os aspectos meramente individuais e 

cognitivos. Assim, entende-se que a expressão do preconceito racial estabelecido contra 

os negros no Brasil e da xenofobia contra imigrantes na Espanha é de natureza 

intergrupal, e deve ser compreendida por meio de um enfoque psicossocial, que busca 

integrar tanto os aspectos que estão localizados no indivíduo, construídos em razão de 

sua pertença – ideologias e crenças –, como os conteúdos que envolvem as dinâmicas de 

poder e disputa intergrupal, presentes no tecido social e desenvolvidos historicamente 

(Camino et al., 2001; Camino, & Pereira, 2000; Deschamps, 1982; Doise, 1976;    

Lemes, & Torres, 2004; Pereira, Torres, & Almeida, 2003). Assim, no presente trabalho 

sempre que forem utilizados os termos “preconceito racial” e “xenofobia”, estar-se-á 

referindo respectivamente aos negros no Brasil e aos marroquinos e ciganos romenos na 

Espanha. 

Por esta razão, a origem, as crenças e o perfil relacional destes grupos                

(negro e branco; imigrante e espanhol) são muito importantes para que o objetivo da 

presente tese seja alcançado. Trata-se de conhecer o marco relacional entre os diversos 

grupos do sistema social, na medida em que por esta lente pode-se compreender 

especificamente o que as pessoas consideram e executam como certo, e evitam e 

coagem o que é admitido como errado, dentro do circulo grupal. 

Após décadas de estudos com demasiada ênfase na organização intrapsíquica 

do preconceito, novos contornos explicativos emergiram, e as transformações na 
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maneira de pensar e estudá-lo se ampliaram inevitavelmente. Brown (1995) traça uma 

nova linha para este fenômeno, situando o preconceito como uma maneira de julgar 

cognitiva e antecipadamente, a partir de crenças, as características que estão ligadas a 

determinado grupo social. Não obstante, além de formar sentimentos negativos e 

mesmo sustentar crenças distorcidas com relação ao exogrupo, o preconceito também se 

mostra relacionado às práticas e comportamentos intergrupais discriminatórios. Existiria 

uma luta social entre os grupos, que extrapolaria as crenças e comportamentos 

individuais, invadindo o campo dos interesses socioeconômicos de um grupo sobre 

outro, objetivando a manutenção do poder. 

Para Brown (1995), o preconceito está muito mais ligado às dinâmicas da 

relação estabelecida entre os grupos – conflitos, poder e disputas sociais – do que a 

conteúdos idiossincráticos discriminatórios. Assim, este autor adota uma definição do 

que seria um dos conceitos mais abrangentes a respeito do preconceito na atualidade. 

Para ele o preconceito é: “the holding of derogatory social attitudes or cognitive beliefs, 

the expression of negative affect, or the display of hostile or discriminatory behaviour 

towards members of a group on account of their membership of that group”        

(Brown, 1995, p. 08).3 

De acordo com Brown (1995), existem três componentes importantes para 

demonstrar como o preconceito surge e se mantém. É necessário que pelo menos um 

desses aspectos esteja presente para ele existir, sendo que todos fazem parte de um 

mesmo processo; 1. Posição afetiva – (expressão de afeto negativo) –,                                    

2. Crenças depreciativas, e 3. Demonstração de comportamentos discriminatórios ou 

hostis. Embora esta definição se aproxime do que Allport (1954/1979) e Tajfel (1969) 

                                                 
3 Tradução: “a manutenção de atitudes sociais depreciativas ou crenças cognitivas, a expressão de afeto 
negativo, ou a demonstração de comportamento hostil ou discriminatório em relação aos membros de um 
grupo em razão de sua pertença nesse grupo”. 
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definiam como preconceito, Brown (1992, 1995) argumenta que estes três componentes, 

apesar de estarem localizados nos indivíduos, têm sua origem e formação desenvolvida 

em meio às relações intergrupais, pois o preconceito para este autor é um fenômeno 

eminentemente psicossocial. 

Para Brown (1995), o preconceito é uma maneira de construir categorias 

sociais “inferiores”, para enquadrar e manter em posição de desvantagem os indivíduos 

com atributos que estão de acordo com ela; para o autor é um afeto negativo e/ou 

crenças cognitivas, criados para manter atitudes sociais de desprezo por uma pessoa ou 

grupo de pessoas, pertencentes a grupos desvalorizados, como o negro no Brasil e o 

imigrante marroquino e cigano romeno na Espanha. 

Ainda segundo esse autor, o preconceito é criado de forma a racionalizar a 

discriminação em nome do desprezo justificado, ou seja, discriminar e exercer 

preconceito contra os negros é justificado, por exemplo, pelo fato de terem sido 

escravos e como resultado seriam desajustados e ineptos para qualquer atividade 

intelectual e de prestígio. O que ocorre é que Brown (1995) critica a maneira de explicar 

o preconceito baseado na irracionalidade, como descreve Allport (1954/1979). 

De fato, existir a discriminação, numa relação intergrupal, pelo simples fato de 

um grupo ser diferente, seria evidentemente algo irracional e insensato; no entanto, 

Brown (1995) argumenta que expressões preconceituosas remetem a uma 

racionalização daquilo que é irracional, quer dizer, é uma maneira de rechaçar o 

indivíduo/grupo alvo de preconceito, como estratégia para manter o preconceito ativo; 

por exemplo, discursos preconceituosos podem alegar que a origem de determinada 

pessoa é repugnante e de contato perigoso, por ser diferente daquela que se cogita ser a 

ideal. 
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Apesar das inovações na maneira de investigar e analisar o preconceito, a 

ênfase maior nos estudos sobre o preconceito tem sido dirigida ao sujeito 

tipologicamente preconceituoso, ignorando, ou ao menos mantendo em segundo plano a 

relação social que envolve o indivíduo que discrimina e aquele que sofre a 

discriminação. Em décadas recentes, destacaram-se os processos baseados na cognição, 

tais como a categorização social e a mobilização de processos básicos de motivação, 

que avaliam positivamente o endogrupo em detrimento do exogrupo (Billig, 1985; 

Tajfel, 1974, 1978; Tajfel, & Turner, 1979; Turner, 1982). Todavia, abordagens 

alternativas para esse problema também têm sido sugeridas em termos de tendência 

universal de valores e crenças, para a depreciação do exogrupo (Feather, 1995;                  

Hitlin, & Piliavin, 2004; Kristiansen, & Zanna, 1994; Lima-Nunes, Lins, Camino, & 

Torres, 2010; Pereira, Camino, Da Costa, Lima, Lhullier, & Sandoval, 2001). 

Por outro lado, a xenofobia representa a discriminação do estrangeiro, tendo 

como efeito um resultado semelhante ao preconceito, embora não chega a apresentar um 

leque tão amplo de definições, como as teorias e as nomenclaturas dadas ao preconceito 

(Duckitt, 2001; Katz et al., 1986; Sears, & Henry, 2003; Sears, Van Laar, Carrillo, & 

Kosterman, 1997; Turra, & Venturi, 1995), mas ataca o alvo de exclusão com a mesma 

exatidão (Baumgartl, & Favell, 1995), visto que a xenofobia contra imigrantes na 

Espanha é um problema social grave, na medida em que eles são percebidos como um 

obstáculo étnico, e muitas vezes são considerados como delinquentes perigosos e um 

estorvo à economia local (Bermejo Casado, 2004; Cea D’Ancona, 2005, 2007, 2009; 

Solé, Parella, Alarcón, Bergalli, & Gibert, 2000). 

Xenofobia do grego xenos: distante, estranho estrangeiro; e fobos: medo, fobia, 

aversão, é o rechaço e/ou discriminação daquele indivíduo que vem de fora do grupo de 

pertença, especificamente do grupo nacional, ou seja, é caracterizada por ser um 
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mecanismo pelo qual se distingue positivamente o grupo de pertença daquele indivíduo 

ou grupo desvalorizado, que sofre a xenofobia (Baumgartl, & Favell, 1995). É uma 

forma de rejeição, depreciação e intolerância de toda identidade cultural alheia, pelo 

simples fato de ser diferente. 

Portanto, a xenofobia seria, além destas denominações de menosprezo, um 

medo do risco da mescla, da miscigenação com culturas diferentes; em outras palavras, 

é um viés intergrupal de desprezo aos imigrantes. Tal fato poderá ser reforçado ainda 

com maior intensidade quando existir a percepção de que o exogrupo estabelece uma 

relação de competição interdependente, do ponto de vista socioeconômico, como o caso 

dos imigrantes na Espanha, no período aqui analisado (Alonso, 2004;                          

Cea D´Ancona, & Valles Martínez, 2009; Echabe, & Castro, 1996;                                    

Hogg, & Abrams, 1988; Sherif, Harvey, White, Hood, & Sherif, 1961). 

Para Cea D´Ancona e Valles Martínez (2009), o preconceito e a xenofobia são 

encontrados e expressos em forma de estereotipia construída pelos espanhóis, como por 

exemplo, o nomeado “imigrante econômico”, e também na diminuição expressiva em 

aceitar relações com os imigrantes, que são rejeitados e excluídos. Assim, esta imagem 

distorcida e estereotipada que os espanhóis sustentam com relação aos imigrantes em 

geral, pode contribuir para uma falsa caracterização destes indivíduos, produzindo e 

mantendo a xenofobia (Baumgartl, & Favell, 1995; Buezas, 2000). Ao produzir estas 

percepções, os indivíduos constroem este “outro” como um grupo inferiorizado, e isso 

faz presumir que ele é negativamente diferente, facilitando assim a materialização das 

práticas de exploração, que culminam num processo de discriminação em razão das 

relações econômicas e políticas desiguais. 

Sem dúvida, o preconceito racial e a xenofobia se reestruturam a cada 

momento histórico, conforme as exigências econômicas, mercadológicas, e claro, em 
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razão das mudanças nas relações sociais, acompanhadas das normas que inibem ou 

proíbem a execução de determinadas ações, como por exemplo, a discriminação 

explícita (Gaertner, & Dovidio, 1986; Lima, & Vala, 2004b;                                    

Pettigrew, & Meertens, 1995; Piovesan, 2008). No período escravocrata do Brasil, por 

exemplo, o negro era sempre colocado em trabalhos pesados. Logo após a abolição da 

escravatura passou a ser visto e considerado como inferior intelectual e culturalmente, 

ou seja, o preconceito racial apresenta aspectos de naturalização das diferenças culturais 

entre os grupos e acaba gerando, por meio dessa suposta e falaciosa característica 

natural, as hierarquias culturais separatistas que culminam na discriminação. 

Da mesma forma, na Espanha, os marroquinos e os ciganos romenos têm sido 

tratados abertamente como indivíduos desprezíveis, apesar de não ter existido 

escravismo na Espanha. A xenofobia naquele país também teve suas mudanças 

significativas em razão das coibições sociais, em prol das minorias sociais 

(Eurobarometro, 2010). No entanto, o que se verifica é que estas minorias que buscam 

melhores condições de vida, pelo fato de seus países de origem não oferecerem 

empregos e condições suficientes a todos são consideradas um estorvo e um perigo 

iminente à harmonia social da Espanha. Enquanto no Brasil se discrimina pela cor da 

pele, na Espanha se discrimina pela origem étnica/social do indivíduo. 

De fato, com o aumento da globalização e dos fluxos migratórios, atualmente a 

Espanha é um país com muitas diferenças polarizadas, que contribuem para a 

introdução e manutenção da percepção de estranhamento e ameaça do “diferente” como, 

por exemplo, as crenças religiosas, ideologia política, raça, sexualidade, classe social, 

dentre muitas outras esferas. 

Efetivamente, a explicação para a existência e permanência da xenofobia 

radica principalmente em aspectos econômicos, sendo que os estrangeiros são vistos 
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como indivíduos que competem deslealmente no quesito “busca por emprego”. O fato é 

que quando empregadores exploram a força de trabalho dos imigrantes para diminuir os 

custos e os salários, causa consequentemente a impressão de que os imigrantes 

corrompem a economia local, por supostamente dificultarem a obtenção de empregos, 

por parte dos autóctones de determinada área. 

A xenofobia também se enquadra na ideologia social de exclusão, embora 

contenha características próprias de rejeição ao estrangeiro, distintas do preconceito 

racial, ou seja, imigrantes são vistos como uma ameaça e um incômodo econômico ao 

mesmo tempo. Segundo Cea D’Ancona (2009), a xenofobia despertaria o temor por 

perder a hegemonia cultural, pois o imigrante se converteria em uma ameaça real, na 

medida em que se instale em território nacional, e possa introduzir uma cultura distinta 

e “estranha” à dos autóctones. 

Segundo Stephan et al. (2002), os estereótipos negativos podem ser preditores, 

tanto de ameaça realista como simbólica, contra as minorias sociais. A ansiedade 

causada pelo contato ou a mera descrição de um exogrupo discriminado, pode ser um 

tipo de percepção de ameaça, se o indivíduo faz uma avaliação da interação com o 

exogrupo, que pode ser pensada como prejudicial e composta por estereótipos negativos 

atribuídos aos indivíduos do exogrupo. 

O viés endogrupal que produz a xenofobia geralmente culmina exatamente em 

percepção de ameaça, quer dizer, na Espanha e em muitos países europeus, um 

importante fator que pode afetar a percepção de ameaça é a “política de fronteira” 

realizada pelos governos daquele continente (Baumgartl, & Favell, 1995; CIS, 2010; 

Echabe, & Castro, 1996). De fato, os grupos étnicos buscam, frequentemente, manter 

intactos os aspectos próprios de suas tradições culturais, em vez de assimilar e se 

apropriar de elementos culturais do país escolhido para imigrar; isso pode gerar formas 
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específicas de conflitos, principalmente quanto aos valores e interesses de cada grupo 

(Horenczyk, 1996; Oudenhoven, Prins, & Buunk, 1998; Taylor, & Moghaddam, 1994). 

De acordo com Buezas (1990), é comum que as sociedades humanas busquem 

e estabeleçam barreiras “preventivas” contra pessoas “estranhas”, criando assim, receio 

do contato próximo frente a estes indivíduos. No entanto, isso não quer dizer que exista 

xenofobia ou preconceito necessariamente, segundo o autor. De fato, existe uma grande 

diferença entre não querer se relacionar com determinado grupo “estranho”, e buscar 

segregar, discriminar e priva-los de direitos comuns a todos. 

Em realidade, o que pode ser um problema social é a negação sistemática das 

relações com indivíduos que estejam fora dos padrões de pertença do endogrupo;           

e mais, quando também se estabelece opressão e segregação, baseadas em ideologias 

que atribuem inferioridade racial, étnica, ou de qualquer outra natureza, buscando 

legitimar o poder e a superioridade sobre estes grupos alvos. Estas maneiras de 

discriminar podem chegar a níveis xenófobos de elevada intensidade, como por 

exemplo, a negação do direito à cidadania, que poderia levar os indivíduos a viverem 

em condições infra-humanas. 

Tentando compreender como se manifestava estes comportamentos 

segregacionistas e xenófobos, Buezas (1990) realizou duas interessantes pesquisas.       

A primeira foi realizada em 1981 e buscava saber a posição de professores e alunos 

ciganos e não ciganos, de colégios da comunidade de Madrid, Asturias, Extremadura e 

Castilla, sobre alguns tipos de segregação. 

Os resultados mostraram que quase metade das amostras de professores e de 

alunos não ciganos estava de acordo com a segregação nos bairros, nas escolas, e com 

relação ao casamento com ciganos. No entanto, os alunos ciganos somente 

apresentaram segregação significativa quanto ao matrimônio com outros grupos étnicos. 
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O autor explica isso pelo fato de que minorias étnicas, como os ciganos, privilegiam os 

casamentos endogâmicos dentro do grupo. 

A outra pesquisa foi realizada em 1990 com alunos de colégios na Espanha, 

para saber como estes jovens percebiam os imigrantes junto a eles neste ambiente. 

Coincidentemente, naquele período os ciganos, os árabes e os negros africanos eram os 

mais discriminados e cuja imagem, desencadeava mais receio e um contato cauteloso. 

Os resultados mostraram que 49.1% dos respondentes apresentaram expressões 

preconceituosas e prevenção com relação aos ciganos; 40.6% frente aos árabes e 29.9% 

frente aos negros africanos. Estas pesquisas já demonstravam a existência de um 

problema social na Espanha, contra o imigrante e o cigano espanhol, que prevalece 

ainda hoje, como foi descrito do Capítulo 4 ao Capítulo 7 nos estudos empíricos da 

presente tese. 

Conforme o discurso tradicional de xenofobia, os imigrantes são percebidos 

como estrangeiros competindo com o endogrupo nacional e “contaminando” a cultura 

local, com uma cultura que é diferente e estranha (Echabe, & Castro, 1996). Além de 

“privar” os autóctones dos recursos – que nestes casos, são considerados escassos –, 

como forma de justificar a discriminação contra os imigrantes, ou seja, os imigrantes 

ocupariam indevidamente postos de empregos que deveriam ser reservados aos 

nacionais. 

De acordo com Ostapczuk, Musch e Moshagen (2009), tratando de uma ênfase 

diferente a respeito da xenofobia, destaca que muitos estudos em diversas culturas 

demonstraram correlações negativas entre baixa instrução formal do indivíduo e 

xenofobia, ou seja, quanto menor era o nível de instrução, maior se apresentavam os 

índices de xenofobia contra os imigrantes (Abraham, 1966; Cohen Shabat, 1993; 

Jerabek, & De Man, 1994; Mielke, & Mummendey, 1995; Pass, 1988;                      
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Photiadis, & Biggar, 1962; Ray, 1990; Wagner, & Zick, 1995; Weiner, 1974). 

Diferentemente, pessoas com mais formação intelectual apresentaram menos 

sentimentos e comportamentos xenófobos e mais aspectos xenófilos com relação aos 

imigrantes. 

Segundo Villanueva, Domínguez e Revilla (1995), a xenofobia apresenta três 

momentos distintos no tempo. Primeiro, seria a construção do objeto (imigrantes) – 

como ameaçador e diferente dos costumes e normas do endogrupo; segundo, a possível 

disposição para atuar com violência contra estes indivíduos “estranhos e desprezíveis”, 

seja por parte de civis comuns ou pela polícia; e terceiro, as justificações subsequentes 

para as ações violentas, que por vezes se repetem em forma de discurso repressivo, 

classificando os imigrantes, especificamente os marroquinos e os ciganos romenos na 

Espanha, como indivíduos ameaçadores e perigosos, que “carregam” uma marca 

distinta, indelével e clara do tipo de característica a eles atribuída, pelo mero fato de ser 

o que são. Este é o sujeito xenófobo, que recebe uma generalização completa, além 

destas características comuns, pois todos eles seriam iguais entre si e representariam o 

mesmo perfil negativo (Falomir-Pichastor, Muñoz-Rojas, Invernizzi, & Mugny, 2004; 

Pereira et al., 2010; Tajfel, 1982). Depois destes apontamentos conceituais e da 

descrição a respeito da situação do preconceito racial no Brasil e da xenofobia na 

Espanha, foram descritas, na seção seguinte, a história e organização das teorias sobre o 

preconceito. 
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1.1. Enfoques e Teorias sobre o Preconceito 
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Segundo Doise (2002), as mudanças estabelecidas na maneira de analisar o 

preconceito foram imprescindíveis para ampliar a compreensão das complexas relações 

sociais, que vão além de conteúdos individuais. O autor descreve quatro níveis de 

análise, que, segundo ele, auxiliaria a organizar as diversas teorias desenvolvidas no 

seio da psicologia social. O primeiro se pauta no estudo de processos intra-individuais. 

As pesquisas neste nível enfocam majoritariamente o estudo do equilíbrio social.        

Os processos inter-individuais são descritos no segundo nível de análise, que enfatiza o 

intercâmbio entre os indivíduos, ou seja, os sistemas de interação entre eles fornecem os 

princípios explicativos, típicos das dinâmicas interpessoais. 

No terceiro nível, o foco é dirigido às diferentes posições que os atores sociais 

ocupam no campo das relações sociais, que dão sentido à existência da sociedade; neste 

sentido é possível avaliar os processos do primeiro e segundo níveis, por meio da 

investigação de como os posicionamentos dos indivíduos modulam e harmonizam os 

dois primeiros níveis. Aqui pode-se compreender mais claramente o poder estabelecido 

de um grupo sobre outro, situação muito comum no Brasil, onde os negros são os 

dominados e os brancos os dominantes, tanto no que se refere ao sistema capitalista, 

como ao status social valorizado; além dos negros serem excluídos e discriminados 

frequentemente (Camino et al., 2004; Catão, 2005). Atualmente na Espanha os grupos 

minoritários mais discriminados e que vivem sob as condições socioeconômicas mais 

precárias são os marroquinos, os ciganos romenos e os equatorianos (Alonso, 2004;   

Cea D’Ancona, & Valles Martínez, 2009; CIS, 2010). 

Por conseguinte, somente tendo o auxílio desta esfera analítica de natureza 

macro social, é que se pode compreender com uma lente ampliada, o que está por detrás 

das práticas e ideologias culturais, tais como o preconceito racial e a xenofobia; 

impossível seria fazer isto utilizando apenas um dos níveis. O quarto nível trata os 
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sistemas de crenças, representações, avaliações, normas sociais, fatos e produções 

culturais, que dão sentido e caracterizam uma sociedade; são esferas que além de criar 

significados lógicos para as ações individuais, também constroem e reforçam as 

diferenciações sociais entre os grupos, em nome de falsos princípios gerais.                 

Por exemplo, dizer erroneamente que o preconceito racial já não existe no Brasil, pois 

vivemos em uma sociedade democrática e igualitária. 

Doise (2002) tem discutido sistematicamente estes quatro níveis de análises 

que são importantes dentro da psicologia social, enfatizando que não são quatro níveis 

diferentes de realidade, ou seja, a realidade não se estrutura em níveis, mas é possível 

estudá-la, a partir de quatro níveis explicativos. Todavia, quando se busca investigar e 

compreender as relações entre as classes sociais, ou os grupos sociais mantidos em 

determinada sociedade com seus vários problemas, os níveis intergrupal e societal são 

os mais adequados para compreender, por exemplo, o preconceito racial e a xenofobia. 

Considerando que estes níveis se aproximam do domínio da sociologia, Doise (1986) 

argumenta que isso não inviabiliza a análise, mesmo porque, na atualidade os níveis 

individual e interpessoal também fazem parte do rol de investigação de sociólogos 

(Bell, 1979; Berger, & Luckmann, 1996). 

Duckitt (1994) também defendeu que o preconceito ocorre em razão de 

variados processos psicodinâmicos, interpessoais e intergrupais, mas a maior parte das 

teorias explica pouco destes fenômenos complexos, e não chega a consolidar uma 

explicação completa, limitando-se apenas a processos causais, ignorando outros fatores 

presentes no processo e existência do preconceito. Para Duckitt, a causa do preconceito 

poderia ser agrupada em níveis que foram desenvolvidos ao longo das últimas quatro 

décadas. 
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Individualmente, a causa era explicada por teorias que enfatizavam os 

mecanismos de defesa usados, tais como proteção psíquica frente às frustrações, 

projeções, personalidade autoritária, entre outras, ou seja, o preconceito se localizaria no 

próprio indivíduo e dele emergiria, sendo considerado um fenômeno universal, pois 

alguns processos psicológicos constroem a potencialidade humana ou a propensão para 

o preconceito – seria uma tipologia individual; por exemplo, a teoria do bode expiatório 

de Dollard, Doob, Miller, Mowrer e Sears (1939) descreve o preconceito em termos da 

agressão originada da frustração social crônica, que seria deslocada para as minorias 

sociais, em forma de ataque aos bodes expiatórios (indivíduos ou grupos alvos de 

preconceito, como os negros e os imigrantes) e também poderiam ter origem em 

perturbações psíquicas ligadas às estruturas da personalidade; portanto, a energia 

agressiva acumulada não era direcionada para a fonte geradora da frustração, mas se 

deslocaria a alvos alternativos. 

Por outro lado, existiria também a questão do conformismo, que é estabelecida 

pela teoria cultural e considera o preconceito como se fosse efetivamente uma norma 

cultual ou mesmo uma tradição, ou seja, os padrões compartilhados do preconceito são 

solidamente transmitidos para cada um dos membros desses grupos                         

(Crandall, Eshleman, & O’Brien, 2002; Duckitt, 2001). Não obstante, outra forma de 

compreender o preconceito se dá por meio dos grupos que exercem influência política e 

econômica sobre os indivíduos, ou seja, existem mecanismos de transmissão ideológica 

estabelecidos pelas dinâmicas intergrupais, cujos padrões compartilhados do 

preconceito também são socialmente transmitidos. Por conseguinte, o preconceito 

emergiria em razão das lutas pelo poder, prestígio e busca pela manutenção do status 

socioeconômico do endogrupo. 
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Por fim, outro processo causal descrito por Duckitt (1994) é o de que a 

dimensão da diferença individual determina a inclinação pessoal ao preconceito, e, 

então, opera para modular o impacto desses mecanismos de transmissão social nos 

indivíduos. Ele considera que alguns indivíduos apresentem mais disposição a atitudes 

preconceituosas que outros, mas enfatiza que os sistemas sociais, aos quais os 

indivíduos estão submetidos, também contêm elementos muito poderosos para 

disseminar o preconceito. 

Duckitt (1994) fez uma análise histórica sobre a maneira como o preconceito 

tem sido compreendido ao longo das últimas oito décadas pelos psicólogos sociais.       

Na Tabela 1 serão descritos estes períodos resumidamente – que representam o impulso 

teórico central de cada momento histórico –, mostrando como eram avaliados em cada 

período histórico os conhecimentos a respeito do preconceito, sendo que cada questão é 

ligada à imagem ou ao preconceito, que envolvem uma orientação teórica e pesquisas 

distintas. 
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Tabela 1 
Evolução histórica da compreensão do preconceito. Duckitt (1994, p. 48) 

Problema social e 
histórico 

Questão científica Imagens do 
preconceito 

Orientação 
teórica 

Orientação de 
pesquisa 

 
Até anos 1920: 

dominação branca e 
Estado colonial do 
“pessoas atrasadas” 

 
Identificar as 

deficiências das pessoas 
atrasadas 

 
Resposta natural a 
pessoas inferiores 

 
Teorias raciais 

 
Estudos 

comparando as 
habilidades das 
diferentes raças 

 
Anos 1920-1930: a 

legitimidade da 
dominação branca 

foi desafiada 

 
Explicar a 

estigmatização das 
minorias 

 
Preconceito como 

irracional e 
injustificado 

 
Preconceito 
como um 

problema social 

 
Estudos de 

mensuração e 
descrição do 
preconceito 

 
Anos 1930-1940: a 

ambiguidade do 
racismo nos EUA 

 
Identificar os processos 
universais subjacentes 

ao preconceito 

 
Preconceito como 

uma defesa 
inconsciente 

 
Teoria 

psicodinâmica: 
processos de 

defesa 

 
 

Experimental 
 

 
Anos 1950: a 

ideologia nazista 
racial e o holocausto 

 
Identificar a 

personalidade 
preconceituosa 

 
Preconceito como 
uma expressão de 
uma necessidade 

patológica 

 
Diferenças 
individuais 

 
Correlacional 

 

 
Anos 1960: o 

problema do racismo 
no sul dos EUA 

 
Como normas e 

influência sociais 
determinam o 
preconceito 

 
Preconceito como 

norma social 

 
Abordagens 

sócio-culturais: 
transmissão 

social do 
preconceito 

 
Observacional e 
Correlacional 

 
Anos 1970: a 

persistência do 
racismo e 

discriminação nos 
EUA 

 
Como o preconceito é 
enraizado na estrutura 
social e nas relações 

intergrupais 

 
Preconceito como 

expressão dos 
interesses grupais 

 
Abordagem 

sociocultural: 
dinâmica 

intergrupal do 
preconceito 

 
Pesquisas 

sociológicas e 
históricas 

 
Anos 1980-1990: a 
inevitabilidade e 
persistência do 

preconceito e do 
conflito intergrupal 

 
Quais os processos 

psicológicos universais 
subjacentes ao conflito 

intergrupal e ao 
preconceito 

 
Preconceito como 
produto inevitável 
da categorização 

social 

 
Perspectiva 

sócio-cognitiva 

 
Experimental 

 

 

É preciso ressaltar que os trabalhos sobre preconceito tem sido quase 

majoritariamente um empreendimento estadunidense. Dessa forma, o quadro de 
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episódios históricos, que concentrou a maior influência na principal corrente dos 

desenvolvimentos teóricos dessa área, foram os desenvolvidos nos Estados Unidos da 

América (EUA). Contudo, nos últimos anos houve uma nova introdução de teorias 

elaboradas por cientistas sul-americanos e europeus da área (Camino et al., 2001; 

Camino et al., 2004; Pérez, 1996; Turra, & Venturi, 1995; Vala, 1999;                               

Vala, Brito, & Lopes, 1999). Isso quer dizer que os períodos históricos delineados aqui, 

não são necessariamente relevantes em outros contextos e sociedades. Da mesma forma 

que foi estabelecida uma linha histórica sobre o preconceito, se esclarece na Tabela 2, a 

diferenciação na maneira de avaliar e pesquisar o preconceito. 

Tabela 2 
Aspectos integradores da Causalidade do Preconceito. Duckitt,(1994, p. 63) 

 
Níveis de 
análise 

 
Processos causais  

 
Natureza do processo  

 
Teorias  

 
Processos 

psicológicos 
 

 
Fundamentos 

psicológicos do 
preconceito 

 
Processos psicológicos universais 

subjacentes a um potencial 
inerentemente humano ao 

preconceito 

 
Projeção, 

Deslocamento, Preconceito 
universal de cor, Similaridade de 
crença, Categorização social e 

Identificação Social 
 
 

Grupos sociais 
 

 
 

Dinâmicas sociais e 
intergrupais 

 
 

Condições de contato e interação 
entre grupos que elaboram essa 

potencialidade em padrões 
normativos de preconceito 

 
 

Conflitos realistas, 
Concorrência social, 

Dominação, 
Diferenças intergrupais de 

poder, status e papéis.  
Limites convergentes de grupo. 

 
 

Interpessoal 
 
 

 
Transmissão social 

do preconceito 

 
Transmissão de influências 

normativas para os indivíduos na 
forma de atitudes preconceituosas 

 
Socialização 

Pressão de conformismo, 
Contato interpessoal, 

Percepção social e atribuições 

Individual 
 

Diferenças 
individuais 

Modulação da influência social de 
diferenças individuais na 

susceptibilidade ao preconceito 

Frustração, Ajustamento, 
Autoestima, 

Ideologia política, 
Fatores cognitivos e autoritarismo 
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__________________________________________________
1.1.1. Teorias que destacam aspectos intra e interpessoais 

do preconceito 
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No plano intra-individual, a teoria da frustração-agressão de                    

Dollard et al. (1939) foi um estudo sobre a agressão, que depois de obtidos os resultados 

os autores puderam caracterizá-lo como uma legítima teoria do preconceito, tentando 

explicar os conflitos intergrupais, com a hipótese de que a agressão entre os indivíduos 

e os grupos se devia à frustração. Frustração para estes autores pode ser entendida, 

como qualquer privação de alguma necessidade básica, como ser pobre, ou outros 

fenômenos mais complexos que serão discutidos a seguir. 

O fato é que o desgosto e a frustração não ocorrem pelo simples fato de ser 

pobre, mas pela pessoa se sentir mais pobre do que realmente deveria ser                    

(Brown, 1988/2000). Se o negro ou o imigrante já se constituem como minorias sociais 

e alvos do preconceito, esta frustração talvez seja direcionada para negros ainda mais 

pobres ou minorias sociais mais desprezadas. No entanto, as descargas de frustração que 

mais comumente testemunha-se são as dirigidas de brancos – que geralmente se 

encontram em boa posição social – contra negros, que em sua maioria estão na linha 

mais baixa da pirâmide social, bem como de autóctones contra imigrantes discriminados 

na Espanha. 

Uma das mais poderosas evidências empíricas para a teoria da                        

frustração-agressão pode ser vista no trabalho de Hovland e Sears (1940). Esses autores 

fizeram um levantamento de dados longitudinais num intervalo de 100 anos, para saber 

qual seria a correlação entre a queda do preço do algodão – lembrando que os 

produtores eram eminentemente brancos –, e o número de casos de agressão racial no 

sul dos EUA. Chegaram à conclusão de que existia uma forte correlação negativa nesta 

relação, ou seja, a queda no preço do algodão e a consequente dificuldade econômica, 

realmente coincidiam com o aumento do número de linchamentos de negros nesta 

região algodoeira. 
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Contudo, a teoria que mais se popularizou dentro da área de psicologia social 

no passado, talvez tenha sido a da Personalidade Autoritária de Adorno et al. (1950). 

Estes autores foram claramente influenciados pelas ideias de Sigmund Freud, sugerindo 

que os pais seriam os protagonistas da tarefa de socialização, onde a repressão rígida e 

os fortes padrões disciplinares produziriam impulsos de agressão dos filhos contra os 

seus pais. No entanto, não haveria como exercer o deslocamento destas tensões aos 

próprios pais, que eram a fonte produtora do desconforto, sendo obrigados a deslocá-las 

a alvos alternativos, que em geral são pessoas ou grupos percebidos como mais fracos e 

inferiores. Portanto, para estes autores o desenvolvimento da personalidade envolveria 

necessariamente alguma forma de repressão e o redirecionamento de pulsões agressivas, 

ocasionadas pela força de constrangimentos oriunda dos enfrentamentos no embate da 

vida social. 

Como resultado, os indivíduos tenderiam a perceber o mundo de uma maneira 

mais totalitária e expressariam comportamentos caracterizados por uma elevada 

submissão às figuras de autoridade, bem como uma hostilidade aberta contra 

determinados exogrupos, principalmente contra aqueles que não se conformam com a 

autoridade em questão, ou mesmo que não estejam em condições de se defender dela. 

Além disso, a teoria da personalidade autoritária teve um impacto muito forte 

com relação ao desencadeamento de pesquisas relacionadas à origem e natureza do 

preconceito, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, pois a inquietação dos 

cientistas também se dirigia às consequências dos discursos sobre a superioridade de um 

grupo sobre outro, por exemplo, a primazia da “raça ariana” estabelecida pelo governo 

alemão nazista frente a grupos alvos, como os judeus. Contudo, anos mais tarde, esta 

perspectiva que enfatizava o preconceito e a discriminação como um problema 
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eminentemente relacionado à personalidade dos indivíduos foi, de fato, muito criticada 

e questionada (Billig, 1976; Brown, 1965; Monteiro, 1993/2006; Tetlock, 1984). 

Assim sendo, nesta visão a pessoa seria preconceituosa, diferente do que 

Allport (1954/1979) dizia quando afirmava que as pessoas não são preconceituosas, mas 

de fato elas estão temporariamente preconceituosas e, portanto, podem modificar suas 

cognições e consequentemente a maneira de pensar e agir frente à determinada pessoa 

ou grupo discriminado, principalmente através do contato de qualidade. 

De acordo com Allport (1954/1979) a maneira mais eficiente de minimizar os 

conflitos intergrupais seria pelo estabelecimento de um contato entre os membros de 

grupos conflitantes. A hipótese do contato tem como base de sua formação o estudo das 

relações interpessoais de Newcomb (1961), bem como da atração interpessoal de   

Byrne (1971), que auxiliariam na percepção das semelhanças entre os indivíduos, ou 

seja, o contato estabelecido permitiria a maior visualização das semelhanças entre os 

indivíduos, sendo, portanto, um eficiente redutor de estereótipos negativos e 

consequentemente do preconceito. Contudo, o mero contato não será suficiente para 

minimizar as atitudes negativas, pois é imprescindível a presença de algumas condições 

básicas para que o contato tenha qualidade e efeito positivo (Allport, 1954/1979). 

Por essa razão, a melhora efetiva de relações hostis dependeria da natureza do 

contato, visto que os indivíduos e as situações envolvidas determinam a qualidade do 

contato. Os pré-requisitos para que o contato seja favorável incluem o 

compartilhamento do mesmo status entre os indivíduos em determinada situação de 

contato; quando os objetivos são comuns, e quando existe cooperação entre os grupos, 

bem como se houver apoio social e institucional das autoridades. Tais condições podem 

reduzir o preconceito se as crenças e os valores também forem demonstrados e notados 

por todos os indivíduos envolvidos na relação intergrupal. Essa dinâmica lógica 
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sedimentaria a base para a atração interpessoal (Allport, 1954/1979;                   

Hewstone, & Brown, 1986). 

Por outro lado, o contato deve ter suficiente frequência, duração e proximidade 

para garantir a criação e a manutenção do desenvolvimento de relações profícuas entre 

os grupos. A obtenção de informações novas e precisas sobre os exogrupos poderia 

desmistificar e desarticular os estereótipos negativos, por meio da descoberta de que 

existem mais semelhanças do que diferenças entre os grupos (Allport, 1954/1979; 

Brown, 1992, 1995). 

Nesta seção discutiram-se aspectos intra e interpessoais. Começando com a 

teoria da frustração-agressão de Dollard et al. (1939), percebe-se que a frustração e a 

consequente agressão contra determinado exogrupo ocorreria em razão do deslocamento 

da insatisfação, que neste caso se reduziria a fatores meramente psicológicos e não 

consideraria aspectos sócio-históricos travados no embate relacional entre os grupos.  

Da mesma forma a teoria da personalidade autoritária de Adorno et al. (1950) apresenta 

uma base psicológica semelhante, sem considerar eventos mais macrossociais que 

permeiam as relações entre os indivíduos e que transcende aspectos unicamente 

psicológicos. Por fim, a hipótese do contato de Allport (1954/1979) descreve 

pressupostos para que as relações conflituosas sejam reduzidas por meio do contato.   

No entanto, para se alcançar esta meta a tarefa é árdua e necessita-se muito apoio 

governamental, por parte de governadores, prefeitos, diretores de escolas, dentre outros. 

O próprio autor da teoria reconhece os perigos de um mero contato sem o 

estabelecimento de um rigoroso programa de aproximação entre grupos desconhecidos e 

por vezes conflitantes. 
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As ideias apresentadas sobre a história e organização das teorias sobre o 

preconceito guiarão a discussão seguinte. Houve uma mudança fundamental nos estudos 

sobre o preconceito após a década de 1960. A partir desta data os estudiosos e 

pesquisadores perceberam que o preconceito se mantinha mesmo em sociedades 

formalmente declaradas como democráticas e antidiscriminatórias. As diferenças 

ocorridas nas relações grupais desencadearam, portanto, o desenvolvimento de 

abordagens que passaram do nível intra e inter individual, para esferas macrossociais, 

com a emergente introdução de teorias e análises que envolvessem em seu bojo normas 

sociais, disputas entre os grupos, culturas múltiplas se influenciando, e o amplo cenário 

social de disputa pelo domínio capitalista (Camino, 1996; Camino et al., 2001;     

Camino et al., 2004; Falcão, Maracaípe, Pereira, & Torres, 2004;                      

Hewstone, & Brown, 1986; Jones, 1972; Lima, & Vala, 2004abc; Monteiro, 1993/2006; 

Sherif, 1936; Sidanius, & Pratto, 2003). 
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__________________________________________________ 
1.1.2. Aspectos intergrupais e societais do preconceito 
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Embora a compreensão do preconceito a partir dos níveis pessoal e interpessoal 

seja imprescindível, o contexto social mais amplo também é fundamental para entender 

o preconceito e a discriminação, sendo explicados e definidos com maior abrangência 

pelas diferentes perspectivas teóricas da psicologia social, especialmente aquelas que 

primam pela existência do preconceito no interior dos processos de exclusão, ou seja, as 

que compreendem que o preconceito se estabeleceria numa forma de relação intergrupal 

construída em meio às relações de poder dos grupos, resultando em representações 

ideológicas, que justificam a manifestação de comportamentos discriminatórios e hostis 

dirigidos aos grupos minoritários (Brown, 1995; Brown, 1988/2000;                               

Camino, & Pereira, 2000; Doise, 1982). Uma perspectiva psicossociológica avança para 

um tipo de análise intergrupal – relações de poder que um grupo estabelece sobre outro 

grupo desvalorizado –, no entanto, o funcionamento da sociedade também deve ser 

analisado em suas dinâmicas próprias (Amir, & Ben-Arie, 1989; Bar-Tal, 1989;    

Brown, & Abrams, 1986; Doise, 1986, 2002; Lacerda, Pereira, & Camino, 2002). 

No nível intergrupal de análise (Doise, 1986, 2002) podem ser citadas três 

teorias importantes para explicar o preconceito, que serão apresentadas aqui, em ordem 

cronológica. A teoria desenvolvida por Runciman (1966) argumenta que o sentimento 

de privação relativa é a base para a existência do preconceito, na medida em que a 

comparação intergrupal resulta na percepção da injustiça, de que um grupo usufrui mais 

benefícios do que outro. 

A teoria de Sherif e Sherif (1969) pressupõe a existência do conflito real, que 

da origem às relações preconceituosas; por fim a teoria de Tajfel (1981) procurou 

demonstrar que os processos de diferenciação intergrupal estão ligados à identidade 

social, ou seja, seriam processos que levariam o indivíduo a manter uma autoestima 
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ativa e a favorecer sistematicamente seu grupo de pertença e seus membros, mesmo na 

ausência de conflito. 

Os primeiros pesquisadores que utilizaram o conceito de privação relativa 

foram Stouffer, Suchman, De Vinney, Stars e Williams (1949), descrita no trabalho   

The American Soldier. Eles procuraram explicar como soldados experienciavam 

sentimentos de satisfação e privação. Para esses autores existiria um processo de 

comparação social estabelecido com grupos de referência, de onde o sentimento de 

injustiça estaria ligado à percepção de que o indivíduo não teria ganhado aquilo que 

deveria por direito (por exemplo, prestígio), ou seja, o soldado compara o recurso ganho 

por um grupo de referência, e desenvolve a crença que foi injustiçado. 

Runciman (1966) partiu do conceito de privação para desenvolver o conceito 

de privação relativa, criando a primeira teoria macrossocial que se encontra mais 

próxima de uma análise intergrupal. Portanto, o que antecede o ato preconceituoso? 

Para Runciman seria a privação relativa, que extrapola tanto as explicações dos atos 

individuais de preconceito, como aquele preconceito criado pelos grupos dominantes 

para manter o poder incólume. Esta teoria desloca o preconceito para a noção de que as 

pessoas desenvolvem crenças na existência real de alguma injustiça social, tanto em 

indivíduos que desfrutam de domínio e privilégios, como aqueles desprovidos destes 

atributos. 

Este sentimento de injustiça seria a válvula definidora dos problemas de 

conflito entre os grupos, quer dizer, é a diferença entre o que se tem e o que se poderia 

possuir. Além disso, de acordo com Runciman (1966) a intensidade do conflito seria 

indicada pela própria extensão e frequência com que as pessoas passavam por 

determinada privação – quanto mais tempo de privação, mais problemas existiriam 

segundo o autor. 
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Pensando em termos de preconceito racial na atualidade brasileira, talvez 

muitos brancos acreditem que os negros que recebem cotas nas universidades estejam 

ganhando algo que não seria justo com eles, por acreditarem que o mérito da conquista 

está acima de tudo; o mesmo pode ocorrer com os imigrantes na Espanha, mas 

enfocando que eles recebem mais benefícios sociais, que os próprios cidadãos 

nacionais. Assim, esta posição ideológica compartilhada, poderia ser explicada pela 

crença de que o negro/imigrante recebe aquilo que o branco/espanhol, também poderia 

receber. 

Para Runciman (1966) não seria a posição objetiva que definiria a privação 

relativa, pois se assim fosse os brancos privilegiados não ligariam para as cotas e 

permaneceriam inertes em seus posicionamentos, já que objetivamente a estabilidade 

econômica e o poder aquisitivo seriam relativamente melhores para os brancos do que 

para os negros, conforme demonstrou o IBGE (2009, 2010) e o IPEA (2012). Inclusive 

podem frequentar uma universidade pública, pois têm “maiores chances” de passar no 

vestibular, em razão da melhor preparação e treinamento em escolas particulares. 

Se a posição objetiva fizesse justiça à sua existência, quem deveria reivindicar 

as cotas implacavelmente seriam os próprios negros, considerando que as condições em 

que vivem são muitas vezes desfavoráveis e se perpetuam há décadas                    

(IBGE, 2000, 2009, 2010; PNAD, 2009). Não obstante, a posição relativa ou subjetiva 

de rejeitar as cotas são as que definem os conflitos, os debates esquentados e polêmicos 

das cotas, e também dos benefícios concedidos aos imigrantes na Espanha. Em resumo, 

para muitos brancos que expressam preconceito racial, os negros têm recebido aquilo 

que eles também poderiam receber por direito, e para vários espanhóis os imigrantes 

também recebem demasiados auxílios sociais. 
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Na Espanha, existem muitos benefícios aos estrangeiros/imigrantes, como os 

albergues de acolhimento, assistência em saúde pública, ajuda financeira, entre outros 

(INE, 2011; Sección Española de Amnistía Internacional, 2010). Este fato poderia 

frustrar muitos espanhóis que estão desempregados e não podem receber ajuda.         

Não obstante, a privação relativa implica no processo de comparação da posição social 

do próprio grupo de pertença com o outro grupo, podendo resultar em frustração, que é 

caracterizada por um processo secundário e puramente psicológico. 

A segunda teoria vai além dos limites do nível de análise individual e utiliza o 

conflito real entre os grupos (conflito de interesse intergrupal) para demonstrar que o 

preconceito existe, e a base dele é efetivamente o conflito real entre os grupos      

(Sherif, 1967; Sherif, & Sherif, 1953, 1969, 1979). As atitudes ou comportamentos 

intergrupais, sejam eles discriminatórios ou não, expressam interesses objetivos em 

determinada situação. Qualquer tipo de agressão ou desarmonia, para Sherif (1967), 

pode ser explicado por meio do conflito, que não é criado psicologicamente, ao 

contrário, são fatos ocorridos no plano social, ou melhor, são estados de relacionamento 

derivados dos encontros de pessoas, em situações que podem atrapalhar os objetivos a 

que perseguem. 

Aliás, Sherif e Sherif (1969) criticavam e rejeitavam qualquer explicação dos 

fenômenos intergrupais baseada em instintos, frustração ou agressão. Claro que as ações 

estão localizadas nos indivíduos – psicologicamente – no entanto, a origem do 

preconceito segundo estes autores, se dá de maneira externa, segundo os conflitos 

estabelecidos entre os grupos, que por sua vez representam uma natureza grupal e 

transcende a disposição meramente individual (Sherif, & Sherif, 1953). 

A hipótese de Sherif (1967) é a de que sempre que existir alguma divergência 

nos interesses e inevitavelmente os grupos ou os indivíduos precisarem se encontrar 
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para chegar a alcançá-los, é possível que exista o conflito competitivo podendo 

apresentar conotações hostis ou mesmo agressivas. Um exemplo intergrupal seria o 

conflito ocorrido em El Ejido, cidade espanhola, em fevereiro de 2000, no qual os 

nacionais se rebelaram violentamente contra imigrantes africanos. Este episódio é 

considerado o protagonista da ação xenófoba de maior importância na Europa 

contemporânea, ocorrido no sul da Espanha. Segundo Checa et al. (2010) isso ocorreu 

devido aos atos violentos de marroquinos, que resultaram na morte de três pessoas, dias 

antes. No entanto, os autores afirmam que provavelmente esta foi apenas a válvula 

impulsionadora da explosão de algo mais antigo e acumulado, como problemas 

socioeconômicos e políticos enfrentados na região. Os africanos seriam os bodes 

expiatórios da dura realidade econômica, desencadeada naquele período. 

Da mesma forma, quando os interesses dos envolvidos na situação são 

idênticos, mas contraditoriamente os recursos para atingi-lo forem limitados, o conflito 

também poderá existir. Logicamente quando os interesses forem os mesmos e os 

recursos ideais para obtenção da meta, é altamente provável que ocorra um fenômeno 

contrário ao conflito – a cooperação (Monteiro, 1993/2006; Sherif, 1967). O autor que 

primeiramente utilizou estas premissas como teoria dos conflitos realistas dos grupos foi 

Campbell (1965), mas Sherif (1966, 1967) e Sherif e Sherif (1979) desenvolveram mais 

estudos, com aprofundamento técnico e investigativo, nesta importante corrente teórica 

dos relacionamentos intergrupais, por isso recebem mais crédito e prestígio na 

atualidade. 

A terceira teoria foi desenvolvida por Tajfel (1981) e sustenta que o 

favorecimento do endogrupo em detrimento exogrupal levaria ao preconceito, pela 

criação de um tipo de viés do próprio grupo. O princípio cognitivo de separar e destacar 

diferenças entre os grupos é a base cognitiva do processo de estereotipia, que Tajfel 
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utiliza para explicar a formação de estereótipos e preconceito, mas os conteúdos 

estereotípicos são construídos nas relações intergrupais. Portanto, para esse autor quanto 

mais forte for a identificação com o endogrupo, mais discriminação poderá ocorrer 

contra os exogrupos; a crença difundida e percepcionada dentro do grupo, a respeito de 

características negativas que seriam próprias ao exogrupo depreciado, também leva a 

identificá-lo como alvo de preconceito. 

Não obstante, o julgamento preconceituoso ou xenófobo pode não ter base 

segura, ou seja, não existir sustentabilidade na característica ou fatos mencionados 

contra determinado grupo ou indivíduo – seria um juízo apressado e equivocado sem 

qualquer garantia de base real. O preconceito pode ter origem numa imagem 

preconcebida e também em razão da pertença grupal, como já foi comentado 

anteriormente, pois as pessoas tendem a agir em conformidade com os ideais do grupo, 

ou seja, tendo como base o juízo de valor endogrupal, que leva ao favorecimento e à 

estima positiva do grupo de pertença, em detrimento de outro grupo diferente        

(Tajfel, 1974; Tajfel, & Turner, 1979). 

As duas principais ideias da Teoria da Identidade Social de Tajfel enfatizam 

que, em primeiro lugar as pessoas buscam obter e manter uma identidade social única 

que defina a imagem positiva do próprio grupo e segundo, tal imagem se origina da 

comparação do endogrupo com determinado exogrupo, objetivando se diferenciar 

positivamente, e quanto maior for o sentimento de pertença ao grupo, tanto maior será a 

diferenciação favorável deste endogrupo, em detrimento de qualquer outro exogrupo.  

Da mesma forma que o sentimento de favoritismo do grupo de pertença, a 

discriminação do(s) exogrupo(s) pode se configurar como a necessidade de manter e 

reforçar a própria identidade, criando barreiras para proteger os interesses do 

endogrupo. Este mecanismo também serve como uma estratégia para identificar um 
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grupo estranho e mantê-lo distante das fronteiras do grupo de pertença, criando assim 

um viés intergrupal, que evita o contato a partir da percepção de ameaça da integridade 

e funcionamento normal do endogrupo (Amir, & Ben-Arie, 1989;                                       

Pratto, Liu, Levin, Sidanius, Shih, & Hegarty, 2000; Tajfel, & Turner, 1986;                    

Turner, Hogg, Oakes, Reicher, & Wetherell, 1987; Wetherell, 1996). 

Portanto, para Tajfel (1981) este seria um mecanismo determinante para a 

existência e manutenção das relações intergrupais. Todavia, Tajfel foi muito criticado 

por se contradizer propondo uma teoria de nível intergrupal, mas com forte conotação 

psicológica, pois o fato do indivíduo se identificar com o grupo e procurar manter a sua 

imagem positiva são processos internos do indivíduo, ou seja, o autor tornaria um 

aspecto psicológico em social. Contudo, Tajfel (1981) enfatizava que embora os 

processos cognitivos tivessem grande importância nos fenômenos da discriminação, as 

relações intergrupais que são construídas historicamente ao longo do tempo, teriam 

papel fundamental na dinâmica estabelecida entre conteúdos estereotípicos e 

preconceito. 

Toda esta dinâmica tem conexão direta com a pertença grupal, uma vez que os 

seres humanos se categorizam como membros endogrupais dependentes e 

interconectados com as normas e valores do grupo, e tendem a defender o bem-estar de 

todos os envolvidos na relação endogrupal (Tajfel, 1982; Tajfel, & Turner, 1979).         

A pertença de acordo com Brown (1995, 1988/2000) faz com que a categorização 

transforme os outros indivíduos em homogêneos (acentuação nas semelhanças), ou seja, 

eles são percebidos como idênticos uns aos outros, em todos os aspectos possíveis. 

Outras correntes teóricas e trabalhos relacionando o comportamento grupal e intergrupal 

deram continuidade ao legado da perspectiva de Tajfel, como por exemplo, John Turner 

e seu modelo da Autocategorização (Turner et al., 1987). 
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Mais recentemente, Hogg (1992) e Turner (1991) estudaram a conformidade, 

as normas e a influência grupal nos indivíduos; Oakes, Haslam e Turner (1994) 

enfatizaram as funções da estereotipagem e Brown (1995) reestruturou os conceitos 

sobre o preconceito dando uma nova roupagem e ampliando a visão deste complexo e 

multifacetado fenômeno psicossociológico. Turner (1999) e Hogg e Abrams (1999) 

buscaram explicar os comportamentos grupais em geral e as relações intergrupais. 

Brown e Capozza (2006) destacaram, além dos aspectos cognitivos, a 

importância complementar dos aspectos emocionais relacionados ao processo de 

autocategorização dos indivíduos. Estas propostas mais recentes buscaram superar 

conceitualmente as limitações das ideias iniciais pela Teoria da Identidade Social, e, por 

conseguinte, desenvolveram uma renovada e robusta base de estudos sobre os 

fenômenos grupais em geral, abrindo um novo debate entre as distintas formas de 

conceber a relação entre os elementos pessoais e sociais da identidade. 

Sen (2006) utiliza uma frase interessante que resume a questão da identidade 

social que cada indivíduo constrói e carrega, seja fenotipicamente ou por ligação 

afetiva: “a identidade pode ser tanto uma fonte de riqueza e conforto, como de violência 

e terror” (p. 4). O que o autor defende é que possuir uma identidade, seja qual for, e/ou 

compartilhar ideais grupais geraria consequências sociais que podem ser boas ou ruins 

para a pessoa, pois quem dita estas regras valorativas são os grupos dominantes. 

Por outro lado, Kramer e Jost (2003) descrevem um tipo de ideias 

compartilhadas, que também não deixam de ter contorno preconceituoso; é a 

desconfiança ou paranoia intergrupal, subjacente às situações denominadas de dilemas 

de confiança hierárquica, que são situações onde grupos interdependentes podem se 

beneficiar mutuamente por meio de ações de confiança. 
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A principal característica dessa hierarquia é que um grupo possui baixo poder e 

alta dependência com determinado grupo, por exemplo, os negros se submetem às cotas 

nas universidades para alcançar melhores condições de vida e os imigrantes recebem 

benefícios exclusivos, os quais os espanhóis não podem obter por lei. Isso faria que 

existisse desconfiança na relação intergrupal, ou seja, no Brasil o negro poderia se sentir 

incomodado em receber as cotas, pelo fato de criar polêmica e desconfiança com 

relação à sua competência em passar no vestibular por meio de conquista própria, que é 

muito valorizada na sociedade brasileira pela meritocracia, quer dizer, alcançar êxito 

por méritos próprios, sem a presença de subsídios de qualquer natureza. 

Poderia o negro alcançar sucesso por esforço próprio, sendo discriminado e 

mantido na faixa da população com piores condições de vida? (IBGE, 2010).                      

E o imigrante na Espanha, que chega ao país de destino em condições muitas vezes 

difíceis, poderiam ter uma vida digna e estar empregado, sendo vítima de preconceito e 

privação de bens materiais básicos? (Eurobarometro, 2010). 

Kramer e Jost (2003) comentam que nas ciências sociais, a desconfiança é 

citada como um fenômeno que contém crenças negativas e expectativas pessimistas 

com relação àquelas pessoas que estão envolvidas na relação intergrupal e pode emergir 

com membros de grupos dominantes e discriminadores também; os indivíduos 

desenvolvem julgamentos no tocante à confiabilidade ou inexistência dela nas pessoas, 

a partir da experiência com as mesmas. 

São suspeitas e possíveis desconfianças que podem existir mesmo que não se 

comprove e/ou justifique-as com base na realidade – é uma forma exagerada de 

desconfiança que pode conter crenças falsas. Essa “paranoia” é desenvolvida sobre o 

exogrupo visto como ameaçador, dependendo sempre da saliência da situação 

envolvida. Por exemplo, um patrão que tenha guardado um documento e esquecido que 
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cometeu tal ação, pode desconfiar que o funcionário negro/imigrante esteja envolvido 

no sumiço, pois ele pode ter compartilhado cognitiva, emocional e socialmente com o 

seu grupo de pertença, a ideia estereotípica de que o negro ou o imigrante são inclinados 

ao banditismo. 

De fato, as argumentações de Kramer e Jost (2003) são constituídas por 

aspectos intrapsíquicos e interpessoais, mas também vão ao ponto de relações 

intergrupais mais amplas, acompanhadas das influências e mudanças exercidas no 

tecido social, como se propõe no presente trabalho. O que se buscou nesta tese foi 

demonstrar a existência de um conjunto de expressões racistas e xenófobas oriundas de 

algo maior e institucionalizado, como é o preconceito racial no Brasil, manifesto nas 

expressões racistas dos indivíduos, que por sua vez, não nasce nos indivíduos – apenas 

se localiza neles –, pois são desenvolvidas nas relações discriminatórias e de poder, 

construídas nos últimos cinco séculos entre negros e brancos, principalmente em forma 

de ideologias discriminatórias que buscam manter o status quo cristalizado, sem que 

negros tenham sucesso social e respeito. De maneira semelhante, a xenofobia contra os 

marroquinos na Espanha é um fenômeno que já existe há muitos séculos, em razão dos 

desdobramentos conflitivos ocasionados pela invasão e colonização da península 

ibérica, a partir do Século VIII, pelos povos islâmicos, que se localizavam a noroeste da 

África; já os romenos, incluindo os de etnia cigana, se deslocaram à Espanha em busca 

de melhores condições de vida há poucas décadas. 

Diante deste quadro e considerando as relações conflituosas entre os grupos, a 

partir de agora serão discutidas as novas formas de discriminação existentes na 

atualidade. Na próxima seção, serão descritos muitos estudos psicossociológicos sobre o 

preconceito e a discriminação, que buscaram identificar as metamorfoses que o 

preconceito vem assumindo. Por ora serão apresentadas as duas formas gerais de 
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preconceito, sendo que a primeira vem se tornando cada vez mais rara, mas isso não 

quer dizer que desapareceu. No Brasil, e em outros países, dependendo do grupo-alvo, 

ainda encontra-se o preconceito flagrante, como o caso dos homossexuais, por exemplo, 

(Allport, 1954/1979; Fleury, & Torres, 2007; Lacerda et al., 2002;                                             

Pereira, Torres, Pereira, & Falcão, 2011; Pérez, 1996; Pettigrew, & Meertens, 1995;                       

Torres, & Faria, 2008): 

1. Preconceito flagrante é direto e aberto com intenção de depreciar 

explicitamente a pessoa ou grupo discriminado; 

2. Preconceito sutil é frio, indireto, distante e usado disfarçadamente para que 

a pessoa preconceituosa não seja vista como tal. 

 
Segundo Pérez, Mugny, Llavata e Fierres (1993) e Pettigrew e Meertens (1995) 

esse novo preconceito sutil e/ou latente emerge eminentemente das novas exigências do 

mundo moderno, que globaliza suas economias, abre espaço para os contatos entre 

diferentes raças e etnias, além de existir um enorme fluxo migratório, que produz 

choque cultural e faz com que cada grupo tente manter suas tradições incólumes; 

inevitavelmente esta tentativa de proteger e valorizar o grupo de pertença e seus 

costumes acaba por criar rejeição a costumes diferentes, gerando conflitos. Na Europa 

os grupos alvos mais comuns, são as minorias culturais de ex-colônias de países 

europeus (Lima, & Vala, 2004a). 

A arguição contida na distinção entre o preconceito flagrante e sutil remete à 

rejeição de grupos europeus às outras minorias sociais, como os imigrantes.         

Pettigrew e Meertens (1995) falam especificamente de depreciação contra o exogrupo e 

do papel das normatizações sociais que buscam combater a discriminação; estes autores 

realizaram um estudo em quatro idiomas, (alemão, francês, holandês e inglês) para 

medir estas duas variedades de preconceito. 
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Os autores colocaram dois grupos alvos em cada país, por exemplo, para a 

França usaram os asiáticos e norte africanos como minorias. As questões eram 

separadas em itens, que ora se referiam ao preconceito flagrante, ora ao preconceito 

sutil, remetendo afirmativas do tipo: “os asiáticos têm empregos que os franceses 

deveriam ter” (preconceito flagrante), ou “os asiáticos que moram aqui ensinam seus 

filhos valores e habilidades diferentes daqueles exigidos para ter sucesso na França” 

(preconceito sutil). 

De acordo com Pettigrew e Meertens (1995), os resultados mostraram que o 

preconceito flagrante evoca a crença na inferioridade genética, mas o preconceito sutil 

não se vale da justificativa genética, pois ele se caracteriza pela discriminação do 

exogrupo de forma velada ou disfarçada, envolvendo atribuição de desvantagens ao 

exogrupo em razão de diferenças culturais. De fato existem diferenças culturais, mas 

estas são exageradas e grosseiramente estereotipadas, com intenção de discriminar. Isto 

é explicado por uma das dimensões desenvolvidas para este tipo preconceito. 

O preconceito sutil, velado e disfarçado, é composto por três dimensões.           

Na primeira encontra-se a caracterização de uma defesa veemente dos valores 

tradicionais, referindo-se à percepção de que os membros de determinados exogrupos 

apresentam ações incompatíveis para se alcançar o sucesso e/ou a realização social, 

sendo então, condenáveis. Os autores utilizaram escalas que enfatizavam conteúdos 

referentes ao esforço pessoal com valores adequados, por exemplo, algumas pessoas 

não se esforçam o suficiente, mas se se esforçassem mais, elas poderiam ser tão bem 

sucedidos quanto os autóctones. A segunda dimensão expressa o exagero das diferenças 

culturais, ou seja, diz respeito à percepção de que o exogrupo é negativamente diferente 

do endogrupo desde um ponto de vista cultural, por exemplo, subvalorizar os valores 

sexuais de estrangeiros, considerando-os diferentes dos cidadãos nacionais. Por fim, a 
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terceira dimensão deste preconceito apresenta a negação de emoções positivas, quer 

dizer, é caracterizada pela rejeição da simpatia e admiração dos membros exogrupais, 

por exemplo, descrever com que frequência sente admiração pelos imigrantes. 

Desta análise do preconceito, os autores desenvolveram descritivamente três 

formas de expressão do preconceito. A primeira envolve os indivíduos que expressam 

preconceitos flagrantes, caracterizados pela alta rejeição de contatos íntimos ou de 

proximidade, por sustentarem emoções negativas elevadas e ao mesmo tempo nutrir 

reduzidas emoções positivas; diferente destes, mas não menos preconceituosas, são as 

expressões sutis, utilizadas por indivíduos que aparentam pouca rejeição à proximidade 

e também reduzida negação de emoções positivas. Por outro lado, os autores criaram 

uma terceira denominação para aqueles indivíduos que apresentaram expressões não 

preconceituosas – os igualitários –, que também demonstraram pouca rejeição à 

proximidade e expressaram uma grande quantidade de emoções positivas. 

Portanto, segundo a teoria desenvolvida por Pettigrew e Meertens (1995), a 

partir de estudos empíricos, os indivíduos que expressaram preconceito flagrante não 

aceitaram o igualitarismo, e aqueles indivíduos que expressaram o preconceito sutil 

aparentemente aceitaram e se identificaram com a norma de igualdade, todavia, não a 

internalizaram; por esta razão quando acontece um encontro com o exogrupo, ou com o 

indivíduo deste grupo diferente, o ato de discriminar tem grande chance de ocorrer. 

Bem diferente destes dois anteriores, são aqueles indivíduos que não discriminam, pois 

aceitaram e internalizaram a norma igualitária. 

Para além da distinção entre preconceito flagrante e sutil, atualmente existem 

muitas pesquisas que buscam compreender a complexidade das expressões do 

preconceito, que por sua vez se modificam ao longo do tempo, em razão das 

normatizações e punições sociais que visam combater as expressões preconceituosas. 
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Assiste-se atualmente ao desenvolvimento das normas antirracismo e ao mesmo tempo 

a manutenção da inferiorização social e econômica dos negros (Camino et al., 2001; 

IBGE, 2010; Pereira, Torres, & Almeida, 2003). As novas expressões do preconceito 

são manifestações que não ferem as normas sociais, mas podem permanecer no interior 

dos indivíduos, visto que as normas anti-discriminatórias procuram combater a 

expressão do preconceito, ou melhor, a discriminação que é formalmente proibida, mas 

não atingem o racismo existente internamente nas pessoas, que pode permanecer ativo e 

seguir sendo propagado por meio de expressões veladas. A seguir as pesquisas 

desenvolvidas e os modelos criados para a análise do preconceito serão discutidos com 

mais detalhes. 
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__________________________________________________ 
1.2. Modelos atuais para a análise do racismo simbólico, 

moderno, aversivo, ambivalente e cordial 
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Inicialmente a existência do preconceito racial ou étnico era definida pela 

discriminação aberta que tinha como justificativa as características físicas ou fenotípicas 

herdadas pelos indivíduos, ou seja, o negro era discriminado eminentemente pela cor; 

mas ao longo dos anos passou a ser discriminado por características “inerentes”                         

à raça – crenças, emoções, ideologias e avaliações que por sua vez trazem múltiplas 

combinações negativas sobre o negro –, por exemplo, inferioridade, incompetência, 

promiscuidade etc. Assim utiliza-se a noção de “racismos” existentes nas expressões e 

representações negativas a respeito do negro (Allport, 1954/1979; Duckitt, 2001; 

Gaertner, & Dovidio, 1986; Stephan, 1985; Vala, 1999). Até o começo do Século XX, o 

racismo não era considerado crime e também não fazia sentido estudá-lo, pois a própria 

comunidade científica admitia que existiam grupos de raças superiores e inferiores, 

seria, portanto, um racismo biológico (Falcão et al., 2004; Nina Rodrigues, 1939; 

Ramos, 1937). 

Van den Berghe (1967) desenvolveu uma definição do preconceito racial que 

influenciou as atuais conceituações existentes no campo da psicologia social sobre este 

construto. Para este autor o racismo é: 

“(...) any set of beliefs that organic, genetically transmitted differences 

(whether real or imagined) between human groups are intrinsically associated 

with the presence or the absence of certain socially relevant abilities or 

characteristics, hence that such differences are a legitimate basis of invidious 

distinctions between groups socially defined as races”                                    

(Van den Berghe, 1967, p. 11).4 

 

                                                 
4 Tradução: “qualquer conjunto de crenças onde diferenças transmitidas orgânica ou geneticamente                
(real ou imaginária) entre os grupos humanos estão intrinsecamente associadas à presença ou ausência de 
certas habilidades ou características socialmente relevantes, portanto, que tais diferenças são uma base 
para distinções injustas entre grupos socialmente definidos como raças”. 
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Portanto, pode-se considerar que o preconceito racial é uma hierarquização e 

consequente inferiorização de indivíduos alvos, originarias da percepção de que 

algumas diferenças físicas, como por exemplo, a cor da pele, implicam na determinação 

natural de características ou habilidades socioculturais associadas aos indivíduos e seus 

grupos de pertença, ou seja, o negro seria visto, desse modo, como inferior por 

apresentar a pigmentação da pele desvalorizada socialmente. Portanto, o preconceito 

racial nesta visão é mais do que a simples diferença física, seria, efetivamente, um 

processo de construção e naturalização das diferenças entre os grupos.                       

Vala et al. (1999), argumentam que as categorizações de raças, bem como de etnias são 

construções e compartilhamentos sociais embasados no discurso científico, e como 

consequência o senso comum se apropria destas informações tendo como objetivo 

identificar, rotular e avaliar grupos e indivíduos (Potter, & Wetherell, 1987). 

Dentro do campo da psicologia social, a definição de preconceito racial não é 

consensual e se aproxima mais de definições do preconceito. De fato, o preconceito 

racial é considerado uma atitude negativa contra indivíduos negros, quer dizer, seria 

então um tipo mais específico de preconceito segundo Brown (1995), por se tratar da 

“distinção hierárquica” entre raças, que criaria categorias de superioridade para os 

brancos e de inferioridade para os negros. 

A parte desta ambiguidade e confusão na definição do preconceito racial, 

segundo Jones (1972) e Lima e Vala (2004b) ele não existe apenas no nível individual, 

mas também a nível institucional e cultural. Individualmente é um processo de 

hierarquização, exclusão e discriminação que procura manter em desvantagem 

determinado indivíduo ou grupo, tendo como justificativa a marca física externa, seja 

ela real ou imaginária; é o estabelecimento de diferenças biológicas entre as raças, que 

resulta na superioridade de uma sobre a outra, por serem diferentes e apresentarem 
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padrões de comportamentos próprios. Assim, o critério de identificação seria o aspecto 

físico; uma das expressões do preconceito racial seria a infra-humanização, ou seja, 

naturalizam-se características inventadas, para justificá-lo, como a de considerar os 

negros “menos humanos” e permanecerem como tal, ao longo de sua existência. 

Do ponto de vista institucional, o preconceito racial emerge como efeito prático 

do racismo individual, pois as instituições manipulam propositalmente os recursos 

socioeconômicos, a favor dos grupos dominantes, que quase sempre são de cor branca. 

Por fim o racismo cultural sustenta a crença de que exista superioridade entre as raças, 

ou seja, os aspectos culturais de determinado endogrupo, seriam superiores aos aspectos 

de outros exogrupos; por exemplo, se o indivíduo é negro ele pode ser percebido como 

mais preguiçoso que um branco, pelo fato de carregar uma marca cultural internamente, 

que seria “própria” da cultura negra (Augoustinos, & Reynolds, 2001;                                

Jones, 1972, Lima, & Vala, 2004b). 

Em linhas gerais, o preconceito racial envolve um conjunto de práticas e 

crenças discriminatórias sustentadas pela noção de que existe distinção de superioridade 

entre as raças, embora atualmente o preconceito racial atue como justificador e 

legitimador das desigualdades entre negros e brancos, utilizando-se do argumento de 

que negros ou outros grupos minoritários violam valores sociais fundamentais, como a 

ética no trabalho, a disciplina, a autoestima e também as conquistas individuais 

(Augoustinous, & Reynolds, 2001; Gaertner, & Dovidio, 1986; Kinder, & Sears, 1981). 

As teorias sobre as novas expressões de preconceito e racismo emergiram, 

sobretudo, na década de 1970, do cenário antirracista e antidiscriminatório provenientes 

dos novos princípios de igualdade implantados após os trágicos episódios de 

preconceito da Segunda Guerra Mundial, declarados pela The United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) no dia 10 de dezembro 
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de 1948, enfatizando a universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 

humanos. Pouco tempo depois, no dia 18 de julho de 1950, os cientistas reconheceram 

que todos os seres humanos pertencem à mesma espécie, Homo sapiens e devem ser 

tratados igualitariamente, já que os genes humanos não definem hierarquias de 

superioridade de uma raça sobre a outra. Mas foi na década de 1960 que o movimento 

negro começou a tomar força e levar a cabo a questão racial, até então pouco discutida, 

sobretudo nos EUA, com o partido negro revolucionário, fundado por Huey Newton e 

Bobby Seale, em 1966, na cidade de Oakland, Califórnia. Originalmente o movimento 

levava o nome de Partido Pantera Negra para Autodefesa, que tinha como finalidade 

patrulhar guetos negros e proteger os residentes contra as ações violentas da polícia 

local. 

No Brasil, em 1951, foi criada a Lei 1390/51, mais conhecida como Lei Afonso 

Arinos. Proposta por Afonso Arinos de Melo Franco, essa lei proibia a discriminação 

racial no país, ou seja, a separação de raças diferentes. Tal lei se mostrou ineficiente por 

faltar rigorosidade em suas punições, mesmo em casos explícitos de discriminação 

racial em locais de emprego, escolas e serviços públicos. Depois de promulgada a 

constituição federal de 1988, foi criada no dia 5 de janeiro de 1989 a Lei 7.716/89, mais 

conhecida como “Lei Caó”, proposta pelo jornalista, ex-vereador e advogado Carlos 

Alberto Caó Oliveira dos Santos. Essa lei determina a igualdade racial e o crime de 

intolerância religiosa. Um dos maiores triunfos com o aprimoramento da lei contra o 

preconceito racial foi a pena estabelecida, quer dizer, o ato de discriminação racial 

passou a ser considerado crime inafiançável. 

Durante a década de 1970, inicia-se uma nova era de investigação da natureza 

do preconceito racial, que evidentemente havia se reconfigurado pelo surgimento de 

novas expressões deste nocivo fenômeno psicossocial. Nos países ocidentais foram 
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desenvolvidas normas que coíbem a discriminação explícita contra grupos minoritários 

(McConahay, Hardee, & Batts, 1981). Em razão destas novas normas, os grupos racistas 

criaram estratégias de discriminação que são semelhantes a todas as novas formas de 

preconceito, driblar as normas antirracistas e moralistas para discriminar de forma 

indireta e justificar a posição de domínio de determinados grupos sobre outros   

(Camino et al., 2001; Katz et al., 1986; Wetherell, 1996). Por isso, nas últimas décadas 

o preconceito explícito ou aberto praticamente desapareceu do contexto social.            

No entanto, isso não quer dizer que ele não exista, mas que as pessoas não se opõem às 

formas antirracistas vigentes, ou seja, institucionalmente foram criadas restrições para 

combater as práticas discriminatórias – aquelas justificadas por supostas diferenças 

raciais que envolvem crenças de inferioridade sobre o grupo depreciado –, levando 

assim os indivíduos a uma forçada adaptação a estas coibições e normatizações sociais, 

combinada ao desenvolvimento de expressões veladas do preconceito. 

De acordo com Cialdini, Kallgren e Reno (1991) existem duas formas de 

normatizações; as normas descritivas, que especificam como os indivíduos se 

comportam frente uma dada situação, e as normas injuntivas, que especificam as ações 

que são aprovadas e as que são desaprovadas em determinada sociedade, além de definir 

possíveis punições para os infratores, e recompensas para os cumpridores das normas 

pré-estabelecidas (Kallgren, Reno, & Cialdini, 2000; Reno, Cialdini, & Kallgren, 1993). 

Para compreender estes fenômenos, estudiosos investiram em novos conceitos 

e teorias sobre o preconceito racial, que passaram a ser desenvolvidos e estudados 

primeiramente por Sears e Kinder (1971), Sears e McConahay (1973),           

McConahay e Hough (1976) e Kinder e Sears (1981), com o racismo simbólico e o 

racismo moderno. Ambos têm origem na percepção de que os negros infringem o 

código estadunidense da meritocracia, do trabalho individual e da igualdade de 
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oportunidades para todos, por isso muitas pessoas se opõem às polêmicas ações 

afirmativas dos EUA. O foco do preconceito racial deixa de ser o aspecto biológico e 

passa para o embate social, ou seja, uma justificativa para discriminar seria, por 

exemplo, a alegação de que o negro estaria abusando das reivindicações e recebendo 

benefícios que extrapolam o seu merecimento.  

Não obstante, no Brasil, por exemplo, estas justificativas também são utilizadas 

por muitos grupos que optam por boicotar as cotas para negros nas universidades 

públicas. Claro que nem todos os que desaprovam as cotas o fazem para discriminar os 

negros, pois pode ser que defendam argumentos pró-negros diferentes. Em realidade, 

determinado indivíduo pode apresentar discursos racistas e aceitar cotas e outro pode ser 

não racista, pró-negros, e não aceitar as cotas, por determinado motivo. Contudo, a 

atitude de recusa apresentada no início dos anos 2000 contra as cotas raciais, ao menos 

no Brasil, tem majoritariamente em seu bojo, expressões com conteúdos que incitam a 

discriminação dos negros (Albuquerque, & Filho, 2006; Camino et al., 2001;       

Camino et al., 2004; Camino, & Ismael, 2004; Cardoso, 1987; Catão, 2005;    

Guimarães et al., 2005; Hasenbalg, 1979/2005; Lemes, & Torres, 2004;                 

Pereira et al., 2003; Skidmore, 2001; Sniderman, & Tetlock, 1986). 

Essas duas formas iniciais de preconceito racial operam no nível simbólico, ou 

seja, é o mesmo que associar o negro mais à ameaça simbólica do que de fato a algum 

perigo concreto; mas os autores das abordagens do racismo aversivo                 

(Gaertner, & Dovidio, 1986; Kovel, 1970/2001) e do racismo ambivalente                  

(Katz et al., 1986) que serão discutidos em seguida, procuraram por outro lado 

identificar em que situações as atitudes se tornam positivas com relação aos negros e o 

que inibe as atitudes negativas. 
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O racismo simbólico estudado por Kinder e Sears (1981) é uma forma de 

preconceito racial que prima pela “igualdade” hipócrita de manutenção das relações 

raciais estadunidenses e, ao mesmo tempo, sustenta sentimentos negativos frente aos 

negros. É de fato uma reação de oposição às modificações nas relações inter-raciais nos 

EUA do período posterior à declaração dos direitos civis. 

A ameaça simbólica, que também foi discutida por McConahay (1986), 

Pettigrew e Meertens (1995), Sears (1988) e Sears e Henry (2003), representaria a 

percepção exacerbada de que os membros de outros grupos representam uma ameaça 

aos traços simbólicos, que caracterizam a essência cultural do grupo de pertença. Estas 

diferenças percebidas podem estar vinculadas aos valores, às crenças, às atitudes, às 

normas do grupo de pertença, e principalmente com relação à visão de mundo 

sustentada pelos membros do grupo. 

Paradoxalmente os indivíduos que apresentam estes sentimentos peculiarmente 

negativos são contrários às expressões abertas do preconceito racial, por exemplo, 

rejeitam estereótipos negativos e não estão de acordo com sistemas de segregação.           

Mas sustentam contraditoriamente sentimentos negativos contra os negros, ou seja, por 

dentro continuam sendo racistas. 

Para Sears e Henry (2003) e Sears (1988) este tipo de preconceito racial recebe 

o nome de simbólico por avaliar abstrações a respeito dos negros, e não pelo contato e 

conflito direto com eles, ou seja, basta o indivíduo ter sido socializado por um grupo 

que compartilha expressões e sentimentos racistas, que poderá responder negativamente 

aos negros. No estudo realizado por Kinder e Sears (1981), o objetivo era avaliar se o 

comportamento eleitoral de brancos suburbanos em duas grandes eleições na cidade de 

Los Angeles – EUA era influenciado por aspectos raciais, na medida em que havia um 

candidato branco e um negro. 
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Nas duas eleições o racismo simbólico foi determinante para se votar 

majoritariamente a favor do branco em detrimento do negro. A princípio a hipótese foi 

explicada pelo fato dos brancos perceberem os negros como ameaça à sua vida pessoal e 

ao trabalho. Muitos brancos se opuseram e ainda se opõem em resposta aos movimentos 

e propostas que defendiam os direitos e interesses dos negros, confirmando que o receio 

simbólico realmente existe perpetuamente. 

No entanto, dizer que o negro é uma ameaça por desrespeitar um código social 

que prima pela igualdade a todos os cidadãos, se configura como uma maneira pouco 

explicativa para outros contextos, como por exemplo, no Brasil. Quando as pessoas 

dizem que todos devem ser tratados igualmente sem distinção de raça, já está implícita a 

obstrução às ações afirmativas, ou seja, talvez no Brasil, o preconceito racial apareça 

ainda mais disfarçado com a ideia de que a “igualdade” é para todos e o negro tem a 

mesma capacidade e potencial que os brancos, por isso não necessita de ações 

afirmativas ou compensações, quer dizer, busca-se justificar a não aceitação dessas 

políticas públicas pela meritocracia. No entanto, o IBGE (2009, 2010) e o                

IPEA (2010, 2012) demonstraram que o negro vive em condições precárias com ínfimos 

recursos, independentemente da capacidade e competência pessoal. Não é uma forma 

direta de discriminação como nos EUA, que as pessoas podem condenar as ações 

afirmativas abertamente, por considerarem abusivas e desnecessárias. 

Nos EUA o fenômeno de oposição racial é explicado por Sears e Henry (2003) 

a partir de três categorias teóricas. A primeira ressalta a nova forma que tomou o 

preconceito racial no período de mudanças nos direitos civis, depois das proibições 

formais da expressão do preconceito racial aberto, e que levou os indivíduos racistas a 

se posicionarem contra os benefícios dirigidos aos negros. A ênfase da segunda 

abordagem teórica centra-se nos conflitos grupais – que se originam de desigualdades 
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do universo social –, tais como a busca dos brancos pela manutenção secular das 

relações de poder, ou em razão dos múltiplos conflitos de interesse praticamente 

inevitáveis, como as cotas reservadas aos negros nas universidades. A terceira 

abordagem considera que as políticas públicas raciais estão inseridas nos processos 

corriqueiros da política contemporânea que têm as elites como protagonistas, como se 

elas se preocupassem realmente com os negros, em detrimento de seu próprio 

preconceito racial. Portanto, o negro é preterido e mantido numa posição excludente, 

visto que recebe mínima atenção, por sua condição desfavorável nas esferas política e 

social. 

Outra forma de preconceito racial estudada nos EUA e na Austrália é o racismo 

moderno, que de fato recebe este nome em substituição ao racismo simbólico 

(McConahay, 1983, 1986; Pettigrew, 1989) para enfatizar a contemporaneidade, e que 

seria derivado da implementação do movimento dos direitos civis, pois as coibições 

institucionais preveem punição de crime inafiançável aos que praticam atos racistas. 

Este fato levaria os indivíduos a desenvolverem alternativas ideológicas que 

reproduzem atitudes discriminatórias disfarçadas, evitando desafiar ou ferir as normas 

sociais de indesejabilidade do preconceito racial. 

O racismo moderno é muito semelhante ao simbólico, pois é uma extensão dele 

e surge como alternativa para mensurar empiricamente as atitudes raciais públicas, em 

situações onde as normas sociais bloqueiam as formas flagrantes de preconceito racial. 

A característica comum dessas duas formas de preconceito racial é a crença de que os 

negros são beneficiados com políticas desnecessárias, estão melhorando 

economicamente mais do que merecem e como dito anteriormente, ele foi investigado 

em contexto estadunidense que privilegia a igualdade e a liberdade de seus cidadãos – 

os estadunidenses privilegiam a igualdade nas oportunidades, e não nos benefícios.           
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Os racistas modernos também tendem a depreciar a origem dos negros, enfatizando 

indiretamente que eles são inferiores culturalmente – é uma justificativa para manter 

existente o preconceito racial; ou seja, é atribuir determinada desvantagem ou 

característica inferior aos negros sem discriminar ou ser percebido como racista. 

Os discursos que envolvem o racismo moderno no Brasil atacam a cultura dos 

negros, utilizando ideias disfarçadas de que a cultura negra é “inferior” à dos brancos, 

ou seja, o problema é que a cultura deles é desvalorizada e como consequência desta 

ideologia há um exagero na diferenciação cultural, que enfatiza tal diferença em 

considerações disfarçadas que não incitam o preconceito racial diretamente, como 

considerar os negros culturalmente inclinados a práticas ilícitas, ou ao sexo promíscuo. 

O que houve na atualidade foi um deslocamento ideológico da antiga hierarquização das 

raças para a hierarquização das culturas; portanto, o preconceito racial é mantido de 

forma latente pela estratégia de acentuação na diferença cultural. 

McConahay et al. (1981) realizaram um experimento para testar a hipótese 

levantada pela teoria do racismo moderno, de que os brancos reconhecem as crenças de 

indesejabilidade social do racismo aberto e não discriminam diretamente, mas não 

possuem esta mesma visão do racismo moderno, ou seja, acabam por manter o 

sentimento negativo e a discriminação de forma camuflada. Estudantes universitários 

responderam num primeiro estudo a questionários referentes tanto ao racismo aberto 

como ao moderno, seis semanas depois respondiam novamente ao mesmo questionário, 

num segundo estudo. No entanto, a pessoa que entregou o questionário ou era uma 

mulher negra ou uma mulher branca, que serviram como indicadoras do preconceito 

racial. 

A hipótese é que quando o questionário fosse administrado pela 

experimentadora negra eles tenderiam a demonstrar sentimentos não racistas para não 
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ofender a moça, ou seja, o racismo aberto seria menor quando a experimentadora fosse 

negra. Os resultados mostraram que isto se confirmou, pois quando essa norma 

antirracismo é ativada ocorre a redução imediata da expressão aberta do preconceito 

racial, que é substituída pela expressão moderna de ser politicamente correto. 

O próprio título do trabalho já deixa claro a importância de existir ou não a 

saliência da norma social para ativar o preconceito racial – Has Racism Declined in 

America? It Dependes on Who Is Asking and What Is Asked.5 Como o racismo não é um 

construto diretamente observado, o método deve ser delineado no sentido de alcançá-lo 

por meio de instrumentos válidos, como questionários com escalas de respostas que 

possam traduzir a realidade psicossociológica, onde os indivíduos estão inseridos. 

Assim, eles criaram uma escala para medir este novo construto, que ficou conhecido 

como racismo moderno e concluíram que o preconceito racial permanece ativo, contudo 

de forma alternativa, ou modernizada, com ênfase na sutileza e discrição da expressão 

racista. 

Em outro trabalho, McConahay (1983) reforçou a validade de construto do 

racismo moderno, ou seja, ele é efetivamente significativo como medida do preconceito 

racial. A escala utilizada contém caráter ideologicamente ambíguo, pois em cada um 

dos itens respondidos pelos participantes pode ser criada uma justificativa para a atitude 

racista e o indivíduo a utiliza como se fosse neutra frente ao preconceito racial, ou seja, 

não reage de forma racista abertamente – por exemplo, um indivíduo pode dizer que não 

tem nada contra os negros, mas também poderá dizer que eles estão ascendendo 

economicamente por vias injustas ou oportunistas e não pelo esforço próprio       

(Camino et al., 2001; Camino et al., 2004). Na situação ambígua, sem definição de certo 

                                                 
5 Tradução: “O racismo diminuiu na América? Depende de quem está perguntando e o que é perguntado”. 
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e errado os indivíduos tendiam a desvalorizar os negros e quando a norma social 

positiva estava explícita, eles usavam decisões positivas com relação aos negros. 

Os discursos das pessoas refletem uma realidade concreta como ação social e 

descrevem ideologias de dado momento histórico, que são ideias compartilhadas numa 

sociedade composta por indivíduos que comunicam o discurso pela ação verbal.            

De acordo com Rodrigues (1995) no Brasil o preconceito racial abrange três grandes 

práticas, que são comuns nos discursos “não normativos”, em situações que não existe o 

certo ou errado como norma. 

São elas a discriminação econômica, sendo esta a mais saliente e percebida 

pela sociedade, seguida do racismo cultural, defendido por aqueles que acreditam que os 

negros são culturalmente inferiores e por isso sofrem preconceito racial, ou seja, o 

problema é cultural e não de outra ordem; por fim, a discriminação mais difundida nos 

meios de comunicação e no ambiente judiciário é a discriminação penal que associa o 

negro à criminalidade e à presença maciça nas penitenciárias (Rodrigues, 1995). 

Buscando compreender como os discursos justificadores de discriminação 

influenciam no preconceito racial, Pereira et al. (2003) realizaram uma pesquisa em 

Goiânia-Goiás, com o auxílio do cenário da contratação de uma mulher branca e de uma 

negra. Os pesquisadores distribuíram um discurso justificador, que permitia a expressão 

sutil do racismo (grupo experimental), e esse grupo de indivíduos considerou correta a 

decisão de a contratante escolher a moça branca em vez da negra, pois foi utilizado o 

critério profissional e de justiça; a justificativa manipulada foi do tipo: “eu não contrato 

a candidata negra porque muitos dos meus clientes podem não gostar de ser atendidos 

por uma pessoa negra”. Por outro lado o grupo controle que não recebeu discursos 

justificadores, consideraram uma ação injusta e racista a de contratar a moça branca ao 
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invés da negra. Nessa pesquisa, percebe-se claramente que o preconceito racial se 

manifesta quando as justificativas para ele existir são permitidas. 

Lima e Vala (2004b) elaboraram outro estudo no Brasil para avaliar qual 

imagem as pessoas desenvolveriam de negros e brancos, tendo como auxílio a escala de 

infra-humanização, a qual representa uma avaliação fidedigna do preconceito racial, na 

medida em que existe atribuição de traços naturais mais básicos relacionados à 

animosidade, como a raiva e a agressão, e ausência na atribuição de traços culturais, 

relacionados aos aspectos humanos como os sentimentos e as emoções. Os resultados 

encontrados corroboram o que se vê no Brasil atual, ou seja, existe uma difusão de 

crenças, nas quais o sucesso tem sido associado aos brancos e o fracasso aos negros, 

como se fossem sinônimos invariáveis de posições estáticas. Esse fenômeno dá origem 

a outro, denominado branqueamento, que ocorreria quando um negro bem sucedido é 

visto como “menos negro” do que um negro fracassado; portanto, é um aspecto distinto 

do preconceito racial brasileiro entre todos os outros países “bi-raciais”. Além destes 

fatores, o preconceito racial distingue os indivíduos pelo “essencialismo” ou a “natureza 

inferior da raça”. 

Outro tipo de racismo é o aversivo, estudado e desenvolvido inicialmente por 

Kovel (1970/2001), sendo continuado por Gaertner e Dovidio (1986). Estes autores 

descrevem o racista aversivo como aquele indivíduo que se apresenta como igualitário, 

sem preconceitos e que parece ter aversão ao preconceito racial, mas na verdade 

internamente continua racista; seria uma autodefesa contra a possibilidade de ser 

“desmascarado” como racista. 

O racismo aversivo tem origem na assimilação de “valores sinceros de 

igualdade”, em contraste com sentimentos e crenças negativas pelos negros, decorrentes 

de dois mecanismos – o contexto racista de socialização e categorização, e o viés 
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endogrupal, que levam a desenvolver estereótipos e preconceito, dificultando a inclusão 

do negro no sistema democrático. A hipótese é muito semelhante à de outros tipos de 

preconceito racial – se a pessoa branca estabelece contato inter-racial e a norma 

igualitária é clara, ela não discrimina, ao contrário, trata o negro com igualdade, mas 

busca justificar o racismo mesmo neste contexto. Todavia, se a norma não está explícita 

ou existe algo que justifique a discriminação, então os racistas aversivos discriminam os 

negros. O que distingue o racista aversivo dos outros “novos racistas” é a busca pela 

justificativa das expressões racistas mesmo em contextos claramente igualitários e 

antirracistas, pois eles sempre se autodefinem como igualitários e não preconceituosos, 

de modo que as justificativas utilizadas servem como redutoras do desconforto e da 

ansiedade experienciada quando estão em interação com os negros. 

A existência do racismo aberto dependerá sempre do contexto normativo, no 

entanto, se a norma antirracismo está saliente, o racista aversivo não discrimina, mas 

justifica que, por exemplo, os negros não precisam de cotas, pois podem estudar e 

conseguir por esforço próprio. Claro que em sociedades democráticas o preconceito 

seria uma grande afronta às normas sociais anti-discriminatórias. Todavia, quando é 

possível justificar o preconceito racial ele emerge, ou pelo menos quando a situação é 

ambígua ele pode existir. 

O trabalho que deu impulso ao desenvolvimento do conceito do racismo 

aversivo foi o estudo de Gaertner (1973), no qual o autor desenvolveu o paradigma de 

ajuda para avaliar o preconceito racial em dois grupos de indivíduos brancos com 

partidos políticos distintos, os liberais e os conservadores de Nova Iorque, que poderiam 

ser contatados por meio de ligações telefônicas. Ele questionou como é que os 

comportamentos de ajuda poderiam ser estudados para fornecer informações sobre 

atitudes, em resposta aos estudiosos do comportamento de ajuda (Bryan, & Test, 1967; 
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Langer, & Abelson, 1972), que questionaram em quais situações uma pessoa ajuda 

outra pessoa que precisa de ajuda. 

Sem saber que estavam participando da pesquisa, um grupo de participantes 

recebia uma ligação com vozes especiais – caracterizando sotaques relacionados a 

negros e brancos, dizendo que ligou errado e não tinha como fazer outra ligação para a 

oficina mecânica para avisar que o carro estava quebrado em determinado lugar, e o 

resgate deveria dar assistência. O objetivo da pesquisa era saber se os participantes 

ajudariam ou não a pessoa do outro lado da linha, com base em sua raça; esta seria, 

portanto, a maneira de avaliar o preconceito racial. Assim, o autor demonstrou 

empiricamente que os conservadores discriminam os negros com mais intensidade do 

que os liberais, ou seja, oferecem menos ajuda. 

Um segundo estudo também estava em progresso e consistia em avaliar a 

opinião sobre o que outros participantes fariam na mesma situação de ajuda: 97.3% 

disseram que ajudariam. Segundo Gaertner (1973), isso pode ocorrer pelo fato das 

normas do que é certo ou errado sobre o preconceito racial estarem explícitas e não 

haver ambiguidade na situação. 

Esse estudo tem sua relevância científica e social, na medida em que o método 

adotado é uma forma totalmente disfarçada de pesquisar, sendo difícil obter tais 

resultados por outra via; e para a vida cotidiana, o fato de saber que mesmo numa 

situação de telefonemas, as pessoas acabam apresentando comportamentos racistas ou 

pelo menos discriminatórios, contribui para uma reflexão mais crítica de que o 

preconceito racial continua existindo em suas variadas formas. 

É importante frisar que a teoria do racismo aversivo contempla a ideia de que 

os indivíduos brancos geralmente apresentam desconforto ou nervosismo frente aos 

negros, e não o ódio ou qualquer disposição para comportamentos violentos, tal como 
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aqueles existentes e idealizados por sistemas como Jim Crow e a organização antinegro 

Ku Klux Klan que vigoraram nos EUA por muitas décadas. Aquilo que hoje é chamado 

de racismo flagrante ou aberto recebeu grande impulso pelo sistema Jim Crow nos 

EUA, e vigorou do ano de 1876 até o ano de 1965, mas felizmente se extinguiu ao 

menos em sua forma explícita, em razão dos princípios da igualdade racial e pela 

coibição em formas de normatizações, após a declaração dos direitos humanos e pelas 

pressões dos movimentos de luta pela igualdade, principalmente os que foram liderados 

por Martin Luther King. A contraditória existência do preconceito racial em formas 

sutis revela que para além de existir a expressão oculta e velada, de fato ele ainda existe 

de forma aberta e flagrante, em termos políticos nos EUA, pois segundo                  

Sears et al. (1997) a oposição às políticas de benefício aos negros é clara e flagrante, 

como também ocorre no Brasil. 

Apesar de atualmente não existir derramamento de sangue negro como no 

passado, as ações racistas sutis ferem e destroem em equivalência as possibilidades de 

igualdade e respeito aos negros; em resumo, o processo racista de discriminação é o 

mesmo, o que mudou foi o seu conteúdo, que nas atuais sociedades representariam uma 

violência à dignidade dos negros associada à hipocrisia destrutiva, que impera por meio 

destas novas variedades sutis de preconceito racial. 

Camino et al. (2004) também pesquisaram os novos fenômenos 

discriminatórios existentes no Brasil e mostraram que quando os indivíduos podem 

dirigir a responsabilidade de algo ao mundo externo, se eximindo deste fardo, o racismo 

aversivo pode ser encontrado. No estudo desses autores, os participantes consideraram 

os negros mais antipáticos quando foram perguntados como os brasileiros em geral 

percebem os negros; por outro lado, quando deveriam responder individualmente, 
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emitindo sua própria opinião, eles mudavam o discurso e consideravam os negros 

simpáticos. 

Embora seja possível dizer que este preconceito racial faça parte dos 

repertórios discriminatórios dos racistas brasileiros, Camino et al. (2004) argumentam 

que no Brasil existe também um perfil político-ideológico associado ao preconceito 

racial. Portanto, ocorre a inibição de ações negativas contra os negros visando manter a 

ordem dos fatores cristalizada, evitando a discriminação explícita; por exemplo, a 

manutenção das relações de poder dos brancos, que objetivam o domínio e exploração 

econômica sobre os negros. 

Neste sentido, os autores Gaertner (1973) e Kovel (1970/2001) que 

construíram a terminologia “racista aversivo” se referem às características puramente 

idiossincráticas do indivíduo e não enfatizam a disseminação de expressões racistas 

presentes nos discursos e nos cenários sociais. Assim, bastaria ao indivíduo manter uma 

aparência de antirracista utilizando-se de falsa justiça igualitária, procurando se situar 

numa posição que seja socialmente aceitável como não racista. Em outro trabalho 

empírico Camino et al. (2001) ilustraram perfeitamente estas posições dos indivíduos 

“aversivos” em determinadas situações de comparação entre as raças, que por sua vez 

são argumentos construídos socialmente, e não tipologias individuais. Os participantes 

da pesquisa elogiaram os negros pela capacidade nos esportes, na dança e na força 

física; no entanto, os brancos foram associados ao poder e às atividades profissionais 

qualificadas, ou seja, está explícito que os indivíduos tendem a camuflar respostas 

negativas, mas utilizam atributos naturais de pouco prestígio ou poder para os negros, 

mantendo-os em posições desfavoráveis em comparação com os brancos, que estão 

geralmente associados a habilidades intelectuais e ao empreendedorismo, por exemplo. 
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Sobre o viés endogrupal, Dovidio, Esses, Beach e Gaertner (2003) argumentam 

a importância de entender o papel das reações emocionais na construção de atitudes 

frente ao grupo externo, mediadas pelo viés intergrupal, ou seja, o favorecimento do 

próprio grupo depende da natureza da relação afetiva estabelecida, ao mesmo tempo em 

que será importante para compreender as motivações dos indivíduos e criar possíveis 

intervenções, no que diz respeito à redução deste viés que pode resultar em preconceito 

racial. 

Isso esclarece, por exemplo, que a diferenciação de cada posicionamento no 

universo racista depende do tipo de experiência emocional com o exogrupo.                   

Uma pessoa representante do preconceito racial a moda antiga, em dado contexto, 

discrimina diretamente sem ponderações, expressando desprezo e depreciação, e depois, 

este mesmo indivíduo pode rejeitar, em outro contexto, o preconceito racial, 

apresentando expressões próximas ao racismo aversivo, sentindo, por exemplo, 

desconforto psicológico e ansiedade, pois buscaria, assim, estabelecer a manutenção da 

imagem de não racista. 

O racismo ambivalente como o próprio nome já demonstra, trata-se de uma 

ambivalência de sentimentos, que evidentemente gera desconforto psicológico em 

indivíduos que consideram os negros como pessoas desviantes, e ao mesmo tempo, 

admitem que os negros estão em desvantagens com relação aos brancos                           

(Kattz, & Hass, 1988). Tal ambivalência desencadeia atitudes antagônicas; de um lado 

as que estão a favor dos negros (quanto maior a saliência desse valor, maior seria a 

simpatia e afinidade por eles); e por outro lado, as atitudes desfavoráveis aos negros, são 

os sentimentos negativos – considerar que eles se desviam culturalmente                            

(quanto maior a saliência desse valor, maior seria a discriminação). 
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Na atualidade as pessoas não discriminam os negros com o argumento de que 

são inferiores por natureza, pois não querem ferir as normas morais e 

antidiscriminatórias; entretanto, podem argumentar que os negros estão em piores 

condições, pois não se empenham o suficiente para tal, visto que hoje eles não teriam o 

que reclamar de um sistema social igualitário. Está é uma forma clara de discriminar e 

manter o negro excluído, sem que este indivíduo que discrimina, seja considerado 

racista. De fato a pessoa pode apresentar expressões racistas, que provavelmente não 

nasceram dela mesma, quer dizer, foram difundidas por grupos eminentemente racistas, 

em forma de argumentos discriminatórios e ideologias compartilhadas, que visam 

manter o negro na posição em que se encontra, oprimido e discriminado. 

Tanto quanto nos EUA, conforme Katz (1981) e Katz et al. (1986) 

encontraram, a ambivalência também é muito comum nas atitudes racistas de brasileiros 

brancos (Lima, & Vala, 2004a). O detalhe é que esta ambivalência sentida pelos 

indivíduos que apresentam conteúdos racistas, comum a todas as novas formas de 

preconceito racial, se dá no plano intrapsíquico, sendo que para desfazê-la o indivíduo 

polariza as atitudes racistas (exagero das respostas – response amplification), por 

exemplo, numa reunião pública um indivíduo branco que compartilha ideias racistas, 

enfatiza hipócrita e exageradamente a necessidade de cotas e bolsa família para negros 

pobres. As peculiaridades do racista ambivalente de acordo com Katz e Hass (1988) e 

Kinder e Sears (1981) são idênticas ao racista aversivo, quer dizer, manter a imagem 

politicamente correta e igualitária. 

Katz e Hass (1988) realizaram um experimento com dois estudos. No primeiro, 

os resultados foram consistentes com o modelo teórico das relações de atitudes e valores 

para a amostra de participantes de universidades da cidade de Nova Iorque (Norte), e 

menos adequado para as amostras do Sul dos EUA (Texas e Geórgia); no Norte houve 
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correlação positiva entre valores meritocráticos ou da ética protestante e atitudes 

racistas, ou seja, quanto mais forte a adesão aos preceitos destes valores mais elevado 

foi o preconceito racial. No segundo estudo os autores utilizaram a técnica de priming6 

para avaliar as atitudes a favor e contra os negros em três níveis – humanitarismo, ética 

protestante e grupo controle; assim, encontraram que os participantes que responderam 

à escala de ética protestante, foram mais racistas do que os que responderam à escala de 

humanitarismo e à escala neutra da condição controle, ou seja, o priming da ética 

protestante intensificou as atitudes racistas. Os participantes expressaram mais valores 

humanitários quando do priming a favor dos negros, e menos favoráveis quando os 

valores da ética protestante estavam salientes. 

De acordo com Katz e Hass (1988) foi possível identificar duas dimensões de 

atitudes ambíguas, contraditórias e relativamente independentes, com relação aos negros 

– a amistosa ou amigável e a outra hostil e negativa, sendo a primeira relacionada aos 

valores de humanitarismo igualitário de justiça racial, que levaria a uma suposta 

simpatia pelos negros e por outro lado a dimensão da ética protestante que enfatiza a 

autoconfiança e independência, que parece criar percepções críticas e desprezíveis 

frente aos negros, por “ferirem” estes últimos valores. 

No Brasil uma investigação científico-jornalística sobre o preconceito racial 

realizada pela Folha de São Paulo/Datafolha (1995), tendo Rodrigues (1995) como um 

dos pesquisadores participantes apresentou um estudo intrigante e revelador, que se 

diferencia claramente dos demais estudos sobre o preconceito racial discutidos 

anteriormente neste trabalho, por apresentar um método que alcançou o alvo do 

preconceito racial precisamente. No caso do Brasil, não somente o negro se configura 

                                                 
6 Procedimento metodológico que ativa estruturas de conhecimento, tais como estereótipos e crenças, que 
influenciam avaliações e comportamentos subsequentes. Trata-se da produção de um contexto que influencia 
determinadas respostas não diretamente relacionadas com este contexto (Bargh, Chen, & Burrows, 1996). 
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como vítima, mas também todos os não brancos; por exemplo, os mulatos.                     

A característica deste preconceito racial, nomeado de racismo cordial, é a manifestação 

de falsa polidez atitudinal e comportamental, por meio de piadas e ditos populares 

chulos e constrangedores, que realmente não tem nada de polido ou cordial. 

Assim, tanto Rodrigues (1995) como Venturi (2003) utilizaram em suas 

pesquisas um método que não fosse tão direto na maneira de avaliar o preconceito racial 

nos indivíduos, pois assim, seriam politicamente corretos e não demonstrariam o que 

realmente pensam sobre os negros, já que existem normas que coíbem a expressão do 

preconceito racial. Portanto, criaram um questionário com uma escala de 12 itens com 

ditos populares em forma de piadas – “negro bom é negro de alma branca” –, dentre 

muitas outras. Depois da coleta os resultados mostraram que mais de 80% dos 

participantes, de alguma forma, estavam de acordo com estes insultos populares. 

O fato que chama atenção no estudo é que 89% dos participantes afirmaram 

existir o preconceito racial no Brasil e apenas 10% dos participantes assumiram serem 

racistas. A hipótese que pode explicar esta contradição é o fato de existir normas que 

inibem o preconceito racial, no entanto, a proibição não retira o sentimento de racismo 

de dentro do indivíduo e sem saber ou ter noção deste paradoxo, o mesmo entra em 

contradição ao afirmar que não é racista, mas os outros é que o são, ou seja, o problema 

do preconceito racial se localiza sempre no outro. 

Camino et al. (2001) também pesquisaram esta máscara colocada sobre o 

preconceito racial e confirmaram novamente uma cruel realidade no Brasil.                       

Os participantes do estudo reconhecem o preconceito racial, mas negam serem racistas; 

98% declararam consciência a respeito da existência de preconceito racial em seu país. 

Todavia, 84% deles não se declararam racistas. Venturi (2003) também mostrou em seu 

trabalho, que a cor da pele foi determinante para existir a discriminação.                          
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O que efetivamente ocorreu nestes estudos é que se a responsabilidade pelas respostas 

for deslocada para o mundo externo, os indivíduos dizem que existe racismo, mas se 

tratando deles mesmos, internamente, apresentam discursos hipócritas e preferem 

parecer antirracistas; os indivíduos sabem que existe o preconceito racial, mas 

individualmente não se sentem culpados pela situação do negro. 

As formas de preconceito racial discutidas aqui, sobretudo aqueles modelos e 

pesquisas feitas em território estadunidense, enfatizaram tipologias racistas, ou seja, o 

preconceito racial é analisado em sua expressão individualizada, que valora apenas 

aspectos idiossincráticos dos indivíduos. Todavia, o objetivo desta tese é ir além da 

mera tipologia individual e mostrar que o preconceito permeia tanto o ambiente social 

brasileiro, como o espanhol e pode ser demonstrado por meio do discurso consensual 

dos indivíduos, que de fato não serão chamados de “racistas e/ou xenófobos”, mas que 

promovem socialmente uma discriminação difusa apresentando conteúdos 

preconceituosos, que procuram manter o negro no Brasil e o imigrante marroquino e 

cigano romeno na Espanha excluídos e subjugados. 

De fato, como discutido anteriormente, a existência da norma social 

antidiscriminatória influencia na decisão de discriminar, e força a presença do discurso 

politicamente correto, em razão da desejabilidade social. No contexto brasileiro talvez a 

violência policial frente ao negro seja tolerada pelo fato de existir a crença 

compartilhada, de que existe uma tendência inerente do negro a praticar atividades 

marginais e violentas, ao invés de uma tipologia racista associada aos indivíduos 

brancos que discriminam. O mesmo poderá ocorrer com os espanhóis, frente aquilo que 

pensam da violência policial contra os imigrantes, especificamente o marroquino e o 

cigano romeno. Portanto, fala-se aqui de um compartilhar de crenças e ideologias no 

tecido social, a respeito de grupos minoritários desvalorizados; é a formação de 
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expressões e discursos, que os repudiam discretamente, em razão do policiamento das 

normas antidiscriminatórias. 

Diante deste quadro, a proposta a ser desenvolvida no decorrer desta tese é a de 

que o preconceito racial está presente no contexto brasileiro de forma sutil e peculiar, 

como demonstrou Rodrigues (1995), Venturi (2003, 2010, 2012). A influência das 

normas sociais são as maiores responsáveis pela criação de novas maneiras de 

discriminar o negro, visto que ser polido e politicamente correto mantem a imagem de 

não-racista. No entanto, o presente trabalho se volta para o fato de que a aceitação do 

negro é apenas aparente, hipócrita e principalmente cruel, na medida em que exista 

tolerância do tratamento policial severo e violento contra as minorias sociais, como o 

negro no Brasil. Assim, o preconceito racial também se manifestaria de forma flagrante 

e direta contra as minorias sociais. Considerando as diferenças de discriminação 

existentes entre Espanha e Brasil, mas não menos diferente no aspecto discriminatório, 

como demonstrado em estudos empíricos feitos na Espanha                                            

(Camino, Álvaro, Torres, Garrido, Oliveira, & Barbosa, 2013;                                         

Cea D’Ancona, 2005, 2007, 2009; Cea D’Ancona, & Valles Martínez, 2009;                      

Checa et al., 2010; CIS, 2010), demonstrou-se que o marroquino e o cigano romeno 

também sofrem constante discriminação e exclusão social na Espanha, tanto nas formas 

sutis, como por meio de expressões abertas de discriminação. 

Nesta seção teórica foi revisada a literatura sobre o preconceito destacando os 

pressupostos teóricos que explicam a forma como o preconceito se desdobra no meio 

social. Utilizou-se a demonstração dos aspectos iniciais das primeiras correntes teóricas, 

enfocando desde os estudos intra e interpessoais (Adorno et al., 1950;                  

Allport, 1954/1979; Dollard et al., 1939; Hovland, & Sears, 1940; Rokeach, 1960; 

Runciman, 1966; Sherif, & Sherif, 1969; Stouffer et al., 1949) até a era dos estudos que 
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enfatizam processos intergrupais, que de fato, consideram o preconceito como algo que 

vai além de predisposições individuais para discriminar (Amir, & Ben-Arie, 1989; 

Brown, 1992, 1995; Brown, & Abrams, 1986; Doise, 1976, 2002; Dovidio et al., 2003; 

Echabe, & Castro, 1996; Hewstone, & Brown, 1986; Hogg, & Abrams, 1988;   

Pettigrew, & Meertens, 1995; Tajfel, 1981; Tajfel, 1982). 

Concluído este primeiro Capítulo teórico sobre o preconceito, será apresentado 

a seguir o método utilizado para alcançar os objetivos aqui propostos, bem como a 

validação das medidas. 
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Capítulo 2: Método 
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__________________________________________________ 
ESPANHA 

 

 

2.1. Participantes 

 

Trata-se de um estudo quase-experimental, com uma única coleta de dados.                

A amostragem foi aleatória simples, cujo critério de inclusão era ser estudante 

universitário para participar da pesquisa. Participaram 207 estudantes universitários dos 

cursos de sociologia (n = 149) e serviço social (n = 58) de uma instituição pública de 

Madrid, designados aleatoriamente para as condições experimentais. A idade dos 

participantes variou de 17 a 31 anos (M = 20.2, DP = 2.68). A maioria dos participantes 

(67.1%) era do sexo feminino. 

 

 

2.1.1. Procedimento 

 

Na Espanha o questionário foi respondido em outubro de 2011 individualmente 

e aplicado de forma coletiva em uma sala de informática previamente reservada com os 

professores dos cursos de sociologia e serviço social, solicitando a opinião dos 

estudantes sobre as questões propostas, nos respectivos computadores em que estavam 

localizados. O processamento e a análise dos dados estão descritos no Capítulo 3.   
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2.1.2. Medidas e instrumento 

 

As medidas foram adaptadas linguisticamente para a pesquisa na Espanha 

(seção 2.1.3). O instrumento utilizado (Anexo 1) iniciava com a apresentação de uma 

suposta notícia publicada em um jornal de âmbito nacional sobre a prisão em flagrante 

de um indivíduo que na amostra espanhola era suspeito de tráfico de armas.  

Na sequência da abordagem foi confirmada a culpabilidade do suspeito, pois de 

fato portava o produto do tráfico. Ele foi ferido pelos policiais durante a abordagem e 

levado preso. Utilizaram-se três situações na Espanha: o suspeito podia ser espanhol 

(membro da maioria social), marroquino ou cigano romeno (membros da minoria 

social). Cada participante respondeu apenas a uma das condições. A discriminação, a 

variável dependente, foi operacionalizada de três formas: se o participante concordava 

com a ação violenta da polícia, usando uma escala tipo Likert de seis pontos:                  

1 (Totalmente en desacuerdo) a 6 (Totalmente de acuerdo); se ele era a favor que a 

polícia pagasse uma indenização pelos ferimentos causados, também em formato Likert 

de seis pontos e, caso ele concordasse, perguntava-se o valor da indenização, que 

poderia variar de mil a cem mil euros. 
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2.1.3. Variáveis moderadoras 

Crença no mundo justo. Foi desenvolvida uma escala de crença no mundo 

justo baseada no trabalho de Lipkus (1991). Esta escala continha 30 itens. A tarefa dos 

participantes foi indicar o seu grau de concordância com cada item da escala.                 

As respostas podiam variar de 1 (Totalmente en desacuerdo) a 6 (Totalmente de 

acuerdo). Trata-se de obter a opinião dos participantes acerca da crença de que os 

indivíduos recebem aquilo que merece e também merecem o que estão recebendo 

(Lerner, 1980). Submeteram-se os escores obtidos a uma análise fatorial (método dos 

eixos principais – rotação varimax) excluindo cargas fatoriais inferiores a 0.4 e fixando, 

a priori, apenas um fator. A escala foi reduzida para 12 itens e o fator obtido explicou 

40.91% da variância das respostas à escala (cargas fatoriais variando de 0.49 a 0.83;                        

autovalor = 4.91; KMO = 0.907; Teste de esfericidade de Bartlett = 801.638, p < .001). 

Em seguida calculou-se a consistência interna da escala, que apresentou elevado índice 

(alfa de Cronbach = 0.86). 

 

Valores Schwartz. Aplicou-se a escala de Valores Schwartz (1992) adaptada e 

validada por Ros (2002) para a Espanha, contendo 21 itens em formato Likert variando 

de 1 (No tiene nada que ver conmigo) a 6 (Exactamente como yo). Com o objetivo de 

avaliar se as pontuações dos valores dos participantes se adequam às medidas e 

dimensões do modelo de Schwartz, realizou-se um escalonamento multidimensional 

(MDS) em modelo ordinal, estabelecido, a priori, com duas dimensões. Para estabelecer 

a configuração de distâncias entre as variáveis, consideraram-se as distâncias 

euclidianas quadradas (algoritmo ALSCAL). As variáveis (efeitos) foram transformadas 

em pontuações Z antes de ser criada a matriz de distâncias entre elas e utilizaram-se os 

índices S-stress e R2 (Correlação múltipla quadrada) para avaliar o ajuste do modelo.                 
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Estes índices covariam de forma inversa, ou seja, a dimensionalidade do espaço é 

avaliada por um decréscimo do valor do S-stress e um acréscimo correspondente do R2. 

Portanto, S-stress mais próximo de 0 (zero) e o R2 mais próximo de 1 (um) indicam 

melhor ajuste do modelo, admitindo-se, respectivamente, valores de até 0.15 e iguais ou 

superiores a 0.60 (Schiffman, Reynolds, & Young, 1981). Os dados obtidos 

apresentaram uma solução com bons indicadores de ajuste (S-stress = 0.15, R2 = 0.86). 

Tal como pode ser observado na Figura 1, tendo como base a Tabela 3, para a 

compreensão das siglas associadas aos valores, os resultados mostram que a disposição 

dos tipos de valores é coerente com o modelo dos tipos motivacionais de Schwartz, 

visto que a primeira dimensão foi formada pelos polos: abertura à mudança e 

conservação e a segunda é formada pelos polos autodireção e autotranscendência.              

Os itens da escala se encaixaram perfeitamente dentro de suas respectivas dimensões, 

podendo ser vistos a partir das linhas traçadas. A análise da consistência interna dos 

tipos motivacionais apresentou os seguintes alfas: 0.70 para conservação (tradição, 

conformidade e segurança); 0.64 para autotranscedência (universalismo e 

benevolência); 0.65 para autopromoção (realização, poder e hedonismo); 0.62 para 

abertura à mudança (autodireção e autoestimulação). 

Tabela 3 
Dimensões e seus respectivos valores associados  

DIMENSÕES EM NEGRITO E SIGLAS DOS TIPOS E SEUS ITENS CORRESPONDENTES À ESCALA 

 
Conservação: 

 
Tradição (TR) (9, 20) 

 
Conformidade (CO) (7, 16) 

 
Segurança (SE) (5, 14) 

 
 

 
Autopromoção: 

 
Realização (RE) (4, 13) 

 
Poder (PO) (2, 17) 

 

 
Autotranscendência: 

 
Universalismo (UN) (3, 8, 19) 

 
Benevolência (BE) (12, 18) 

 

 
Abertura a 
mudança: 

 
Autodireção (AD) (1, 11) 

 
Estimulação (ES) (6, 15) 

 
 

Hedonismo (HE)* (10, 21) 

Nota*. HE se relaciona tanto com autopromoção quanto abertura a mudança. 
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Valores psicossociais (QVP-24). A escala de valores desenvolvida por Pereira, 

Camino e Da Costa (2004) contém 24 tipos de valores onde os participantes atribuem 

uma nota que varia de 1 (um) à 6 (seis) conforme o grau de importância dado a cada 

valor. Avaliou-se a forma como os participantes configuram os diversos valores do 

QVP-24 e as dimensões subjacentes aos subsistemas. Foram aplicadas duas técnicas 

estatísticas anteriormente utilizadas nos estudos desenvolvidos por                            

Pereira, Lima e Camino (2001): o escalonamento multidimensional (MDS) e a análise 

de agrupamento hierárquico (HCA). 

A HCA utiliza medidas de dissimilaridades (distâncias euclidianas) entre as 

variáveis para a construção de grupos ou clusters de variáveis (Everitt, 1980), e como 

método de classificação das variáveis usou-se o desenvolvido por Ward (1963).             

No MDS, as distâncias euclidianas produzem um tipo de mapa psicossocial que permite 

Conservação Autotranscedência 

Abertura a mudança  Autopromoção 

Dimensão 1 

D
im

en
sã

o 
2 

Figura 1. Escalonamento multidimensional exploratório do modelo de Schwartz. 
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acessar dimensões subjacentes à adesão feita pelos participantes aos valores. O grau de 

adequação do número de dimensões necessárias para explicar essa adesão foi medido 

pelo coeficiente de S-stress, o qual deve ser igual ou inferior a 0.15 para uma análise 

adequada dos resultados (Abelson, 1967). 

Como esperado, os resultados da HCA (Figura 2) mostram a formação de 

quatro agrupamentos (clusters) de valores, sendo que apenas um dos valores 

(competência) se localizou fora do grupo que normalmente é encontrado nas pesquisas, 

o pós-materialistas. É possível que “competência” tenha se deslocado para o grupo dos 

materialistas em razão desta geração de espanhóis pesquisada desfrutarem uma 

sociedade altamente desenvolvida socioeconomicamente, que ainda privilegia a 

competência como valor imprescindível para manter o desenvolvimento de uma 

sociedade mais avançada. Inglehart (1991, 1994) já argumentava que os valores são 

verdadeiros indicadores sociológicos de mudanças culturais e descreve a força do 

desenvolvimento político e econômico, inerentes aos blocos capitalistas, que de fato 

implicam na emergência de valores materialistas e/ou pós-materialistas.             

Inglehart (1991) ressalta o peso dos valores e das atitudes compartilhadas no seio da 

sociedade, que são transmitidos de geração em geração. 

Contudo, na análise do MDS é possível perceber que competência se agrupa 

mais próximos dos pós-materialistas, como prevê a teoria. Os valores: status, riqueza, 

lucro, autoridade e competência constituíram o subsistema de valores materialistas.                

Os valores: sensualidade, prazer, uma vida excitante e sexualidade formam o subsistema 

de valores hedonistas. Verificou-se também um conjunto homogêneo de valores, 

nomeado de pós-materialistas, que se constituíram por valores do bem-estar social 

(fraternidade, justiça social, igualdade, liberdade, amor, responsabilidade e alegria), de 
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valores do trabalho (realização profissional, competência e dedicação ao trabalho) e por 

fim de bem-estar individual (responsabilidade, fraternidade, alegria, amor, conforto e 

auto realização). Os valores obediência às leis de Deus, salvação da alma, religiosidade 

e temor a Deus formaram o subsistema de valores religiosos. 

 

Os resultados do MDS (Figura 3) mostram esses subsistemas distribuídos em 

função de duas dimensões (S-stress = 0.13, R2 = 0.91). Na primeira dimensão, emergiu a 

distinção proposta por Inglehart (1977) e por Pereira et al. (2001) entre valores 

materialistas e pós-materialistas. A segunda dimensão contrapõe o subsistema de 

valores religiosos ao subsistema de valores hedonistas. Com base nos resultados da 

Obediência às leis de Deus 

Salvação da alma 

Religiosidade 

Temor a Deus 

Lucro 

Riqueza 

Status 

Competência 

Autoridade 

Sensualidade 

Prazer 

Uma vida excitante 

Sexualidade 

Igualdade 

Liberdade 

Justiça Social 

Dedicação ao trabalho 

Realização profissional 

Responsabilidade 

Fraternidade 

Alegria 

Amor 

Conforto 

Auto realização 

Figura 2. Dendograma representando a estrutura dos Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP-24). 
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RELIGIOSOS 

MATERIALISTAS  

HEDONISTAS 
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b.e. individual 

PÓS-MATERIALISTAS  
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HCA e do MDS, pode-se considerar que os participantes organizam seus valores com 

base em quatro subsistemas de valores: materialistas, religiosos, hedonistas e               

pós-materialistas, os quais mostram alfas iguais a 0.79, 0.86, 0.82 e 0.75, 

respectivamente, na análise da consistência interna desses subsistemas. Estes resultados 

demonstraram a validade de construto do QVP-24 também em território europeu, na 

Espanha especificamente, ou seja, ao responderem o questionário de valores proposto, 

os participantes da pesquisa acessaram os conhecimentos socialmente estruturados a 

partir de conteúdos ideológicos, que por sua vez organizaram a sociedade atual                       

(Camino et al., 2001; Inglehart, 1977, 1990, 1991, 1994; Inglehart, & Abramson, 1999). 

Tal processo ocorre independentemente de instruções que exigiriam respostas baseadas 

em valores que coadunassem metas a alcançar, guias de conduta para o melhor 

funcionamento do indivíduo e da sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 
 

  

Preconceito sutil. Adaptou-se a escala de Pettigrew e Meertens (1995) que foi 

utilizada como medida do preconceito sutil, baseada na escala clássica de distância 

social de Bogardus (1933). Inicialmente a escala continha 11 itens em formato Likert, 

variando de 1 (Nada incómodo) 6 (Extremamente incómodo). Submeteram-se os 

escores obtidos a uma análise fatorial (método dos eixos principais – rotação varimax) 

excluindo cargas fatoriais inferiores a 0.4 e fixando, a priori, apenas um fator. A escala 

foi reduzida para 08 itens e o fator obtido explicou 28.28% da variância das respostas à 

escala: (cargas fatoriais variando de 0.44 a 0.61; autovalor = 2.26; KMO = 0.647;              

Teste de esfericidade de Bartlett = 113.016, p < .001). Em seguida calculou-se a 

consistência interna da escala, que apresentou índice substancial                                          

(alfa de Cronbach = 0.64). 
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S-stress = 0.13 R2 = 0.91 
 

Figura 3. Representação gráfica dos resultados do escalonamento multidimensional aplicado 
aos Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP-24). 
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__________________________________________________ 
BRASIL 

 

2.2. Participantes 

 

Trata-se de um estudo quase-experimental, com uma única coleta de dados.          

A amostragem foi aleatória simples, cujo critério de inclusão era ser estudante 

universitário para participar da pesquisa. Participaram 114 estudantes universitários dos 

cursos de psicologia (n = 36), direito (n = 59) e administração (n = 19) de uma 

instituição privada de João Pessoa, designados aleatoriamente para as condições 

experimentais. A idade dos participantes variou de 17 a 56 anos (M = 23.5, DP = 6.72). 

A maioria dos participantes (61.4%) era do sexo feminino. A cor/raça autodeclarada dos 

participantes apresentou porcentagem de 41.2% (branca), 40.4% (parda), 9.6% 

(amarela), 7.0% (preta) e 1.8% (indígena). 

 

 

 

2.2.1. Procedimento 

 

No Brasil realizou-se a aplicação de um questionário convencional, formato 

papel, em maio de 2012, previamente agendada com os coordenadores e professores dos 

cursos de Psicologia, Direito e Administração. Após o consentimento dos professores, 

os alunos responderam individualmente aos questionários. O processamento e a análise 

dos dados estão descritos no Capítulo 3.   
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2.2.2. Medidas e instrumento 

 

As medidas foram adaptadas linguisticamente para a pesquisa no Brasil                

(seção 2.2.3). O instrumento utilizado (Anexo 2) iniciava com a apresentação de uma 

suposta notícia publicada em um jornal de âmbito nacional sobre a prisão em flagrante 

de um indivíduo, que na amostra brasileira, era suspeito de tráfico de drogas.                

Na sequência da abordagem foi confirmada a culpabilidade do suspeito, pois de fato 

portava o produto do tráfico. Ele foi ferido pelos policiais durante a abordagem e levado 

preso. Utilizaram-se duas situações no Brasil: o suspeito podia ser branco (membro da 

maioria social) ou negro (membro da minoria social). Cada participante respondeu 

apenas a uma das condições. Da mesma forma que na amostra espanhola, a 

discriminação, a variável dependente, foi operacionalizada de três formas: se o 

participante concordava com a ação violenta da polícia, usando uma escala tipo Likert 

de seis pontos: 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente); se ele era a favor que 

a polícia pagasse uma indenização pelos ferimentos causados, também em formato 

Likert de seis pontos e, caso ele concordasse, perguntava-se o valor da indenização, que 

poderia variar de mil a cem mil reais. 
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2.2.3. Variáveis moderadoras 

Crença no mundo justo. Foi utilizada a mesma escala da amostra espanhola, 

baseada no trabalho de Lipkus (1991). Esta escala continha 30 itens. A tarefa dos 

participantes foi indicar o seu grau de concordância com cada item da escala.              

As respostas podiam variar de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente). Trata-

se de obter a opinião dos participantes acerca da crença de que os indivíduos recebem 

aquilo que merece e também merecem o que estão recebendo (Lerner, 1980).   

Submeteram-se os escores obtidos a uma análise fatorial (método dos eixos principais – 

rotação varimax) excluindo cargas fatoriais inferiores a 0.4 e fixando, a priori, apenas 

um fator. A escala foi reduzida para 12 itens e o fator obtido explicou 28.17% da 

variância das respostas à escala (cargas fatoriais variando de 0.45 a 0.60;                        

autovalor = 3.38; KMO = 0.661; Teste de esfericidade de Bartlett = 255.597, p < .001). 

Em seguida calculou-se a consistência interna da escala, que apresentou índice 

satisfatório (alfa de Cronbach = 0.77).  

 

Valores Schwartz. Aplicou-se a escala de valores Schwartz (1992) adaptada e 

validada por Tamayo e Schwartz (1993) e Tamayo (1994) para o Brasil, contendo 21 

itens em formato Likert variando de 1 (não tem nada a ver comigo) 6 (exatamente como 

eu). Com o objetivo de avaliar se os valores dos participantes se adequam às medidas e 

dimensões do modelo de Schwartz, realizou-se um escalonamento multidimensional 

(MDS) em modelo ordinal, com duas dimensões. Para o melhor ajuste do modelo o 

índice S-stress deve estar próximo de 0 (zero), com valores de até 0.15 e o R2 mais 

próximo de 1 (um), com valores iguais ou superiores a 0.60 (Schiffman et al., 1981).  

No entanto, os resultados não apresentaram consistência suficiente para serem utilizados 

como moderadores, visto que as dimensões se estabeleceram assimetricamente com 
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índices de ajuste fracos (S-stress = 0.23, R2 = 0.52), os quais mostram indicadores de 

consistência interna insatisfatórios, com alfas iguais a 0.45 para conservação, 0.28 para 

autopromoção, 0.35 para autotranscedência, e houve multicolinearidade para abertura à 

mudança. 

Neste ponto, é importante uma ressalva sobre este resultado na amostra 

brasileira. O QVS (Questionário de Valores de Schwartz) tem sido o instrumento que 

mais recebe atenção de Schwartz e seus colaboradores, como por exemplo,                    

Schwartz (1992, 1994), Schwartz e Sagiv (1995) e Schwartz e Bardi (2001). No entanto, 

mesmo depois de reformular o QVR (Questionário de Valores de Rokeach) de                  

Rokeach (1973), muitos outros autores questionam as propriedades psicométricas do 

instrumento, que por sua vez apontam problemas de erros na medida, bem como de 

multicolinearidade. Outra crítica acerca do instrumento é que as fontes que originaram 

os itens nunca foram claras, e tampouco os procedimentos empregados captam as 

estratégias utilizadas pelos indivíduos para classificar os valores propriamente ditos                                

(Braithwaite, Makkai, & Pittelkow, 1996; Burroughs, & Rindfleisch, 2002;               

Cable, & Edwards, 2004; Pereira, & Camino, 1999; Perrinjaquet, Furrer, Marguerat, 

Usunier, & Cestre, 2007). Foi exatamente o que houve no presente estudo, realizado 

com uma amostra em um país que sempre apresentou problemas de aplicação. 

Não obstante, além das críticas dirigidas ao instrumento no Brasil e em outros 

países (Menezes, & Campos, 1997; Pereira, & Soares, 2003;                                           

Stewart, Bond, Deeds, & Chung, 1999; Tamayo, 1994; Torres, Pereira, Guimarães, 

Albernaz, Vieira, & Barros, 2001), muitos estudos buscam minimizar um problema 

recorrente sobre os valores; são eles necessidades individuais, como tem defendido 

Schwartz (1992), ou estariam mais ligados a indicadores sociais que por sua vez 

produzem mudanças culturais ao longo dos anos? Uma abordagem societal foi 
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desenvolvida e um dos resultados foi o modelo de Valores Psicossociais QVP-24  

(Lima, & Camino, 1995; Pereira et al., 2004; Pereira et al., 2001). 

Valores psicossociais (QVP-24).  A escala de valores desenvolvida por                  

Pereira et al. (2004) contém 24 tipos de valores onde os participantes atribuem uma nota 

que varia de 1 (um) à 6 (seis) conforme o grau de importância dado a cada valor. Para 

avaliar a forma como os participantes configuram os diversos valores do QVP-24 e as 

dimensões subjacentes aos subsistemas, foram aplicadas duas técnicas estatísticas 

anteriormente descritas no procedimento na amostra espanhola: o escalonamento 

multidimensional (MDS) e a análise de agrupamento hierárquico (HCA), desenvolvidas 

por Pereira et al. (2004). Os resultados da HCA (Figura 4) mostram a formação de 

quatro agrupamentos (clusters) de valores. Os valores status, riqueza, lucro e autoridade 

constituíram o subsistema de valores materialistas. Os valores: uma vida excitante, 

sensualidade, prazer e sexualidade formaram o subsistema de valores hedonistas. 

Verificou-se também um conjunto homogêneo de valores, nomeado de                       

pós-materialistas, que se constituíram por valores do bem-estar social                        

(fraternidade, justiça social, igualdade, liberdade, amor, responsabilidade e alegria), por 

valores do trabalho (realização profissional, competência e dedicação ao trabalho) e 

bem-estar individual (responsabilidade, fraternidade, alegria, amor, conforto e auto 

realização). Os valores obediência às leis de Deus, salvação da alma, religiosidade e 

temor a Deus formaram o subsistema de valores religiosos.  
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Os resultados da MDS (Figura 5) mostram esses subsistemas distribuídos em 

função de duas dimensões (S-stress = 0.14, R2 = 0.86). Na primeira dimensão, emergiu a 

distinção proposta por Inglehart (1977) e por Pereira et al. (2001) entre valores 

materialistas e pós-materialistas. A segunda dimensão contrapõe o subsistema religiosos 

ao subsistema hedonistas. Com base nos resultados da HCA e do MDS, pode-se 

considerar que os participantes organizam seus valores com base em quatro 

subsistemas: materialistas, religiosos, hedonistas e pós-materialistas, os quais mostram 

alfas iguais a 0.84, 0.90, 0.86 e 0.85, respectivamente, na análise da consistência interna 

desses subsistemas. Estes resultados demonstraram novamente a validade de construto 
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do QVP-24, desta vez no Brasil, ou seja, ao responderem os questionários de valores, os 

participantes da pesquisa acessaram os conhecimentos socialmente estruturados a partir 

de conteúdos ideológicos, que por sua vez organizam a sociedade. Tal processo ocorre 

independentemente de instruções que exigiriam respostas baseadas em valores que 

coadunem metas a alcançar, guias de conduta para o melhor funcionamento do 

indivíduo e da sociedade. É importante ressaltar que os resultados da amostra brasileira 

foram muito semelhantes aos da amostra espanhola, corroborando assim a validade e 

importância desta escala de valores, bem como o seu método de avaliação, na medida 

em que foram encontrados conjuntos de valores que emergiram dentro de uma dinâmica 

transcultural, ou seja, tanto no Brasil, como na Espanha os valores para os estudantes 

universitários apresentaram uma estrutura muito semelhante. 
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Figura 5. Representação gráfica dos resultados do escalonamento multidimensional aplicado 
aos Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP-24). 
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Preconceito sutil. Adaptou-se a escala de Pettigrew e Meertens (1995) que foi 

utilizada como medida do preconceito sutil, baseada na escala clássica de distância 

social de Bogardus (1933). Inicialmente a escala continha 11 itens em formato Likert, 

variando de 1 (nada constrangido) 6 (muitíssimo constrangindo). Submeteram-se os 

escores obtidos a uma análise fatorial (método dos eixos principais – rotação varimax) 

excluindo cargas fatoriais inferiores a 0.4 e fixando, a priori, apenas um fator. A escala 

permaneceu com os 11 itens iniciais, sendo que o fator obtido explicou 38.30% da 

variância das respostas à escala, (cargas fatoriais variando de 0.52 a 0.72;                      

autovalor = 4.21; KMO = 0.794; Teste de esfericidade de Bartlett = 385.572, p < .001). 

Em seguida calculou-se a consistência interna da escala, que apresentou elevado índice 

(alfa de Cronbach = 0.83). 
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__________________________________________________ 
Capítulo 3: Teste das primeiras hipóteses e plano para as 

análises das moderações 
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Para a melhor compreensão das variáveis analisadas descreveu-se o efeito da 

manipulação da Variável Independente (cenários - cor da pele no Brasil e nacionalidade 

ou origem étnica na Espanha) nas três Variáveis Dependentes propostas                                 

(1. Tolerância da violência policial; 2. Concordância com a indenização e                       

3. Valor da indenização), tanto na amostra brasileira como na espanhola, em uma única 

apresentação. Assim, utilizaram-se duas técnicas estatísticas para as análises. 

Primeiramente, para a amostra brasileira utilizou-se o teste t de Student, que 

formula uma hipótese nula e consequentemente uma hipótese alternativa, comparando 

se existe diferenças entre as médias dos dois grupos pesquisados (branco x negro), pois 

ele é o quociente que indica a medida da variância somente entre dois grupos pela 

variância dentro dos grupos. Para a amostra espanhola foi utilizada a técnica estatística 

ANOVA (análise de variância) com teste post-hoc Tukey, que permite verificar se existe 

simultaneamente diferenças significativas entre as médias dos três grupos pesquisados 

(espanhol x marroquino x cigano romeno). Optou-se por estas técnicas por serem 

robustas na condição “entre grupos”, ou seja, apresenta o tamanho do efeito (magnitude 

do tamanho entre as condições propostas), além de avaliar a probabilidade de existir 

diferença entre as condições devido ao erro amostral. 

 
 
3.1. Primeiras hipóteses (ESPANHA E BRASIL) 
 
H1 – Na Espanha espera-se que a tolerância à violência policial contra um membro de 
uma minoria social (marroquino ou cigano romeno) seja maior do que quando a vítima 
for apresentada como membro de uma maioria social (espanhol). Espera-se também que 
não haverá diferença significativa nas médias da tolerância para as duas minorias 
sociais; 

H2 – No Brasil espera-se que a tolerância à violência policial contra um membro de 
uma minoria social (negro) seja maior do que quando a vítima for apresentada como 
membro de uma maioria social (branco). 
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4. Resultados 

Primeiramente foi avaliado se haveria diferença significativa na tolerância à 

violência policial. Na amostra espanhola os participantes toleraram menos a violência 

policial quando o personagem era espanhol (M = 2.34, DP = 0.98) do que quando era 

marroquino (M = 4.19, DP = 0.95) ou cigano romeno (M = 3.99, DP = 0.96),                      

F(2, 206) = 77.91, p = .001 (Figura 6). Na amostra brasileira, a Figura 7, demonstra que 

os participantes toleraram menos a violência policial quando o personagem era branco 

(M = 2.45, DP = 0.79) do que quando era negro (M = 4.55, DP = 0.73),                           

t (112) = 14.62, p = .001. Em seguida avaliou-se se haveria diferença significativa na 

concordância com a indenização. Na amostra espanhola os participantes aceitaram mais 

uma possível indenização quando o personagem era espanhol do que quando era 

marroquino ou cigano romeno (Tabela 4). Na amostra brasileira os participantes 

aceitaram mais uma possível indenização quando o personagem era branco do que 

quando era negro  (Tabela 5). 

Por fim, a terceira variável demonstrou que os participantes deram um valor 

indenizatório mais elevado quando o personagem pertencia a uma maioria social.         

Na amostra espanhola, o espanhol recebeu maior indenização do que o marroquino e o 

cigano romeno (Tabela 4). Na amostra brasileira o branco recebeu maior indenização do 

que o negro (Tabela 5). 
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4.1. ESPANHA 
 
Tabela 4 
Comparação entre as médias dos níveis da indenização e do valor desta  

 
                                                      Condições experimentais 
                                                                     M  (DP) 

 Espanhol Marroquino Cigano 
romeno 

F p  

1. Indenização 3.81 (0.91)a 2.17 (0.90)b 2.20 (0.97)b 71.92 .001 
2. Valor da indenização* 5.513 (1.40)a 1.257 (2.16)b

 1.376 (2.05)b 5.67 .004 

Nota. Médias que estão na mesma linha e compartilham o mesmo subscrito (a ou b), não são 
significativamente diferentes uns dos outros a um p <.05 conforme foi revelado pelo teste              
pos-hoc Tukey. *Apenas aqueles que concordaram com a indenização deram o valor da 
indenização. 

 
 

 
Figura 6. Tolerância à violência policial em função da manipulação do cenário (etnia e 
nacionalidade). 
 

1

2

3

4

5

6

Marroquino Cigano Romeno Espanhol

To
le

râ
nc

ia
 d

a 
vi

ol
ên

ci
a 

po
lic

ia
l



108 
 

4.2. BRASIL 
 
Tabela 5 
Comparação entre as médias dos níveis da indenização e do valor desta 

 
                                                              Condições experimentais 

                     M  (DP) 

  Branco        Negro         t             p 

1. Indenização   4.45 (0.95) 2.14 (0.94)    12.95 .001 
2. Valor da indenização*   8.793 (1.73)     927 (1.83)      3.35 .01 

Nota. * Apenas aqueles que concordaram com a indenização deram o valor da indenização. 

 

Figura 7. Tolerância à violência policial em função da manipulação do cenário (cor da 
pele ou raça). 
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5. Plano para as análises das moderações 

 

Será descrita agora a operacionalização das variáveis moderadoras.                

Para investigar se as variáveis (Preconceito sutil, valores (Subsistemas de Valores da 

Teoria Universal dos Valores Humanos de Schwartz e Subsistemas de Valores 

Psicossociais QVP-24) e Crença no Mundo Justo) apresentam efeito moderador na 

tolerância da violência policial realizou-se uma análise de regressão múltipla utilizando 

os procedimentos recomendados por Aiken e West (1991) para o cálculo dos efeitos de 

interação, tendo como preditores as variáveis descritas acima, os cenários utilizados e a 

interação entre as variáveis e estes cenários. No Brasil os cenários são: (branco x negro), 

na Espanha são: (espanhol x marroquino x cigano romeno). Como a variável cenário é 

categórica, foi necessário usar códigos de contraste de modo que fosse possível analisar 

adequadamente o efeito dessa variável e da sua interação com as variáveis moderadoras 

(West, Aiken, & Krull, 1996). Assim, para a amostra espanhola calcularam-se duas 

variáveis, sendo que a primeira (cenário 1: cigano romeno = 0,5; espanhol = 0; 

marroquino = -0,5) compara o cenário do cigano romeno com o cenário do marroquino, 

enquanto que na segunda variável (cenário 2: cigano = -1/3; espanhol = 2/3;  

marroquino = -1/3) comparam-se os cenários cigano romeno e marroquino com o 

espanhol. No caso excepcional da variável preconceito, o cálculo dos cenários para a 

amostra espanhola foi feito da seguinte maneira: (cenário 1: marroquino = -0,5;       

cigano romeno = 0,5), pois não teria sentido investigar se os participantes seriam 

preconceituosos contra um membro do seu próprio grupo de pertença. Para a amostra 

brasileira calculou-se uma variável (cenário1: branco = -0,5; negro = 0,5).                  

Para controlar os efeitos da multicolinearidade entre as variáveis independentes, as 

variáveis moderadoras foram centradas e seguiram-se os procedimentos recomendados 



110 
 

na literatura especializada em análise de dados com interação entre variáveis categóricas 

e contínuas (Judd, & McClelland, 1989). 

Em seguida, calcularam-se os efeitos de interação entre as variáveis por meio 

da multiplicação entre elas, sendo que a amostra espanhola multiplicaram-se:                 

(cenário 1 x variáveis; cenário 2 x variáveis), e na amostra brasileira:                     

(cenário 1 x variáveis). Os parâmetros estimados estão apresentados nas tabelas, na 

seção dos estudos empíricos que vai do Capítulo 4 ao Capítulo 7. Na presença de efeitos 

de interação significativos, interpretou-se este efeito projetando as retas de regressão 

(simple slopes) que representam os valores da tolerância à violência policial devido à 

pertença grupal, para cada uma das situações experimentais das duas amostras. Assim, a 

fim de facilitar ao leitor as justificativas para a escolha das variáveis como moderadoras, 

apresentaremos também um breve marco teórico de cada uma delas na próxima seção 

empírica. 

A partir de agora serão apresentados os Capítulos empíricos com os resultados 

das moderações e na sequência as análises dos repertórios discursivos com ALCESTE. 
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“Muitas vezes, os homens se odeiam 
porque têm medo; têm medo porque 
não se conhecem; não se conhecem 
porque não podem se comunicar; não 
podem se comunicar porque estão 
separados.”  

Martin Luther King

 

 
 
_________________________________________________ 

Capítulo 4: Preconceito sutil como variável moderadora 
da tolerância à violência policial 
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No Capítulo 1 discutiu-se detalhadamente o percurso do desenvolvimento dos 

estudos sobre o preconceito ao longo das primeiras décadas do século XX, dentro do 

campo da psicologia social, tanto do ponto de vista teórico, como metodológico. 

Como é de praxe, nos estudos psicológicos a respeito dos processos de discriminação 

social, o conceito usado é o do preconceito. A obra mais marcante do período             

pós-segunda guerra foi The Nature of Prejudice, na qual Allport (1954/1979) concebe 

o preconceito como uma antipatia que é baseada numa generalização errada e 

inflexível, podendo ser sentida ou abertamente expressa, sendo dirigida a um grupo ou 

apenas a determinado indivíduo, que seja membro do grupo depreciado.               

Nessa definição, o preconceito refere-se à orientação ou posicionamento afetivo 

negativo de um indivíduo ou de um conjunto de indivíduos, frente a outro grupo 

social, ou um indivíduo representante deste grupo. 

De acordo com Jones (1972) o preconceito também pressupõe                   

“pré-julgamentos” negativos sobre os membros de determinado grupo. Além de o 

preconceito poder abarcar um conjunto de sentimentos negativos, antipatia e crenças 

distorcidas com relação ao exogrupo, ele está essencialmente relacionado às práticas e 

comportamentos discriminatórios frente a membros exogrupais, em razão de sua 

pertença desvalorizada (Brown, 1995). Devido às rápidas mudanças sociopolíticas das 

últimas décadas, as sociedades, em geral, tornam-se cada vez mais conscientes das 

diferenças e multiplicidades sociais que a compõem, bem como da necessidade de 

regular os aspectos dos relacionamentos sociais decorrentes dessas diferenças. Isso faz 

com que grupos minoritários sejam vistos como uma ameaça no domínio das 

interações sociais (Sennett, 1999). O presente estudo enfatiza exatamente a 

intolerância e a discriminação contra minorias sociais na Espanha, especificamente 

marroquino e cigano romeno. E no Brasil o preconceito racial contra o negro. 
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Existem várias vertentes de pesquisas sobre o preconceito, contudo a da 

psicologia social sociológica entende o preconceito nos processos sociais de exclusão 

e inclusão social, e busca compreendê-lo explicando as formas concretas de 

discriminação, que partem dos conflitos sociais e dos princípios ideológicos criados 

para manutenção do poder de grupos dominantes, desenvolvidos em razão dos 

conflitos intergrupais (Camino, & Ismael, 2004). Tal método está em consonância com 

o que se propõe no presente estudo e mais adiante na análise de repertórios 

discursivos, na sessão dos resultados qualitativos (Billig, 1985;                                      

Potter, & Wheterell, 1987; Van Dijk, 1988; Wheterell, 1996), ou seja, o foco é 

compreender o que os indivíduos pensam sobre a violência policial. 

Para avaliar o efeito do preconceito na tolerância à violência policial o 

personagem espanhol não foi incluído, pelo fato de não ter sentido investigar se 

espanhóis são preconceituosos contra o seu próprio endogrupo. No entanto, espera-se 

que entre as duas minorias sociais pesquisadas o preconceito influenciará o efeito da 

manipulação do cenário na tolerância à violência policial; contudo o marroquino será 

ainda mais discriminado do que o cigano romeno, em razão do histórico registro de 

preconceito e discriminação sofrido por este grupo étnico na Espanha, ao longo das 

últimas décadas (Acaip, 2006, 2010; Camino et al., 2013; Cea D’Ancona, 2007, 2009; 

Checa et al., 2010; CIS, 2010; Cohen Shabat, 1993; Pajares, 2010). 

A literatura em preconceito que relaciona a oposição à imigração tem 

demonstrado que os conflitos de interesse, principalmente no que diz respeito às 

atitudes do senso comum e aos assuntos vinculados pelos meios de comunicação sobre 

a competição por recursos escassos, sobretudo em tempos de crise econômica, podem 

desencadear o preconceito e a subsequente discriminação contra os imigrantes     

(Bobo, 1983, 1999; Bobo & Hutchings, 1996; Camino et al., 2013;                              
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Cea D’Ancona, 2005, 2009; LeVine, & Campbell, 1972; Sherif et al., 1961;                

Stephan & Stephan, 1996; Vala, Pereira, & Ramos, 2006). 

A discriminação contra imigrantes, especificamente no plano intergrupal, 

como foi pesquisado nesta tese, envolve diretamente o papel da identidade social dos 

grupos dominantes envolvidos, que geralmente tenderiam a resguardar sua identidade 

em detrimento de qualquer indício de ameaça, seja ela simbólica ou real  

(Branscombe, Ellemers, Spears, & Doosje, 1999; Brown, & Capozza, 2006;                    

Hogg, & Abrahms, 1999; Stephan et al., 2002; Tajfel, & Turner, 1979).              

Assim, existiria esta percepção de ameaça, simbólica ou real, desencadeada pela 

existência de um exogrupo percebido como ameaçador, como por exemplo, os 

marroquinos e os ciganos romenos. O campo de pesquisa neste domínio é vasto e 

apoia as hipóteses de que o preconceito, produzido pela percepção de ameaça 

envolvendo os imigrantes, pode ter influência na discriminação                            

(Sears, Fu, Henry, & Bui, 2003; Stephan & Stephan, 1996; Vala et al., 2006;                

Zárate, Garcia, Garza, & Hitlan, 2004). Por isso, optou-se por incluir o preconceito 

como variável moderadora, para verificar se existe um efeito significativo, que levaria 

à maior tolerância à violência policial quando a vítima fosse minoria social. Sendo que 

a tolerância seria ainda maior para o marroquino, do que para o cigano romeno. 
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_________________________________________________ 

Hipóteses do papel moderador do Preconceito sutil 
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_________________________________________________ 
ESPANHA 

 

 
  
Espera-se que o preconceito exerça o papel moderador na relação entre violência 
policial e tolerância a esta violência. Assim:  

 

● H1a – o efeito da nacionalidade ou origem étnica será maior nos 
participantes com maior adesão ao preconceito do que nos participantes 
com menor adesão; 

● H1b – contudo, espera-se que este efeito seja ainda mais forte quando a 
vítima for marroquina.  
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Resultados 

Conforme a Tabela 6, o coeficiente de regressão múltipla obtido é forte e 

significativamente diferente de zero. A análise dos parâmetros estimados mostrou 

que houve efeito significativo dos cenários (C1). Nota-se também um efeito 

principal significativo do preconceito, o qual indica que quanto maior a adesão ao 

preconceito, maior foi a tolerância à violência policial, confirmando H1a. 

Tabela 6 
Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores previsores da 
tolerância à violência policial 
  Variável-Critério: Tolerância à violência policial 

Preditores B SE β  

Intercepto 4.09 0.08***  

    

Cenários (C1)           0.19 0.17 0.10** 

PRECONCEITO           0.60 0.16 0.17** 

    

Interação     

C1*PRECONCEITO 0.67 0.32 0.34*** 

Coeficiente de Regressão                                                         0.61 

Variância Explicada                         R2 
ajustado = 0.43 

Significância do Modelo              F(3, 110) = 40.49, p < .001 
*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

De maior importância para o teste das hipóteses é a interação significativa 

entre a manipulação da nacionalidade ou origem étnica da vítima e o preconceito, ou 

seja, quando a variável preconceito foi inserida na equação, houve mais tolerância à 

violência policial para o marroquino. A interpretação das interações foi realizada a 

partir da projeção das linhas de regressão representando o efeito da manipulação dos 

cenários para participantes com baixa adesão (-1DP abaixo da média) e alta adesão 

(+1DP acima da média). 
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Figura 8. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 
de acordo com o tipo de cenário moderado pelo preconceito sutil. 
 

 

A Figura 8 representa o efeito da manipulação do cenário (nacionalidade ou 

origem étnica) na tolerância à violência policial, moderada pelo preconceito.                  

Na situação de maior adesão ao preconceito mostrou-se uma diferença significativa 

entre marroquino e cigano romeno (b = 1.55, SE = 0.23, β = 0.59, p < .001).                      

Os participantes tenderam a perceber a violência policial como mais adequada quando 

o alvo era marroquino (Y = 4.73) do que quando era cigano romeno (Y = 3.40), 

confirmando H1a e H1b. 

Quanto à menor adesão ao preconceito também houve diferença significativa 

entre marroquino e cigano romeno (b = 1.19, SE = 0.16, β = 0.49, p < .001), visto que 

o marroquino (Y = 4.24) continuou sendo ainda mais discriminado do que cigano 

romeno (Y = 3.08). Houve mais tolerância à violência policial (discriminação) quando 
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a vítima era marroquina. Portanto, mesmo para os participantes com baixo 

preconceito, a percepção negativa com relação ao indivíduo marroquino continuou 

mais forte do que quando o indivíduo era cigano romeno. 

Estudos empíricos e indicadores sociais já haviam demonstrado que o 

marroquino na Espanha é muito discriminado, possivelmente ainda mais que o cigano 

romeno (Acaip, 2006, 2010; Cea D’Ancona, 2009; CIS, 2010).                                   

Cea D’Ancona (2005, 2007) também contribuiu com a demonstração desta realidade 

discriminatória contra o marroquino na Espanha, pois o preconceito atua de forma a 

predizer expressões preconceituosas e excludentes contra minoria étnicas 

desvalorizadas. Se o marroquino é excluído e discriminado socialmente, o fato de 

sofrer a violência policial o coloca numa posição legitimada pelo grupo dominante, 

pois a maioria dos participantes espanhóis tolerou a violência policial. O presente 

estudo demonstrou que para além do preconceito predizer a discriminação contra o 

marroquino em território espanhol, ele também pode ser utilizado como variável 

moderadora para explicar a discriminação de minorias sociais, visto que moderou a 

influência da pertença na tolerância à violência policial. 
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_________________________________________________ 

Hipóteses do papel moderador do Preconceito sutil 
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_________________________________________________ 
BRASIL 

 
 
 
Uma vez confirmada H2, que dizia que: 
 

 

● H2 – a tolerância à violência policial contra um membro de uma minoria 
social (negro) seria maior do que quando a vítima fosse apresentada como 
membro de uma maioria social (branco);  

 

Espera-se que o preconceito exerça o papel moderador na relação entre 
violência policial e tolerância a esta violência. Assim:  

● H2a – o efeito da cor da pele descrito em H2 será maior nos participantes 
com maior adesão ao preconceito sutil do que nos participantes com menor 
adesão.  
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Resultados 

Conforme a Tabela 7, o coeficiente de regressão múltipla obtido é forte e 

significativamente diferente de zero. A análise dos parâmetros estimados mostrou que 

o efeito da manipulação do cenário foi significativo (C1). Nota-se também um efeito 

principal do preconceito significativo, o qual indica que quanto maior a adesão ao 

preconceito, maior foi a tolerância à violência policial, confirmando H2a.   

Tabela 7 
Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores previsores da 
tolerância à violência policial 
  Variável-Critério: Tolerância à violência policial 

Preditores b SE Β 

Intercepto     3.47 0.08***  

    

Cenários (C1) 2.14 0.17 0.82*** 

PRECONCEITO 0.64 0.13 0.48** 

    

Interações    

C1*PRECONCEITO 0.58 0.26 0.34*** 

Coeficiente de Regressão                              0.81 
Variância Explicada                     R2 

ajustado = 0.64 
Significância do Modelo          F(3, 110) = 70.49, p < .001 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

De maior importância para o teste das hipóteses é a interação significativa 

entre a manipulação da cor da pele e o preconceito. A interpretação das interações foi 

realizada a partir da projeção das linhas de regressão representando o efeito da 

manipulação dos cenários para participantes com baixa adesão (-1DP abaixo da média) 

e alta adesão (+1DP acima da média). 
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Figura 9. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência policial 
de acordo com o tipo de cenário moderado pelo preconceito sutil. 

 

A Figura 9 representa o efeito da manipulação do cenário (cor da pele) na 

tolerância à violência policial, moderada pelo preconceito. Na situação de maior 

adesão ao preconceito houve diferença significativa entre negro e branco                    

(b = 2.02, SE = 0.22, β = 0.77, p < .001). Os participantes tenderam a perceber a 

violência policial como mais adequada quando o alvo era negro (Y = 4.72) do que 

quando era branco (Y = 2.50), confirmando H2a. 

E da mesma forma, houve diferença significativa na situação de baixa adesão 

(b = 2.27, SE = 0.26, β = 0.87, p < .001). Embora a pontuação tenha sido menor, os 

participantes tenderam a perceber a violência como menos adequada quando a vítima 

era branca (Y = 2.29) do que quando era negra (Y = 3.52). Portanto, pode-se dizer que 

a variável preconceito teve efeito moderador, pois houve mais tolerância à violência 
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policial (discriminação) contra o negro na situação de alta adesão ao preconceito, do 

que na situação de baixa adesão. 

De fato, o preconceito racial é uma variável recorrente quando se pesquisa a 

discriminação no Brasil. Por esta razão, tem-se encontrado uma gama de resultados 

que demonstram como ainda existe muito preconceito contra os negros. Nestes estudos 

adota-se uma maneira indireta de avaliar o preconceito racial, na medida em que as 

sociedades atuais priorizam o “politicamente correto”, em razão das normatizações 

sociais que proíbem a discriminação. Assim, para manter o preconceito racial 

disfarçado e encoberto, novas expressões, mais sutis têm sido criadas para manter um 

disfarce hipócrita de que já não existe espaço para pensar em preconceito racial no 

Brasil (Camino et al., 2001; Camino et al., 2013; Lemes, & Torres, 2004;              

Lima, & Vala, 2004b; Pereira et al., 2003; Turra, & Venturi, 1995). No entanto, o que 

obteve-se como resultado do presente estudo foi uma discriminação em forma de 

tolerância à violência policial, pois o preconceito moderou a influência da cor da pela 

da vítima negra na tolerância desta violência policial. 

Embora os dados logrados decorram de um estudo quase-experimental, com 

procedimentos recomendados por Campbell e Stanley (1979), com uma amostra 

relativamente reduzida, pode-se supor que a validade ecológica encontrada seja 

fidedigna; de fato, este não é um resultado incomum, tratando-se de estudos sobre 

preconceito racial no Brasil, visto que as evidências empíricas, sugerem que a 

discriminação contra o negro não é arbitrária, mas sim factual e forte, ou seja, de uma 

maneira geral, no Brasil, o negro sofre preconceito racial de tal modo que mesmo 

pesquisando-o de forma indireta, a percepção e avaliação dos negros foi negativa e 

discriminatória. Assim, pode-se considerar que estes resultados sinalizam para a 

importância de outras análises empíricas que explorem e aprofundem a necessidade de 
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conhecer os mecanismos da discriminação contra o negro, e fomentem programas de 

combate ao preconceito racial. 

Discussão 

Os resultados encontrados neste estudo corroboram pesquisas anteriores, 

tanto na amostra brasileira como na espanhola, pois mostram a existência do 

preconceito e de expressões discriminatórias contra minorias sociais                                   

(Camino et al., 2001; Camino et al., 2013; Cea D’Ancona, 2005, 2007). De fato, o 

negro no Brasil é uma das minorias sociais mais discriminadas e o marroquino na 

Espanha constitui a minoria social étnica mais discriminada naquele país. 

Frente a este conjunto de resultados confirmou-se a hipótese de que o 

preconceito moderaria a relação entre a manipulação do cenário e a tolerância à 

violência policial, tendo claro que o marroquino na Espanha foi ainda mais 

discriminado que o cigano romeno, conforme demonstrado em estudos empíricos e 

indicadores sociais (Acaip, 2006, 2010; Cea D’Ancona, 2009; CIS, 2010). 

Outra contribuição importante deste estudo é o fato dos resultados mostrarem, 

seguindo a linha de estudos de Camino et al. (2001) e Camino et al. (2013), que a 

crença na inferioridade de minorias sociais, como o negro no Brasil e o marroquino na 

Espanha, em forma de preconceito, seja preditor e moderador de expressões e atitudes 

discriminatórias contra estas minorias sociais, como tolerar a violência policial      

(Vala et al., 2006; Zárate et al., 2004). 

A maneira de avaliar este preconceito na presente tese permitiu 

independentemente da existência de normas coercitivas que proíbem expressões 

atitudinais preconceituosas, alcançar o preconceito que existe tanto na sociedade 

brasileira como na sociedade espanhola, em forma de tolerância à violência contra os 

grupos minoritários. A ideia subjacente é a de que se existe uma norma explícita que 

inibe a expressão aberta da discriminação, mas quando esta norma não esta explícita, 
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como no caso do instrumento utilizado neste estudo, os indivíduos sem se darem 

conta, discriminam as minorais. Em razão deste método de pesquisa, obteveram-se, 

portanto, os resultados esperados, ou seja, o preconceito moderou a relação existente 

entre cenário e tolerância à violência policial, tendo como resultado final a 

discriminação contra as minorias desprestigiadas que foram avaliadas. 
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_________________________________________________
Capítulo 5: Subsistemas de Valores da Teoria Universal 

dos Valores Humanos de Schwartz como variáveis 
moderadoras da tolerância à violência policial 
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Os primeiros autores a introduzirem o tema “valores humanos” na psicologia 

social foram Thomas e Znaniecki (1918). Após eles, outros autores desenvolveram 

trabalhos pioneiros, como os de Parsons e Shils (1951), Kluckhohn (1951),          

Maslow (1954). Tais autores argumentam que os valores definem indivíduos e grupos 

sociais, e influenciam as escolhas feitas no curso da ação social.                                

Rokeach (1968) também define os valores nestes moldes, pois afirma que eles são 

guias para o comportamento. Portanto, os valores apresentariam uma força 

preponderante na vida das pessoas, ou seja, atuariam como reguladores sociais, além 

de orientarem pensamentos, crenças e atitudes dos indivíduos. Assim, se caracteriza 

como um dos pilares que auxilia na construção das personalidades individuais, 

fomenta a interação social e por fim estrutura e organiza as relações entre os 

indivíduos e as instituições sociais (Allport, 1961; Hitlin, & Piliavin, 2004). 

Contudo, como objeto de caráter científico, é possível afirmar que os valores 

passaram a receber grande atenção nas últimas quatro décadas, depois que                   

Rokeach (1973) escreveu o livro “A natureza dos valores humanos”. Ele se consagrou 

como o primeiro pesquisador a diferenciar os valores de outros construtos, que 

anteriormente eram avaliados em conjunto, como traços de personalidade e atitudes.  

Assim, os valores passaram a ser fundamentais para compreender 

determinada cultura (Schein, 1985). A definição mais utilizada para os valores 

humanos na atualidade os colocam como “princípios ou crenças, sobre 

comportamentos ou estados de existência, que transcendem situações específicas, que 

guiam a seleção ou avaliação de comportamentos ou eventos e que são ordenados por 

sua importância” (Schwartz, & Bilsky, 1987, p. 551). 

Considera-se que o modelo teórico desenvolvido por                                     

Schwartz e Bilsky (1987) seja uma extensão do que foi proposto por Rokeach (1973), 

tendo característica de um forte pilar no terreno dos valores, e referência 
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imprescindível sobre o tema. Os próprios autores admitem que a utilização dos valores 

de Rokeach foi adotada por serem amplamente utilizados na literatura, e por isso 

poderiam fornecer um conjunto de dados para uma nova análise.                                  

Segundo Schwartz e Bilsky (1987), o que dá origem e organiza os valores em 

diferentes culturas ao redor do planeta é exatamente um conglomerado de motivações 

individuais, que por sua vez seriam universais. Portanto, de acordo com os 

pressupostos desta teoria, um valor seria um conceito ou crença do indivíduo sobre 

uma meta que expressa interesse e guia o comportamento, seja ele individualista, 

coletivista ou misto. 

Assim sendo, os valores humanos podem ser agrupados em tipos 

motivacionais distintos e reconhecidos em diversas culturas. Este fenômeno de 

natureza transcultural dos valores motivacionais, provavelmente deve-se aos requisitos 

básicos que todas as sociedades necessitam responder. A saber, necessidades básicas 

dos organismos biológicos, os motivos interpessoais de socializar-se pela interação ou 

coordenação social, e por fim as demandas institucionais para o bem-estar e a 

sobrevivência dos grupos (Schwartz, & Bardi, 2001; Schwartz, & Bilsky, 1987). 

Lembrando que Schwartz (1992) não afirma que do ponto de vista individual 

os valores humanos sejam universais, mas que as motivações que sustentam estes 

valores apresentam caráter universal, pois eles seriam a base motivacional para a ação. 

Neste mesmo estudo, Schwartz (1992) trabalhou com amostras de sessenta e três 

países, e comparou empiricamente o conteúdo e a estrutura do modelo de valores 

utilizado – Schwartz Value Survey (Inventário de Valores de Schwartz) – SVS, que 

contava com 56 itens. O autor considerou vinte países, classificados em 40 amostras, 

para demonstrar a universalidade das compatibilidades e conflitos oriundos dos vários 

tipos diferentes de valores estudados. Os resultados mostraram que os valores foram 

identificados em 70% das amostras pesquisadas. Assim, o autor classificou os dez 
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tipos motivacionais em: autodireção, estimulação, hedonismo, realização, poder, 

benevolência, conformidade, tradição, segurança e universalismo                            

(Schwartz, 1992, 1994). 

Schwartz (1992) revisou a estrutura inicial estabelecida por                           

Schwartz e Bilsky (1987, 1990) e criou dimensões oriundas dos dez valores 

motivacionais anteriormente desenvolvidos, divididas em quatro grandes blocos que se 

aproximam ou se contrapõem entre si, com características universais, baseadas na 

literatura sobre as necessidades básicas dos seres humanos. O modelo teórico de 

Schwartz (1992, 1994) (Figura 10) destaca uma estrutura dinâmica entre os tipos 

motivacionais, ou seja, os indivíduos tendem a apresentar alta prioridade com tipos 

motivacionais mutuamente compatíveis, e baixa prioridade com relação a tipos 

motivacionais que apresentam conflitos entre si. Portanto, existe uma coerência entre 

os domínios motivacionais, e não é arbitrário que alguns se aproximem e outros se 

distanciem entre si. 

Por conseguinte, Schwartz (1994) os identifica dentro de duas dimensões 

bipolares que, expressam relações de compatibilidade ou de conflito entre as 

motivações individuais, além de serem responsáveis pela organização dos tipos 

motivacionais. São elas: autopromoção versus autotranscendência; abertura à mudança 

versus conservação. Por isso, a priorização simultânea de alguns domínios, que sejam 

incompatíveis, criará conflitos; por exemplo, abertura a mudança e conservação, estão 

em oposição. No presente estudo, serão avaliadas as dimensões destes valores quanto à 

tolerância à violência policial contra minorias sociais na Espanha. 

Segundo Schwartz (1994), a primeira dimensão inclui os tipos que enfatizam 

a independência de julgamento e ação e favorecem a abertura à mudança                            

(autodireção e estimulação) diferente daqueles que enfatizam obediência à autoridade, 

na preservação de práticas tradicionais e na proteção da estabilidade, ou seja, a 
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conservação (segurança, conformidade e tradição). Por outro lado, a segunda dimensão 

é formada pela autotranscendência (universalismo e benevolência) que opõe os tipos 

motivacionais que aceitam os outros como iguais, bem como a preocupação com o 

bem estar, da autopromoção (poder e realização) que destacam a busca de sucesso 

pessoal e do domínio sobre os outros. Contudo, o tipo hedonismo se relaciona tanto 

com abertura a mudança quanto com autopromoção. 

Portanto, Schwartz, utilizando a estrutura circular dos valores, considera os 

pares de tipos motivacionais que são compatíveis entre si da seguinte forma: 

poder/realização, realização/hedonismo, hedonismo/estimulação, 

estimulação/autodireção, autodireção/universalismo, universalismo/benevolência, 

benevolência/conformidade, conformidade/tradição, tradição/segurança, 

segurança/poder e segurança/conformidade. Contudo, se o indivíduo priorizar 

simultaneamente os seguintes pares de valores pode ocorrer conflito: autodireção e 

estimulação contra conformidade, tradição e segurança; universalismo e benevolência 

contra realização e poder; hedonismo contra conformidade e tradição. Portanto estas 

oposições organizam os valores em duas dimensões bipolares (Schwartz, 1994).               

Após recentes reformulações teóricas Schwartz, Caprara e Vecchione (2010) 

desenvolveram uma nova estrutura motivacional dos valores (Figura 11). 
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Figura 10. Estrutura Circular dos Valores segundo Schwartz (1992). 
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De acordo com Ros (2001), a ligação das atitudes de um indivíduo com a 

estrutura social é possível graças aos valores. Desse modo, os valores entendidos como 

construtos sociais, são conjuntos de determinados conteúdos empíricos que podem se 

configurar como atitudes. Os valores humanos têm sido um dos construtos teóricos 

que mais apresentam respostas quanto aos problemas de condutas sociais, 

principalmente, porque é capaz de explicar os comportamentos individuais por meio 

da orientação, escolhas e atitudes humanas. De fato, quando se fala que uma pessoa 

possui valores, menciona-se uma crença duradoura, uma maneira de se comportar ou 

mesmo um estado final de existência desta pessoa, podendo ser proferido, no âmbito 

pessoal e social (Rokeach, 1973; Rokeach, 1979a). Assim, de acordo com                 

Figura 11. Estrutura Motivacional dos Valores Humanos. 
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Fischer, Milfont e Gouveia (2011) os valores afetam a maneira como os indivíduos 

percebem o mundo, suas decisões, preferências e também as suas ações, sendo 

cotidianamente influenciadas pelos contextos sociais. Simultaneamente, os valores 

refletem as soluções que os grupos desenvolvem para responder aos desafios da 

existência, especificamente as nações, e as organizações sociais dos contextos sociais 

nos quais os indivíduos se interacionam (Hofstede, 1980; Hofstede, 2001;                 

Schein, 1985; Schwartz, 2005). 

Para uma maior visibilidade dos estudos sobre valores realizados nas últimas 

décadas, Pereira, Álvaro, Monter e Zlobina (2013) destacam sistematicamente 

algumas definições dos valores fazendo um corte longitudinal que vai desde a década 

de 1970 até o início dos anos 2000 (Tabela 8), e especificam as fontes dos valores e os 

seus principais procedimentos de medida, tendo como base a adaptação de                   

Torres et al. (2001). 

Tabela 8 
Natureza, fonte e procedimentos metodológicos destacados nas principais abordagens sobre 
os valores na psicologia social 

Autores Natureza Fonte Procedimento Metodológico 

Rokeach (1973) 
Crença do 
Indivíduo 

Necessidades 
 
 

 
Hierarquização de um conjunto de 
valores como “princípios guia em 

minha vida” 

Inglehart 
(1991) 

 
Indicadores de 

Mudanças 
Culturais 

 

Necessidades e 
Estrutura Econômica 

Hierarquização das metas a serem 
priorizadas por um determinado país 

 
Schwartz 
(1992) 

 
Concepções do 

Indivíduo 

Requisitos universais 
da existência humana

 
Classificação dos valores como 
“princípios guia em minha vida” 

 

Gouveia (2003) 
Categorias de 

orientação 
Necessidades 

Atribuição de importância de cada 
valor como “um princípio-guia na 

sua vida” 

 
Pereira, Lima et 

al. (2001) 

 
Estruturas de 

Conhecimento 
Ideologia 

Atribuição de importância a cada 
valor para a “construção de uma 

sociedade ideal” 
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Bilbao, Techio e Páez (2007) realizaram um estudo enfatizando a relação 

entre os valores de Schwartz e o bem-estar subjetivo em distintos contextos culturais, 

que abarcaram as atitudes intergrupais com estudantes, familiares e imigrantes 

residentes na Espanha. Os valores apresentaram correlações médias positivas na 

maioria dos casos, sendo que os valores de autotranscendência foram os que 

pontuaram mais alto para satisfação com a vida e o subsistema de valores abertura a 

mudança, para a felicidade. O valor de poder (autopromoção) foi o único com 

correlações médias negativas, ou seja, diminuiria o bem-estar subjetivo das pessoas. 

Os valores de autotrascendência se relacionaram com a felicidade e satisfação 

de forma positiva, mas não homogênea. O fato das correlações terem sido mais baixas 

para os imigrantes revela que de uma maneira geral estes indivíduos apresentam 

menos satisfação nesta situação intergrupal. Com relação à tolerância ao contato com o 

exogrupo, Sagiv e Schwartz (1995) desenvolveram um estudo com grupos de judeus 

(grupos majoritários) e árabes cristãos e muçulmanos (grupos minoritários).                 

O objetivo era conhecer quais tipos de valores poderiam se relacionar com a 

disposição ao contato social com os respectivos exogrupos. 

De fato, a influência dos valores sobre a disposição para o contato com 

exogrupos depende, sobretudo, se o indivíduo é membro de determinado grupo 

majoritário (dominante) ou minoritário. Para os participantes do grupo dominante, os 

valores de universalismo (r = 0.40) e auto direção (r = 0.32) foram os que mais 

promoveram o contato social com os grupos minoritários, ao passo que os de tradição 

(r = -0.41) e segurança (r = -0.34) o inibiram (p < .05 em todos os casos). Por outro 

lado, para todos os membros dos grupos minoritários, a importância dada ao tipo 

motivacional realização apresentou correlação direta com a prontidão para o contato 

social com o grupo dominante (r = 0.21, p < .05 para ambos), ou seja, foi 

demonstrado que indivíduos com valores tradicionais que privilegiam a “segurança” 



136 
 

do grupo dominante, têm mais receio de estabelecer contato com o grupo minoritário, 

se configurando como uma forma de discriminação pelo desprestígio exogrupal destas 

minorias sociais. 

Tendo como base para sustentar as hipóteses do papel moderador dos 

subsistemas de valores de Schwartz que serão demonstradas a seguir, partir-se-á de 

estudos anteriores que corroboram a importância dos valores culturais na explicação 

da aceitação ou rechaço dos imigrantes em países que os recebem                                   

(Ros, 2002; Ros, & Gouveia, 2001; Schwartz, 1994). Num estudo realizado no Peru, 

por Espinosa, Calderón-Prada, Burga e Güímac (2007) a relação entre os valores de 

Schwartz e algumas medidas de ideologia política foi satisfatória. A explicação é que a 

ideologia política, principalmente a perspectiva do autoritarismo de direita, é uma 

ótima preditora de crenças autoritárias e conservadoras, de submissão à autoridade e 

de processos intergrupais como o preconceito, intolerância contra imigrantes e a 

discriminação em geral (Smith, & Winter, 2003; Van Hiel, & Mervielde, 2002). 

Outros estudos empíricos demonstram que os valores que enfatizam o êxito pessoal 

em forma de mérito se associam à intolerância e discriminação contra minorias sociais 

(Katz, & Hass, 1988; Lima et al., 2006; Lima, & Vala, 2002). 

Álvaro e Monter (2010) demonstraram recentemente tal argumentação num 

estudo com uma amostra procedente de uma coleta realizada em 21 países europeus.  

O estudo se baseou no Questionário realizado na Pesquisa Social Européia, a 

European Social Survey (2001-2005), e no Questionário de Valores Pessoais de                 

Schwartz e Bardi (2001). 

Os resultados demonstraram que em países onde se priorizam os valores de 

compromisso igualitário e justiça social, que em termos dos valores individuais seriam 

abertura à mudança e autotranscendência, existiu menos importância aos aspectos 

relacionados à raça, religião ou adequação da qualificação profissional dos imigrantes 



137 
 

às necessidades do país que os acolheu. Por outro lado, os países que privilegiaram a 

ordem hierárquica, a conservação e a autopromoção, valorizaram mais a cor da pele, a 

religião e a qualificação profissional dos imigrantes.  

Nos países onde é fundamentalmente enfatizada a manutenção da ordem e do 

poder social, o rechaço e a expulsão de imigrantes foram percebidos como uma 

maneira de conservar esta ordem e o equilíbrio dentro do país, ou seja, a discriminação 

se expressou pela justificativa de manter a ordem e o poder. Igualmente, o impacto 

econômico se correlacionou positivamente com os valores de hierarquia e 

negativamente com o compromisso igualitário. Assim, a imigração apresentaria efeitos 

negativos para a economia do país que recebe imigrantes, existindo, portanto, uma 

associação com valores de ordem e não de igualdade. 

Álvaro, Garrido, Bacellar, Lima, Torres e Camino (2012) recentemente 

também realizaram um estudo com o objetivo de analisar a relação entre valores e as 

atitudes de estudantes espanhóis, tendo como pano de fundo uma fictícia lei que 

reservaria, na Espanha, 10% das vagas de universidades públicas aos filhos de 

imigrantes. Os valores seriam utilizados para justificar ou legitimar as atitudes com 

relação a estas cotas. Os discursos dos participantes não favoráveis a estas políticas 

estavam claramente associados ao mérito e ao esforço pessoal na justificação da 

discordância com as cotas. Em outros estudos empíricos foram encontrados resultados 

em que os valores que enfatizam o êxito pessoal em forma de mérito também se 

associam com a intolerância e discriminação contra minorias sociais                              

(Katz, & Hass, 1988; Lima et al., 2006; Lima, & Vala, 2002). 

A seguir expõem-se os resultados das moderações somente da amostra 

espanhola, pois a amostra brasileira não apresentou significância estatística para os 

valores de Schwartz, conforme discutido na seção do método (página 86). 
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_________________________________________________ 
Hipóteses do papel moderador dos Subsistemas de Valores 

de Schwartz 
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_________________________________________________ 
ESPANHA 

 
 
 
Uma vez confirmada H1, que dizia que:  
 

 
● H1 – a tolerância à violência policial contra um membro de uma minoria 
social (marroquino ou cigano romeno) seria maior do que quando a vítima 
fosse apresentada como membro de uma maioria social (espanhol); 
 
 
Espera-se que os Subsistemas de Valores de Schwartz exerçam o papel 
moderador na relação entre violência policial e tolerância a esta violência. 
Assim: 
 
 

● H1b – espera-se que a adesão aos subsistemas de valores autopromoção 
e conservação potencialize o efeito da nacionalidade ou origem étnica na 
tolerância à violência policial. Quer dizer, o efeito da nacionalidade ou 
origem étnica descrito em H1 será maior entre os participantes com maior 
adesão a esses subsistemas de valores do que nos participantes com menor 
adesão a eles; 
 

● H1c – espera-se que a adesão aos subsistemas de valores abertura à 
mudança e autotranscendência atenue o efeito da nacionalidade ou origem 
étnica na tolerância à violência policial; quer dizer, o efeito da 
nacionalidade ou origem étnica descrito em H1 será menor entre os 
participantes com maior adesão a esses subsistemas de valores do que 
entre os participantes com maior adesão a eles. 
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Resultados 

Conforme a Tabela 9, o coeficiente de regressão múltipla obtido é forte e 

significativamente diferente de zero. A análise dos parâmetros estimados mostrou que 

o efeito da manipulação do cenário (C2) é significativo. Devido ao fato do (C1) não 

ser significativo, pode-se dizer que não houve diferença na avaliação da ação 

extrajudicial dos policiais quando o personagem era marroquino comparativamente ao 

cenário em que o personagem era cigano romeno, conforme previa H1. Nota-se um 

efeito principal significativo dos subsistemas de valores autopromoção e conservação, 

o qual indica que quanto maior era a adesão a esses subsistemas de valores, maior foi a 

tolerância à violência policial, confirmando H1b. Por outro lado, nota-se também um 

efeito principal significativo dos subsistemas de valores abertura à mudança e 

autotranscendência, o qual indica que quanto maior a adesão a esses subsistemas de 

valores, menor foi a tolerância à violência policial, confirmando H1c. 
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Tabela 9 
Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores previsores da 
tolerância à violência policial 

         Variável-Critério: Tolerância à violência policial 

                                   ____________________________________________________ 

Preditores                                 b                         SE                             β 

 
Intercepto                                     3.47                       0.06*** 

 

Cenário 1 (C1) -0.13 0.15            -0.09 

Cenário 2 (C2) -2.34 0.87 -0.87*** 

Autopromoção 0.44 0.12 0.18*** 

Conservação 0.40 0.08 0.09** 

Abertura à mudança -0.47 0.07 -0.22*** 

Autotranscendência -0.42 0.06 -0.18**** 

 Interações  
 

   

C1* Autopromoção 0.14 0.23 0.34 

C2* Autopromoção  0.48 0.26 0.10** 

C1* Conservação -0.10 0.23 -0.02 

C2* Conservação 0.52 0.18 0.22*** 

C1* Abertura à mudança 0.22 0.24              0.05 

C2* Abertura à mudança -0.44 0.19 -0.15** 

C1* Autotranscendência -0.41 0.28 -0.02* 

C2* Autotranscendência -0.15 0.22 -0.03 

  
Coeficiente de Regressão                                   0.68 
Variância Explicada                                 R2 

ajustado = 0.45 

Significância do Modelo                   F(5, 178) = 31.69, p < .001 

 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001, **** p = .05  

 

De maior importância para o teste das hipóteses são as interações 

significativas entre a manipulação da nacionalidade ou origem étnica e os subsistemas 

de valores. No entanto, houve um único efeito inesperado na análise, representado pela 

interação entre C1 e autotranscendência, demonstrando que houve diferença 
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significativa entre as duas minorias sociais, quer dizer houve mais tolerância à 

violência policial quando o personagem era marroquino do que quando era cigano 

romeno. A interpretação das interações foi realizada a partir da projeção das linhas de 

regressão representando o efeito da manipulação dos cenários para participantes com 

baixa adesão (-1DP abaixo da média) e alta adesão (+1DP acima da média). 

 

Figura 12. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
autopromoção. 
 

A Figura 12 mostra o efeito da manipulação do cenário (nacionalidade ou 

origem étnica) na tolerância à violência policial, moderado pelo subsistema de valores 

autopromoção. Nos participantes de maior adesão ao subsistema de valores 

autopromoção houve diferença significativa entre marroquino e espanhol                          

(b = -2.14, SE = 0.24, β = -0.80, p < .001) e entre cigano romeno e espanhol               
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(b = 1.66, SE = 0.23, β = 0.62, p < .001), mas não se diferenciaram entre marroquino e 

cigano romeno (b = 0.04, SE = 0.26, β = 0.01, ns). Os participantes tenderam a 

perceber a violência policial como menos adequada quando o alvo era espanhol         

(Y = 2.27) do que quando era marroquino (Y = 4.06) ou cigano romeno (Y = 3.93), ou 

seja, o cenário influenciou a tolerância à violência contra minorias sociais nos 

participantes com alta adesão ao subsistema de valores de autopromoção, e esta é 

igualmente elevada nas condições marroquino e cigano romeno, confirmando H1b. 

Quanto aos participantes com menor adesão ao subsistema de valores 

autopromoção, também houve diferença significativa entre marroquino e espanhol     

(b = -1.64, SE = 0.24, β = -0.61, p < .001), bem como entre cigano romeno e espanhol 

(b = -1.79, SE = 0.24, β = -0.67, p < .001), mas não se diferenciaram entre marroquino 

e cigano romeno (b = 0.14, SE = 0.23, β = 0.05, ns). Os participantes tenderam a 

perceber a violência policial como m¡enos adequada quando o alvo era espanhol        

(Y = 2.12) do que quando era marroquino (Y = 2.96) ou cigano romeno (Y = 3.07), ou 

seja, na situação de baixa adesão o cenário também influenciou a tolerância à violência 

contra minorias sociais. No entanto, os participantes desta situação apresentaram 

menor tolerância à violência policial contra minorias sociais, embora esta, ainda assim, 

tenha sido maior para as condições de minorias sociais (marroquino e cigano romeno), 

do que para a condição de maioria social (espanhol). Portanto, pode-se dizer que o 

subsistema de valores autopromoção teve efeito moderador porque exacerbou o efeito 

da manipulação do cenário na tolerância à violência policial contra minorias sociais, o 

qual foi maior nos participantes com alta adesão a esse subsistema de valores. 

Os resultados mostram que também houve interação significativa entre a 

manipulação do cenário e o subsistema de valores conservação. 
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Figura 13. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
conservação. 

 

A Figura 13 mostra o efeito da manipulação do cenário (nacionalidade ou 

origem étnica) na tolerância à violência policial, moderado pelo subsistema de valores 

conservação. Nos participantes com maior adesão ao subsistema de valores 

conservação houve diferença significativa entre marroquino e espanhol                       

(b = -1.87, SE = 0.24, β = -0.70, p < .001) e também entre cigano romeno e espanhol 

(b = 1.66, SE = 0.23, β = 0.62, p < .001), mas não se diferenciam entre marroquino e 

cigano romeno (b = 0.20, SE = 0.24, β = 0.07, ns). Os participantes tenderam a 

perceber a violência policial como menos adequada quando o alvo era espanhol         

(Y = 2.20) do que quando era marroquino (Y = 4.23) ou cigano romeno (Y = 4.18), ou 

seja, o cenário influenciou a tolerância à violência contra minorias sociais, 

confirmando H1b. 
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Nos participantes com baixa adesão ao subsistema de valores conservação 

também houve diferença significativa entre marroquino e espanhol                              

(b = -1.89, SE = 0.23, β = -0.70, p < .001), e da mesma forma entre cigano romeno e 

espanhol (b = 1.85, SE = 0.25, β = 0.69, p < .001), mas não se diferenciam entre 

marroquino e cigano romeno (b = 0.04, SE = 0.26, β = 0.01, ns). Assim, os 

participantes tenderam a perceber a violência policial como menos adequada quando o 

alvo era espanhol (Y = 2.03), do que quando era marroquino (Y = 3.07) ou cigano 

romeno (Y = 2.97). De fato, os participantes apresentaram menor tolerância à violência 

policial na situação de baixa adesão, embora esta tenha permanecido mais elevada nas 

condições de minorias sociais (marroquino e cigano romeno), do que na condição de 

maioria social (espanhol). Portanto, pode-se dizer que o subsistema de valores 

conservação também teve efeito moderador, visto que potencializou o efeito da 

manipulação do cenário na tolerância à violência policial, ou seja, houve mais 

discriminação por parte dos participantes contra minorias sociais, quando 

apresentaram alta adesão a esse subsistema de valores. Em resumo, confirmou-se que 

o efeito da moderação dos subsistemas de valores autopromoção e conservação foi, de 

fato, significativo, confirmando H1b. 

Dando prosseguimento aos resultados, também foi observada uma interação 

significativa entre a manipulação do cenário e o subsistema de valores abertura à 

mudança. 
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Figura 14. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores abertura 
à mudança. 
 

 

A Figura 14 representa o efeito da manipulação do cenário (etnia e 

nacionalidade) na tolerância à violência policial, moderado pelo subsistema de valores 

abertura à mudança. Os participantes com baixa adesão à abertura à mudança 

tenderam a perceber a violência policial como menos adequada quando o alvo era 

espanhol, ou seja, houve diferença significativa entre marroquino e espanhol              

(b = -1.83, SE = 0.24, β = -0.68, p < .001), e entre cigano romeno e espanhol              

(b = 1.52, SE = 0.22, β = 0.56, p < .001), mas não se diferenciaram entre marroquino e 

cigano romeno (b = 0.31, SE = 0.24, β = -0.11, ns). Os participantes apresentaram 

maior tolerância à violência policial contra minorias sociais, pelo fato de existir menos 
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tolerância contra o espanhol (Y = 2.38), em comparação com marroquino (Y = 4.20) e 

cigano romeno (Y = 4.10). 

Nos participantes com maior adesão ao subsistema de valores abertura à 

mudança houve diferença significativa entre marroquino e espanhol                            

(b = -1.94, SE = 0.23, β = -0.72, p < .001), e também entre cigano romeno e espanhol 

(b = 1.95, SE = 0.23, β = 0.73, p < .001), mas não se diferenciam entre marroquino e 

cigano romeno (b = 0.13, SE = 0.24, β = 0.01, ns). Confirmando H1c, a tolerância à 

violência foi menor na situação de maior adesão, embora ainda assim a tolerância à 

violência tenha se mantido mais elevada para as minorias sociais, pois os participantes 

tenderam a perceber a violência policial como menos adequada quando o alvo era 

espanhol (Y = 2.05) do que quando era marroquino (Y = 3.12) ou cigano romeno        

(Y = 2.90). Portanto, pode-se dizer que o subsistema de valores abertura à mudança 

apresentou efeito moderador, pois atenuou o efeito da manipulação do cenário na 

tolerância à violência policial, sendo este menor nos participantes com alta adesão a 

esse subsistema de valores. 

Para finalizar o bloco de resultados dos subsistemas de valores de Schwartz 

na amostra espanhola, avaliou-se se o subsistema de valores autotranscendência teria 

efeito moderador. 
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Figura 15. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
autotranscendência. 

 

A Figura 15 representa o efeito da manipulação do cenário (etnia e 

nacionalidade) na tolerância à violência policial, moderado pelo subsistema de valores 

autotranscendência. Os participantes com baixa adesão tenderam a perceber a 

violência policial como menos adequada, quando o alvo era espanhol.                               

No entanto, quando o alvo era uma minoria social, os participantes perceberam que a 

violência policial era mais adequada para o marroquino do que para o cigano romeno, 

ou seja, houve diferença significativa entre marroquino e espanhol                                           

(b = -1.81, SE = 0.23, β = -0.67, p < .001), entre cigano romeno e espanhol                  

(b = 1.59, SE = 0.24, β = 0.59, p < .001), e entre marroquino e cigano romeno            

(b = 0.48, SE = 0.24, β = 0.17, p = 0.05). Os participantes perceberam a violência 
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policial como menos adequada quando o alvo era espanhol (Y = 2.51), do que quando 

era marroquino (Y = 4.33) ou cigano romeno (Y = 3.61). No entanto, o efeito 

inesperado demonstra que o marroquino foi ainda mais discriminado. 

Nos participantes com maior adesão ao subsistema de valores 

autotranscendência houve diferença significativa entre marroquino e espanhol            

(b = -1.94, SE = 0.23, β = -0.72, p < .001), e também entre cigano romeno e espanhol 

(b = -1.86, SE = 0.24, β = -0.69, p < .001), mas não se diferenciaram entre cigano 

romeno e marroquino (b = 0.78, SE = 0.25, β = 0.02, ns). Embora a discriminação 

contra minorias sociais tenha aparecido, ela foi menor e confirmou H1c, pois houve 

redução da tolerância nos participantes com maior adesão. Assim, a violência policial 

foi percebida como menos adequada quando o alvo era espanhol (Y = 2.03), do que 

quando era cigano romeno (Y = 3.09) ou marroquino (Y = 3.17). Embora tenha havido 

menos discriminação contra as minorias sociais, elas continuaram sendo mais 

discriminadas que a maioria social. 

Resumindo, o subsistema de valores abertura à mudança apresentou efeito 

moderador significativo, assim como o subsistema de valores autotranscedência, 

confirmando H1c. No entanto, neste último subsistema de valores obteve-se um 

resultado inesperado, pois a interação entre C1 e autotranscedência foi significativa, ou 

seja, houve diferença na avaliação da violência policial entre as condições marroquino 

e cigano romeno, confirmando, portanto H1 parcialmente. Não se previa na condição 

de baixa adesão ao subsistema autotranscendência uma diferença entre estes dois 

grupos minoritários, embora a moderação tenha ocorrido. 

De um ponto de vista histórico e empírico, os marroquinos são ainda mais 

discriminados do que os ciganos romenos na Espanha, como demonstrado na presente 

tese, no Capítulo 4, página 111, e em trabalhos prévios e índices sociais sobre a 

discriminação deste grupo em território espanhol (Acaip, 2006, 2010;                             



150 
 

Cea D’Ancona, 2009; CIS, 2010; Sección Española de Amnistía Internacional, 2010). 

Talvez esta seja a razão que explique a diferença encontrada na situação de baixa 

adesão no subsistema de valores autotranscedência. Conforme previsto, quanto menor 

fosse a adesão à autotranscendência, maior seria a tolerância à violência contra 

minorias sociais. Isso ocorreu efetivamente, embora o marroquino tenha sofrido mais 

discriminação do que o cigano romeno. Os participantes tenderam a perceber a 

violência policial como menos adequada quando o alvo era espanhol.                            

Portanto, pode-se dizer que os subsistemas de valores aqui analisados moderam o 

efeito da manipulação do cenário na tolerância à violência policial. 

Discussão 

Os resultados encontrados demonstraram que os valores de Schwartz 

apresentam efeito moderador, ao menos no que diz respeito à tolerância à violência 

policial contra minorias sociais, como o marroquino e o cigano romeno, na Espanha. 

As hipóteses previstas foram confirmadas, ou seja, a maior adesão aos subsistemas de 

valores conservação e autopromoção, que se caracterizam pelo sucesso pessoal e pela 

preservação de práticas tradicionais, atuariam como moderadores da discriminação em 

forma de tolerância à violência policial.  

Por outro lado os subsistemas de valores abertura à mudança e 

autotranscedência implicam em benevolência e a aceitação dos outros, ou seja, 

hipotetizou-se que indivíduos com maior adesão a estes valores tenderiam a tolerar 

menos a violência policial contra minorias sociais. De fato, os resultados 

comprovaram tal hipótese, e confirmaram que estes Subsistemas de Valores de 

Schwartz atuam fundamentalmente como moderadores das práticas sociais.                

Biernat, Vescio, Theno e Crandall (1996) e Schwartz e Sagiv (1995) também apoiam 

empiricamente os resultados dos Subsistemas de Valores de Schwartz, na medida em 
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que os valores de igualdade se associaram a atitudes de abertura ao contato intergrupal 

e a relações harmônicas com minorias sociais. 
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_____________________________________________________________________ 

Capítulo 6: Subsistemas de Valores Psicossociais (QVP- 24) 
como variáveis moderadoras da tolerância à violência policial  
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De acordo com Rokeach (1979a), os valores sociais são elementos 

fundamentais para que se estabeleça a organização dos sistemas de crenças dos 

indivíduos, pois eles atuariam como padrões ou critérios que orientam ações, escolhas, 

julgamentos, atitudes e explicações sociais (Rokeach, 1979b; Williams, 1979).             

E mais, eles ocupariam uma posição central que fundamenta a organização cognitiva 

dos indivíduos e permite a convivência social (Rokeach, 1968).                             

Segundo Deschamps e Devos (1993), os valores são criações sociais que dependem de 

uma série de fatores e condições sociais para existir. As condições emergem das 

disputas ideológicas demarcadas pelos grupos sociais em busca de poder e prestígio. 

Assim, a fonte dos valores se encontraria nas identidades ideológicas que orientam os 

vários grupos de uma sociedade (Pereira, & Camino, 1999). Uma abordagem societal, 

portanto, definiria os sistemas de valores como conhecimentos socialmente elaborados 

por meio dos conteúdos ideológicos presentes no seio de determinada sociedade. 

Consequentemente, uma visão social sobre os valores permitiria o 

questionamento mais amplo sobre como os indivíduos se relacionam socialmente, 

inclusive esse é o principal desenvolvimento da psicologia social enquanto ciência, ou 

seja, o debate sobre a relação indivíduo-sociedade (Pereira, & Soares, 2003).             

Por assim ser, o debate se estenderia sobre a reflexão a respeito dos valores: são eles 

construtos individuais ou sociais? 

Uma abordagem societal sobre os valores tem sido desenvolvida por 

pesquisadores brasileiros desde a década de 1990 (Lima, & Camino, 1995;                   

Pereira Lima et al., 2001; Pereira et al., 2004; Torres, 1992) e procura integrar os 

níveis individuais e sociais na análise dos valores. Assim, tanto a abordagem teórica 

como metodológica desenvolvida para o questionário de Valores Psicossociais              

(QVP-24) considera simultaneamente a perspectiva psicológica de Schwartz (1992) 
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sobre os tipos motivacionais, e a perspectiva sociológica elaborada por                     

Inglehart (1977, 1991) sobre os valores materialistas e pós-materialistas, bem como a 

teoria da mudança de valores. 

De fato, este novo instrumento brasileiro é uma resposta às inquietações, 

insatisfações e críticas dirigidas ao reducionismo psicológico da abordagem 

desenvolvida por Schwartz (1992), que é muito mais baseada nas motivações dos 

indivíduos, do que nos determinantes socioestruturais de ditas motivações                    

(Lima, & Camino, 1995; Pereira et al., 2004; Pereira, Lima et al., 2001;                     

Pereira, Camino et al., 2001). Portanto, é a criação de um método menos 

psicologizante dos sistemas de valores e o maior esclarecimento a respeito da natureza 

desses sistemas. Ele aborda especificamente quatro subsistemas de valores, que foram 

avaliados em pesquisas previas com estudantes universitários; são eles os hedonistas, 

religiosos, materialistas e pós-materialistas (Pereira et al., 2004). 

De maneira que os subsistemas de valores hedonistas e religiosos foram 

embasados no trabalho de Schwartz (1992). Este autor pressupõe que os valores 

formam uma continuidade de motivações inter-relacionadas que são demonstradas 

pela ênfase motivacional compartilhada dos tipos de valores adjacentes. Este contínuo 

é estabelecido pela estrutura circular adotada pelo autor, descrita na Figura 10, página 

132, sobre os valores de Schwartz. Segundo Schwartz (1996), os comportamentos 

individuais recebem influência de uma vasta variedade de fatores específicos no 

contexto de suas ocorrências. Portanto, se torna difícil prevê-los somente a partir dos 

valores mencionados pelo autor. Daí a importância de uma estrutura de valores que 

transcenda aspetos unicamente individuais e avalie também o meio de inserção e as 

ideologias que permeiam os indivíduos e seus grupos de pertença. 
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Especificamente, o sistema hedonista reúne valores ligados ao prazer e à 

satisfação sexual (prazer, sexualidade, bem-estar, sensualidade e uma vida excitante), 

além de apresentar aspectos relacionados com mudanças no estilo de vida dos 

indivíduos (Rokeach, 1973). O sistema religioso é caracterizado pela integração dos 

valores típicos da espiritualidade cristã, como o temor a Deus, a religiosidade e a 

salvação da alma, dominantes em culturas como a espanhola e a brasileira. 

Diferente destes primeiros subsistemas de valores, embasados no modelo de 

Schwartz (1992), são os dois subsistemas de valores materialistas e pós-materialistas. 

Para Inglehart (1977) os valores são indicadores de mudanças culturais, ou seja, as 

transformações nas formas de produção de sociedades ocidentais pós-modernas se 

relacionam com modificações que ocorrem, de fato, na hierarquia dos valores.              

Assim, as mudanças culturais estabelecidas em razão da inclusão de novos valores, 

acompanham, inevitavelmente, as transformações das condições de produção de uma 

sociedade. Inglehart (1991) nomeia esse processo de feedback econômico-cultural 

descrevendo estes dois subsistemas de valores como seus indicadores. 

Segundo este autor, as condições de produção da fase inicial do capitalismo 

desencadeou a emergência prioritária de valores materialistas, favorecendo o 

desenvolvimento do capitalismo nas sociedades industriais. Inglehart (1994) tendo 

como base as teses de Weber (1904/1994) sobre o desenvolvimento do capitalismo 

argumenta que os valores materialistas indicam a mudança dos valores religiosos do 

feudalismo para uma sociedade laica e materialista. Da mesma forma, considerando a 

estabilidade socioeconômica de sociedades pós-industriais as metas pós-materialistas 

têm favorecido o desenvolvimento econômico das sociedades industriais. 

Por assim ser, indivíduos socializados em ambientes precários, com escassez 

material, ténues redes de proteção social e significativa insegurança física               
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(conflitos, guerras, etc.), dão mais valor ao crescimento e ao bem-estar econômico 

(riqueza e lucro), e à estratificação social (status e autoridade). São objetivos de se 

lograr uma sociedade ideal, bem como a segurança física e material; portanto estes são 

valores eminentemente materialistas. 

Por outro lado, de acordo com Inglehart (1977), indivíduos desenvolvidos em 

ambientes de paz, que oferecem proteção social e considerável abundância de bens 

materiais, dão maior importância relativa à qualidade de vida                                         

(conforto, auto realização, alegria e amor), à proteção ambiental, à expressão e às 

realizações individuais. De fato, valorizam a participação ativa na tomada de decisões 

nas empresas, por exemplo, e nos sistemas políticos (igualdade, liberdade, fraternidade 

e justiça). Por fim estimam o bem-estar profissional (realização profissional, dedicação 

ao trabalho, competência e responsabilidade). 

Assim sendo, estes são os valores pós-materialistas (Inglehart, 1991;                

Pereira, Lima et al., 2001). As sociedades industriais avançadas são exemplos desta 

dinâmica, visto que têm conhecido um processo de crescente emergência dos valores 

pós-materialistas, atingindo, sobretudo, as gerações mais jovens e escolarizadas, 

pertencentes às “novas classes médias”. Em resumo, são grupos oriundos e inseridos 

em ambientes sociais de elevado nível socioeconômico. 

Com base nestes aspectos teóricos pode-se dizer que no domínio da política 

os valores associados a ambientes inseguros (insegurança física e escassez relativa a 

nível material) tendem a enfatizar a necessidade de líderes fortes, de ordem/autoridade 

nas esferas social e política. Consequentemente pode emergir a intolerância frente aos 

imigrantes, em forma de xenofobia, e o preconceito racial contra negros. Os indivíduos 

alvos da discriminação, normalmente minorias sociais, são vistos e percebidos como 

uma ameaça à segurança material e à ordem social. Por exemplo, na Espanha, 

especificamente o marroquino e o cigano romeno compõem este quadro negativo, 



157 
 

sobretudo em tempos de crise econômica, como tem ocorrido desde o ano de 2008, 

quando eclodiu uma intensa crise econômica que se agudizou a partir de 2010 na 

península ibérica (Cea D’Ancona, 2009). No Brasil o processo é diferente, pelo fato do 

negro ser discriminado por um preconceito racial histórico, relacionado à raça e não à 

etnia ou uma ameaça econômica. 

Em contrapartida, quando existem condições de bem-estar material e 

segurança, como nas sociedades pós-modernas, ou melhor, pós-industriais, a tendência 

é que exista desconfiança e críticas frente às autoridades políticas e às discriminações 

existentes no meio social. Assim, os cidadãos socializados nestes ambientes tenderão a 

assumir-se como sujeitos ativos nos processos de tomada de decisões políticas, além 

destes valores se associarem à maior tolerância social perante as minorias sociais 

estrangeiras e raciais. 

O questionário de Valores Psicossociais (QVP-24), que foi desenvolvido em 

sua versão final por Pereira et al. (2004), e se caracteriza por ser um instrumento de 

medida que busca investigar os sistemas de valores por meio de uma abordagem 

societal. O instrumento também foi validado em outras pesquisas                                   

(Pereira, Lima et al. 2001; Pereira, Torres, & Barros, 2004), entretanto, ainda não 

havia sido aplicado em território europeu, especificamente na Espanha. Sua elaboração 

foi baseada no modelo teórico envolvendo aspectos estruturais e de conteúdo dos 

sistemas de valores dos grupos sociais, que poderão, conforme será apresentado nas 

hipóteses a seguir, atuar como moderadores da relação entre cenário (minorias e 

maiorias sociais) e tolerância à violência policial. 

A seguir serão discutidos os resultados da utilização do QVP-24 na avaliação 

dos valores psicossociais. A amostra do estudo foi a primeira a ser pesquisada fora do 

Brasil e contém a opinião de estudantes universitários de uma instituição pública de 

Madrid, a respeito dos valores e da violência policial. Avaliou-se se estes subsistemas 
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de valores (hedonistas, religiosos, materialistas e pós-materialistas) teriam efeito 

moderador na tolerância à violência policial contra minorias sociais. Da mesma forma, 

foi aplicado no Brasil, também com estudantes universitários de duas instituições 

privadas de João Pessoa. 
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_________________________________________________ 
Hipóteses do papel moderador dos Subsistemas de Valores 

Psicossociais (QVP-24) 
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_________________________________________________ 
ESPANHA 

 
 
 
 
Uma vez confirmada H1, que dizia que:  
 

 
● H1 – a tolerância à violência policial contra um membro de uma minoria 
social (marroquino ou cigano romeno) seria maior do que quando a vítima 
fosse apresentada como membro de uma maioria social (espanhol); 
 

Espera-se que os Subsistemas de Valores Psicossociais QVP-24 exerçam o 
papel moderador na relação entre violência policial e tolerância a esta 
violência. Assim:  

● H1d – Espera-se que a adesão aos subsistemas de valores materialistas e 
religiosos potencialize o efeito da nacionalidade ou origem étnica na 
tolerância à violência policial. Quer dizer, o efeito da nacionalidade ou 
origem étnica descrito em H1 será maior entre os participantes com maior 
adesão a esses subsistemas de valores do que nos participantes com menor 
adesão a eles;  

● H1e – Espera-se que a adesão aos subsistemas de valores hedonistas e 
pós-materialistas atenue o efeito da nacionalidade ou origem étnica na 
tolerância à violência policial; Quer dizer, o efeito da nacionalidade ou 
origem étnica descrito em H1 será menor entre os participantes com maior 
adesão a esses subsistemas de valores do que entre os participantes com 
maior adesão a eles. 
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Resultados 

Conforme a Tabela 10, o coeficiente de regressão múltipla obtido é forte e 

significativamente diferente de zero. A análise dos parâmetros estimados mostrou que 

o efeito da manipulação do cenário (C2) é significativo. Assim, devido ao fato do C1 

não ser significativo, pode-se dizer que não houve diferença na avaliação da ação 

extrajudicial dos policiais quando a vítima era um indivíduo marroquino 

comparativamente ao cenário em que era cigano romeno, confirmando H1.                 

Nota-se também um efeito principal significativo dos subsistemas de valores 

materialistas e religiosos, o qual indica que quanto maior a adesão a estes subsistemas 

de valores, maior foi a tolerância à violência policial, confirmando H1d. O efeito 

principal dos subsistemas de valores hedonistas e pós-materialistas também foi 

significativo, o qual indica que quanto maior a adesão a esses subsistemas de valores, 

menor foi a tolerância à violência policial, confirmando, assim, H1e. 
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Tabela 10 
Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores previsores da 
tolerância à violência policial 
 
                                       Variável-Critério: Tolerância à violência policial 
                            _______________________________________________________ 
 
Preditores                          b                      SE                           β 
 
 

Intercepto 

 

Cenário1 (C1) 

3.48 

 

-0.09 

0.07*** 

 

0.15 

 

 

-0.03 

Cenário 2 (C2) -1.25 0.57 -0.61*** 

Materialistas 0.59 0.11 0.16** 

Religiosos 0.50 0.08 0.23*** 

Hedonistas -0.47 0.17 -0.22*** 

Pós-materialistas  0.44 0.14 0.19*** 

 Interações  
 

   

C1* Materialistas -0.09 0.15 0.03 

C2* Materialistas 0.42 0.16 0.25*** 

C1* Religiosos -0.06 0.17 -0.02 

C2* Religiosos 0.39 0.15 0.34*** 

C1* Hedonistas 0.32 0.20 0.09 

C2* Hedonistas -0.44 0.19 -0.15** 

C1* Pós-materialistas 0.17 0.37 0.02 

C2* Pós-materialistas -0.47 0.30 -0.27*** 

  
Coeficiente de Regressão                                       0.68 
Variância Explicada                                         R2 

ajustado = 0.45 
Significância do Modelo                    F(5, 178) = 31.32, p < .001 

 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001  
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De maior importância para o teste das hipóteses são as interações 

significativas entre a manipulação da nacionalidade ou origem étnica da vítima e os 

subsistemas de valores. A interpretação das interações foi realizada a partir da 

projeção das linhas de regressão representando o efeito da manipulação dos cenários 

para participantes com baixa adesão (-1DP abaixo da média) e alta adesão (+1DP 

acima da média). 

Figura 16. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
materialistas. 

 

A Figura 16 mostra o efeito da manipulação do cenário (etnia ou 

nacionalidade) na tolerância à violência policial, moderado pelo subsistemade valores 

materialistas. Nos participantes com maior adesão mostrou-se uma diferença 

significativa entre marroquino e espanhol (b = -1.58, SE = 0.26, β = -0.59, p < .001) e 
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entre cigano romeno e espanhol (b = -1.80, SE = 0.27, β = -0.67, p < .001), mas não se 

diferenciaram entre marroquino e cigano romeno (b = 0.22, SE = 0.23, β = 0.08, ns). 

Os participantes tenderam a perceber a violência policial como menos adequada 

quando o alvo era espanhol (Y = 2.23) do que quando era marroquino (Y = 4.35) ou 

cigano romeno (Y = 4.23), ou seja, o cenário influenciou a tolerância à violência contra 

as duas minorias sociais nos participantes com alta adesão ao subsistema de valores 

materialistas, confirmando H1d. 

Quanto à situação de baixa adesão, também foi demonstrada uma diferença 

significativa entre marroquino e espanhol (b = -1.96, SE = 0.23, β = -0.73, p < .001), 

bem como entre cigano romeno e espanhol (b = -1.94, SE = 0.24, β = -0.72, p < .001), 

mas não se diferenciaram entre marroquino e cigano romeno                                       

(b = 0.02, SE = 0.24, β = 0.08, ns). Apesar de a pontuação ter sido menor, em 

comparação com aqueles com alta adesão a esse subsistema, ainda assim, os 

participantes tenderam a perceber a violência policial como menos adequada quando o 

alvo era espanhol (Y = 2.29) do que quando era marroquino (Y = 3.64) ou cigano 

romeno (Y = 3.62). Portanto, pode-se dizer que o subsistema de valores materialistas 

teve efeito moderador, pois potencializou o efeito da manipulação do cenário na 

tolerância à violência policial (discriminação) contra o marroquino e o cigano romeno, 

o qual foi maior nos participantes com alta adesão a esse subsistema de valores. 

Seguindo com os resultados, também foi constatada significância na interação 

entre a manipulação do cenário e o subsistema de valores religiosos. 
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Figura 17. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
religiosos. 

 

A Figura 17 representa o efeito da manipulação do cenário na tolerância à 

violência policial moderado pelo subsistema de valores religiosos. Nos participantes 

com maior adesão mostrou-se uma diferença significativa entre marroquino e espanhol 

(b = -1.82, SE = 0.24, β = -0.68, p < .001) e entre cigano romeno e espanhol               

(b = -1.59, SE = 0.25, β = -0.59, p < .001), mas não se diferenciaram entre marroquino 

e cigano romeno (b = 0.22, SE = 0.25, β = 0.08, ns). Os participantes tenderam a 

perceber a violência policial como menos adequada quando o alvo era espanhol         

(Y = 2.57) do que quando era marroquino (Y = 4.20) ou cigano romeno (Y = 4.10), ou 

seja, o cenário influenciou a tolerância à violência policial contra as duas minorias 
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sociais nos participantes com alta adesão ao subsistema de valores religiosos, 

confirmando H1d. 

Nos participantes com baixa adesão também houve diferença significativa 

entre marroquino e espanhol (b = -1.94, SE = 0.24, β = -0.72, p < .001), e da mesma 

forma entre cigano romeno e espanhol (b = -1.84, SE = 0.23, β = -0.69, p < .001), mas 

não se diferenciaram entre cigano romeno e marroquino                                               

(b = 0.09, SE = 0.23, β = 0.03, ns). Embora a pontuação na discriminação tenha sido 

menor, mesmo assim, os participantes tenderam a perceber a violência policial como 

menos adequada quando o alvo era espanhol (Y = 2.06), do que quando era 

marroquino (Y = 3.10) ou cigano romeno (Y = 2.98). Portanto, pode-se dizer que o 

subsistema de valores religiosos teve efeito moderador, visto que potencializou o 

efeito da manipulação do cenário na tolerância à violência policial (discriminação) 

contra o marroquino e o cigano romeno, o qual foi maior nos participantes com alta 

adesão a esse subsistema de valores. Confirmou-se, portanto, H1d, pois o efeito da 

moderação dos subsistemas de valores materialistas e religiosos potencializou ainda 

mais a tolerância da violência policial nos participantes com maior adesão a estes 

subsistemas. 

Seguindo com os resultados, também foi constatada significância na interação 

entre a manipulação do cenário e o subsistemade valores hedonistas. 

 



167 
 

Figura 18. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
hedonistas. 
 

A Figura 18 representa o efeito da manipulação do cenário na tolerância à 

violência policial moderado pelo subsistema de valores hedonistas. Nos participantes 

com menor adesão mostrou-se uma diferença significativa entre marroquino e 

espanhol (b = -1.83, SE = 0.23, β = -0.68, p < .001), e entre cigano romeno e espanhol 

(b = -1.42, SE = 0.24, β = -0.53, p < .001), mas não se diferenciaram entre cigano 

romeno e marroquino (b = 0.40, SE = 0.23, β = 0.15, ns). Os participantes tenderam a 

perceber a violência policial como mais adequada quando o alvo era marroquino       

(Y = 4.02) ou cigano romeno (Y = 4.16) do que quando era espanhol (Y = 2.83), ou 

seja, o cenário influenciou a tolerância à violência policial contra as duas minorias 

sociais nos participantes com baixa adesão ao subsistema de valores hedonistas. 
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Nos participantes com maior adesão ao subsistema de valores hedonistas 

houve diferença significativa entre marroquino e espanhol                                  

(b = -1.87, SE = 0.23, β = -0.70, p < .001), e também entre cigano romeno e espanhol 

(b = -2.02, SE = 0.24, β = -0.75, p < .001), mas não se diferenciam entre marroquino e 

cigano romeno (b = 0.14, SE = 0.25, β = 0.05, ns). Embora a tolerância à violência 

policial tenha sido menor nesta situação, os participantes continuaram discriminando 

mais o marroquino (Y = 3.67) e o cigano romeno (Y = 3.86) do que o espanhol           

(Y = 2.43), confirmando H1e. Portanto, pode-se dizer que o subsistema de valores 

hedonistas teve efeito moderador, na medida em que o efeito da manipulação do 

cenário atenuou a tolerância à violência policial contra o marroquino e o cigano 

romeno na situação de alta adesão, se comparado à baixa adesão dos participantes a 

esse subsistema de valores, confirmando H1e. 

Para finalizar mais este bloco de resultados da amostra espanhola, houve 

também interação entre a manipulação do cenário e o subsistema de valores                

pós-materialistas. 
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Figura 19. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores pós-
materialistas. 
 

A Figura 19 mostra o efeito da manipulação do cenário na tolerância à 

violência policial, moderado pelo subsistema de valores pós-materialistas.               

Nos participantes com baixa adesão mostrou-se uma diferença significativa entre 

marroquino e espanhol (b = -1.75, SE = 0.22, β = -0.65, p < .001), bem como entre 

cigano romeno e espanhol (b = -1.72, SE = 0.26, β = -0.64, p < .001), mas não se 

diferenciaram entre marroquino e cigano romeno (b = 0.03, SE = 0.25, β = 0.01, ns). 

Os participantes tenderam a perceber a violência policial como mais adequada quando 

o alvo era marroquino (Y = 4.19) e cigano romeno (Y = 4.15) do que quando era 

espanhol (Y = 2.33), ou seja, o cenário influenciou a tolerância à violência policial 
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contra as duas minorias sociais nos participantes com baixa adesão esse subsistema de 

valores. 

Para os participantes com maior adesão ao subsistema de valores                

pós-materialistas houve diferença significativa entre marroquino e espanhol                      

(b = -1.98, SE = 0.24, β = -0.74, p < .001) e entre cigano romeno e espanhol               

(b = -1.77, SE = 0.24, β = -0.66, p < .001), mas não se diferenciaram entre marroquino 

e cigano romeno (b = 0.20, SE = 0.24, β = 0.07, ns). Embora os participantes 

tendessem a apresentar uma menor pontuação na tolerância à violência policial, ainda 

assim continuou existindo mais discriminação para as minorias sociais, pois houve a 

percepção de que a atuação policial foi mais adequada quando o alvo era marroquino 

(Y = 3.19) ou cigano romeno (Y = 3.18) do que quando era espanhol (Y = 2.10), 

confirmando H1e. Pode-se dizer que o subsistema de valores pós-materialistas teve 

efeito moderador, na medida em que o efeito da manipulação do cenário atenuou a 

tolerância à violência policial contra o marroquino e o cigano romeno na situação de 

alta adesão, quando se compara à baixa adesão dos participantes a esse subsistema de 

valores. Portanto, os resultados das moderações dos subsistemas de valores hedonistas 

e pós-materialistas foram significativos, na medida em que a maior adesão a estes 

valores atenuou a tolerância da violência policial, confirmando H1e. 
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_________________________________________________ 
Hipóteses do papel moderador dos Subsistemas de Valores 

Psicossociais (QVP-24) 
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_________________________________________________ 
BRASIL 

 
 
 
 
Uma vez confirmada H2, que dizia que: 
 
 

● H2 – a tolerância à violência policial contra um membro de uma minoria 
social (negro) seria maior do que quando a vítima fosse apresentada como 
membro de uma maioria social (branco); 

 

Espera-se que os subsistemas de Valores Psicossociais QVP-24 exerçam o 
papel moderador na relação entre violência policial e tolerância a esta 
violência. Assim:  

● H2b – Espera-se que a adesão aos subsistemas de valores materialistas e 
religiosos potencialize o efeito da cor da pela na tolerância à violência 
policial. Quer dizer, o efeito da cor da pele descrito em H2 será maior 
entre os participantes com maior adesão a esses subsistemas de valores do 
que nos participantes com menor adesão a eles;  

● H2c – Espera-se que a adesão aos subsistemas de valores hedonistas e 
pós-materialistas atenue o efeito da cor da pele na tolerância à violência 
policial; Quer dizer, o efeito da cor da pele descrito em H2 será menor 
entre os participantes com maior adesão a esses subsistemas de valores do 
que entre os participantes com maior adesão a eles. 
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Resultados 
 

Conforme a Tabela 11, o coeficiente de regressão múltipla obtido é forte e 

significativamente diferente de zero. A análise dos parâmetros estimados mostrou que 

o efeito da manipulação do cenário foi significativo (C1). Nota-se também um efeito 

principal significativo dos subsistemas de valores materialistas e religiosos, o qual 

indica que quanto maior a adesão a estes subsistemas de valores, maior foi a tolerância 

à violência policial, confirmando H2b. O efeito principal dos subsistemas de valores 

hedonistas e pós-materialistas também foi significativo, o qual indica que quanto 

maior a adesão a estes subsistemas de valores, menor foi a tolerância à violência 

policial, confirmando H2c. 
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Tabela 11 
Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores previsores da 
tolerância à violência policial 
 
                              Variável-Critério: Tolerância à violência policial 
                              _______________________________________________________ 
Preditores                           b                    SE                    β 
 
 
Intercepto                              3.52                 0.07*** 
 
Cenários (C1) 

 
1.17 

 
0.15 

 
0.77** 

 

Materialistas 

 

0.47 

 

0.09 

 

0.15** 

Religiosos 0.48 0.05 0.20** 

Hedonistas -0.46 0.17 -0.22*** 

Pós-materialistas  -0.40 0.16 -0.40*** 

 Interações  

 

   

C1* Materialistas 0.67 0.12 0.17*** 

C1* Religiosos 0.60 0.10 0.27** 

C1* Hedonistas -0.50 0.11 -0.10* 

C1* Pós-materialistas -0.77 0.32 -0.15** 

Coeficiente de Regressão                                  0.81 
Variância Explicada                                 R2 

ajustado = 0.65 
Significância do Modelo                    F(5, 178) = 73.50, p < .001 

 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 
 

De maior importância para o teste das hipóteses são as interações 

significativas entre a manipulação da cor da pele da vítima e os subsistemas de 

valores. A interpretação das interações foi realizada a partir da projeção das linhas de 

regressão representando o efeito da manipulação dos cenários para participantes com 

baixa adesão (-1DP abaixo da média) e alta adesão (+1DP acima da média). 
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Figura 20. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
materialistas. 

 
 

A Figura 20 mostra o efeito da manipulação do cenário (cor da pele) na 

tolerância à violência policial, moderado pelo subsistema de valores materialistas.   

Nos participantes com maior adesão ao subsistema de valores materialistas mostraram 

uma diferença significativa entre negro e branco                                                                 

(b = 2.27, SE = 0.20, β = 0.87, p < .001). Os participantes tenderam a perceber a 

violência policial como menos adequada quando o alvo era branco (Y = 2.69) do que 

quando era negro (Y = 4.55), ou seja, o cenário influenciou a tolerância à violência 

contra o negro nos participantes com alta adesão ao subsistema de valores 

materialistas. E da mesma forma, houve diferença significativa nos participantes com 

menor adesão (b = 1.86, SE = 0.20, β = 0.71, p < .001). Embora a pontuação tenha 

sido menor, em comparação à alta adesão, os participantes tenderam a perceber a 
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violência policial como menos adequada, quando a vítima era branca (Y = 2.08) do que 

quando era negra (Y = 3.55). Portanto, pode-se dizer que o subsistema de valores 

materialistas teve efeito moderador, pois potencializou o efeito da manipulação do 

cenário na tolerância à violência policial (discriminação) contra o negro, o qual foi 

maior nos participantes com alta adesão a esse subsistema de valores, confirmando 

H2b. 

Seguindo este bloco de resultados, também foi constatada uma interação 

significativa entre a manipulação do cenário e o subsistema de valores religiosos. 

 

 
Figura 21. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
religiosos. 
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A Figura 21 representa o efeito da manipulação do cenário na tolerância à 

violência policial, moderado pelo subsistema de valores religiosos, que mostraram 

diferenças significativas. Nos participantes com maior adesão ao subsistema de valores 

religiosos mostrou-se uma diferença significativa entre negro e branco                           

(b = 2.19, SE = 0.20, β = 0.84, p < .001). Os participantes tenderam a perceber a 

violência policial como mais adequada quando o alvo era negro (Y = 4.57) do que 

quando era branco (Y = 2.51). E da mesma forma, houve diferença significativa na 

situação de baixa adesão a esse subsistema de valores                                                   

(b = 2.01, SE = 0.20, β = 0.77, p < .001). Embora a pontuação tenha sido menor na 

tolerância à violência policial, conforme previam as hipóteses, os participantes, ainda 

assim, tenderam a perceber a violência como menos adequada quando a vítima era 

branca (Y = 2.18) do que quando era negra (Y = 3.54). Portanto, pode-se dizer que o 

subsistema de valores religiosos teve efeito moderador, pois potencializou o efeito da 

manipulação do cenário na tolerância à violência policial (discriminação) contra o 

negro na situação de alta adesão, mais do que na situação de baixa adesão, sendo o 

branco, portanto, menos discriminado, confirmando H2b. Em resumo, pode-se dizer 

que os subsistemas de valores materialistas e religiosos tiveram efeito moderador, pois 

potencializaram ou o efeito da manipulação do cenário na tolerância à violência 

policial (discriminação) contra o negro, o qual foi maior nos participantes com alta 

adesão a estes subsistemas. 

Também foi observada uma interação significativa entre a manipulação do 

cenário e o subsistema de valores hedonistas. 
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Figura 22. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores 
hedonistas. 

 

A Figura 22 representa o efeito da manipulação do cenário na tolerância à 

violência policial, moderado pelo subsistema de valores hedonistas. Nos participantes 

com menor adesão ao subsistema de valores hedonistas houve diferença significativa 

entre negro e branco (b = 2.35, SE = 0.20, β = 0.90, p < .001). Os participantes 

tenderam a perceber a violência policial como mais adequada quando o alvo era negro 

(Y = 4.73) do que quando era branco (Y = 2.65). Mostrou-se também diferença 

significativa nos participantes com alta adesão                                                              

(b = 1.83, SE = 0.20, β = 0.70, p < .001). Apesar da pontuação na tolerância à 

violência policial ter sido menor e mais atenuada, confirmando H2c, os participantes 

continuaram discriminando mais o negro (Y = 4.28) do que o branco (Y = 2.07). 
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Por fim, a última análise de moderação demonstra que houve interação 

significativa entre a manipulação do cenário e o subsistema de valores                      

pós-materialistas. 

Figura 23. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pelo subsistema de valores pós-
materialistas. 

 

A Figura 23 mostra que, nos participantes com menor adesão ao subsistema 

de valores pós-materialistas existiu uma diferença significativa entre negro e branco  

(b = 1.98, SE = 0.22, β = 0.76, p < .001). Os participantes tenderam a perceber a 

violência policial como mais adequada quando o alvo era negro (Y = 4.57) do que 

quando era branco (Y = 2.51). Houve também diferença significativa nos participantes 

com maior adesão (b = 2.25, SE = 0.21, β = 0.86, p < .001). Embora a pontuação tenha 

sido menor na tolerância à violência policial, conforme estabelecido pelas hipóteses de 

pesquisa, os participantes tenderam a perceber a violência como menos adequada 
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quando a vítima era branca (Y = 2.08) do que quando era negra (Y = 3.52).                       

Pode-se dizer que o subsistema de valores pós-materialistas teve efeito moderador, 

pois atenuou o efeito da manipulação do cenário na tolerância à violência policial, o 

qual foi menor nos participantes com alta adesão a esse subsistema de valores, 

confirmando H2c. Assim, os resultados das moderações destes dois últimos 

subsistemas de valores, hedonistas e pós-materialistas, foram significativos e 

confirmaram H2c, sobretudo quanto aos participantes que apresentaram maior adesão 

a estes subsistemas. 

Discussão 

Os resultados desta seção reforçaram as hipóteses de que os Subsistemas de 

Valores Psicossociais QVP-24 moderam a manipulação do cenário na tolerância à 

violência policial. Além disso, este estudo representa um avanço importante, porque 

esta foi a primeira análise utilizando os Subsistemas de Valores Psicossociais QVP-24 

em território europeu. De fato, o estudo dos sistemas de valores deve considerar os 

contextos sociais nos quais se manifestam, bem como a organização destes sistemas, 

pois podem variar de um grupo para outro. Por esta razão as relações sociais podem 

ser compreendidas por meio dos valores, que são compartilhados entre as pessoas. 

Demonstrou-se por meio das análises que a maior adesão aos subsistemas de 

valores materialistas e religiosos moderam a influência dos cenários na tolerância à 

violência policial, confirmando os pressupostos teóricos de que eles enfatizam 

respectivamente a importância da segurança física e material frente a indivíduos que 

“apresentem” ameaça ao bem estar psicossocial, como as minorias aqui pesquisadas. 

Da mesma forma os valores assimilados e compartilhados baseados na religiosidade e 

no temor e obediência a deus e na salvação da alma, influenciam a discriminação em 
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forma de tolerância à violência policial contra aqueles que cometem crimes graves e, 

por conseguinte, mereceriam algum tipo de punição. 

Fica claro que as moderações dos subsistemas de valores analisadas 

evidenciam que os significados atribuídos às minorias sociais levam os indivíduos a os 

utilizarem como meios para justificar a discriminação. Portanto, os valores 

desempenham um papel determinante na criação e no estabelecimento de ideologias, 

que tem como função a legitimação de posições, sobretudo de poder, dos grupos 

dominantes, dentro de uma estrutura social (Camino et al., 2001; Camino et al., 2013; 

Van Dijk, 1988, 1998). 

Em outras palavras, parece fundamental utilizar os valores enquanto 

construtos psicossociais para explicar uma realidade social. Os resultados são 

esclarecedores relativamente ao papel dos subsistemas de valores, na medida em que 

os indivíduos se guiam por eles em suas condutas, além de desempenhar outro papel 

fundamental, que é a construção de ideologias que estruturam e legitimam a posição 

dos grupos em determinado contexto social. 
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Capítulo 7: Crença no Mundo Justo (CMJ) como variável 

moderadora da tolerância à violência policial 



183 
 

Os sistemas de crenças são construídos por meio da noção prévia que os 

indivíduos têm do seu meio social de inserção. As crenças são inferências produzidas 

normalmente a respeito de si mesmo e do mundo. É, de fato, um sistema de 

aprendizado que se estrutura subjetiva e socialmente, além de receber influências 

emocionais, podendo se relacionar ao controle da percepção, pensamento, memória, 

aprendizagem e ação (Rokeach, 1981). 

Dentre os diversos sistemas de crenças estudadas pelos psicólogos sociais, a 

crença no mundo justo tem recebido especial atenção. Apesar das muitas injustiças 

sociais vividas e vistas, por exemplo, mulheres que recebem salários inferiores ao de 

homens em trabalhos idênticos; minorias sociais que são mantidas fora do mercado de 

trabalho em razão da discriminação; milhões de crianças morrendo de fome 

anualmente etc., muitos autores defendem que as pessoas são motivadas a acreditarem 

que o mundo é efetivamente justo, ou pelo menos é moderadamente justo para que o 

status quo permaneça estático, ou seja, mantido como está (Adams, 1965;                     

Alves, 2012; Ambrosio, & Sheehan, 1991; Connors, & Heaven, 1987;                      

Furnham, & Procter, 1989; Hafer, & Bègue, 2005; Hing, Bobocel, Zanna, Garcia, Gee, 

& Orazietti, 2011; Jost, Banaji, & Nosek, 2004; Krüger, 1993; Lerner, 1980;        

Lerner, & Miller, 1978; Montada, 1998; Rokeach, 1981; Torres, & Faria, 2008;          

Van den Bos, & Lind, 2002; Walster, Berscheid, & Walster, 1973). 

Em linhas gerais as crenças são agentes constituintes das atitudes pessoais, 

que podem emergir como um estado de prontidão para atuar ou se estabelecer como 

uma força que motiva o indivíduo a determinada ação (Krüger, 1986;                    

Rodrigues, Assmar, & Jablonski, 2002). De acordo com Krüger (1986), as crenças se 

organizam em sistemas ou conjuntos estruturados com uma lógica interna, que ativam 

motivações e consequentemente condutas sociais influenciando os processos coletivos. 

Portanto, as crenças são juízos que em sua formulação mais simples afirmam ou 
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negam a relação entre dois aspectos que podem ser tanto concretos como abstratos, ou 

mesmo entre um objeto e um possível atributo deste. Dentro do campo da psicologia 

social o estudo das crenças tem se desenvolvido proficuamente ao longo dos anos, 

além de apresentar grande relevância e notoriedade social, incluindo também áreas da 

psicologia organizacional, do trabalho e da personalidade (Bègue, & Fumey, 2000; 

Correia, 2000; Correia, & Vala, 2003a; Dalbert, 1999; Furnham, 2003;                     

Gago, & Correia, 2010; Hing et al., 2011; Jost, Pelham, Sheldon, & Sullivan, 2003; 

Major, Kaiser, O’Brien, & McCoy, 2007; McParland, & Knussen, 2010). 

O conceito de CMJ foi desenvolvido por Lerner (1965) a partir de um estudo 

realizado em um hospital psiquiátrico. Esse pesquisador notou que os médicos 

culpavam os deficientes mentais por sua própria condição de enfermidade. De acordo 

com ele, o pensamento subjacente a esse fenômeno seria o de que, se o mundo é um 

lugar justo, as pessoas devem aceitar seu destino, pois, de alguma forma, o mereceu. 

Lerner (1980) denominou esse processo de vitimização secundária, pois o indivíduo, 

além de ser vítima do infortúnio seria também responsabilizado por ele                

(Rubin, & Peplau, 1973, 1975). 
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A essência da CMJ pode ser resumida pela seguinte definição: 

“Individuals have a need to believe that they live in a world where 

people generally get what they deserve. The belief that the world is just 

enables the individual to confront his physical and social environment as 

though they were stable and orderly. Without such a belief it would be difficult 

for the individual to commit himself to the pursuit of long range goals or even 

to the socially regulated behaviour of day to day life. Since the belief that the 

world is just serves such an important adaptive function for the individual, 

people are very reluctant to give up this belief, and they can be greatly 

troubled if they encounter evidence that suggests that the world is not really 

just or orderly after all” (Lerner, & Miller, 1978, p. 1030-1031).7 

 

Esta visão implica dizer que a CMJ parece fornecer uma defesa contra a árdua 

realidade do mundo, e serve como percepção do controle pessoal sobre o próprio 

destino. Parece ser uma forma de eliminar a injustiça exercida contra alguma vítima, 

pois desta maneira as pessoas se sentiriam menos vulneráveis e diminuiriam a 

percepção de algum risco na existência da CMJ. Isso ocorre pelo fato de crerem que 

efetivamente não fizeram nada para que outros merecessem resultados negativos, visto 

que o mundo é justo (Lerner, 1998; Lerner, & Miller, 1978;                                       

McParland, & Knussen, 2010). 

De acordo com Lerner (1977) e Long e Lerner (1974) a CMJ parece se 

desenvolver ainda muito cedo, quando a criança começa a compreender o efeito de 

                                                 
7 Tradução: “Os indivíduos têm a necessidade de acreditar que vivem em um mundo onde as pessoas 
geralmente têm o que merecem. A crença de que o mundo é justo permite ao indivíduo enfrentar seu 
ambiente físico e social, como se fossem estáveis e ordenados. Sem tal crença seria difícil para o 
indivíduo se comprometer com a busca de objetivos de longo alcance ou até mesmo para o 
comportamento socialmente regulado do dia-a-dia. A crença de que o mundo é justo serve como uma 
função adaptativa importante para o indivíduo, as pessoas são muito relutantes em abandonar essa 
crença, e elas podem se sentir muito incomodadas se encontrarem evidência que sugere que o mundo 
não é realmente justo ou ordenado afinal”. 
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gratificações recebidas. O compromisso com o merecimento surge quando elas 

aprendem que no lugar de buscar atender os seus desejos imediatos, é melhor 

“trabalhar” para ganhar mais benefícios a longo prazo. Lerner (1977) considera este 

fenômeno metaforicamente como um contrato pessoal estabelecido com a sociedade, 

desde tenra idade. Assim, o indivíduo se comprometeria a abandonar o prazer 

imediato, adiando uma possível recompensa ou gratificação, e passaria a perseguir 

objetivos efetivamente aceitos socialmente, em troca espera-se que a sociedade 

permita a ele alcançar seus objetivos. Dessa forma, os resultados que seriam obtidos 

poderiam ser percebidos como justos e as pessoas se sentiriam no diretio a usufruir 

deles. 

No entanto, isso só poderá ser alcançado e mantido num mundo cujos 

integrantes obtêm o que merecem, ou seja, um mundo justo. Deste ponto de vista, a 

CMJ seria um construto funcional, por permitir aos indivíduos perseguirem metas, 

tendo a certeza de que os investimentos serão convertidos em resultados 

verdadeiramente merecidos no futuro (Hafer, 2000). Por outro lado                             

Callan, Shead e Olson (2009) demonstraram que quando os indivíduos percebem 

qualquer ameaça ao tal “contrato”, passam a bucar, na medida do possível, a obtenção 

de uma gratificação a curto prazo, mesmo que seja de menor valor. 

Logicamente se as pessoas são motivadas a crer que o mundo no qual estão 

inseridas é justo, tal crença pode servir para um ou mais propósitos, fornecendo assim 

benefícios àqueles que sustentam as noções da CMJ (Dzuka, & Dalbert, 2007;        

Otto, & Dalbert, 2005). Além da CMJ influenciar atitudes e comportamentos como 

demonstrou Correia (2000), Correia, Batista e Lima (2009), Furnham e Procter (1989) 

e Lerner e Miller (1978), ela pode atuar como um construto implícito, ou seja, é 

provável que os indivíduos que a sustentam, não se deem conta de seus efeitos, e 

tampouco de sua própria existência, quando emerge o sentimento de que as boas 
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coisas acontecem somente com pessoas de bem e coisas ruins ocorrem efetivamente 

com pessoas de má índole (Lerner, 1980, 2002, 2003; Lerner, & Goldberg, 1999; 

Lerner, & Miller, 1978; Lerner, & Simmons, 1966). 

A argumentação de Lerner (1980) enfatiza a necessidade dos indivíduos 

recorrerem à CMJ pelo fato dela influenciar e motivar a disposição dos indivíduos a se 

comportarem de maneira peculiar, no sentido de que as coisas que ocorrem no mundo 

foram e vão continuar sendo, de fato, justas. Segundo esse autor a percepção dos 

outros é uma parte integral da CMJ, em outras palavras, a hipótese é que os indivíduos 

que apresentam forte CMJ teriam uma percepção positiva dos outros em geral, ao 

passo que aqueles com fraca CMJ, tenderiam a ser “mais realistas” e de alguma 

maneira mais cínicos e descrentes. 

Para Lerner (1980), a CMJ se caracterizaria por uma ilusão fundamental, 

porque primeiramente não resiste ao teste da realidade e em segundo lugar seria 

fundamental, pelo fato de ser essencial para o funcionamento equilibrado dos 

indivíduos. Alguns mecanismos sociais pelos quais a CMJ seria difundida pelos 

indivíduos foram identificados por Lerner (1980), dentre eles, os dois principais 

enfatizam a influência dos meios de comunicação social e os contos infantis.              

Contudo, este autor pouco argumenta, em sua obra, sobre a dimensão ideológica deste 

construto no contexto social onde ocorre, e tampouco fala sobre a aprendizagem 

social. De fato, pode-se dizer que o autor negligencia estes pontos teóricos, visto que 

dedica apenas meia página deste conteúdo em seu texto. 

A parte desta limitação existe um elemento essencial da CMJ que se encontra 

entre o que os indivíduos fazem e o que acontece com eles, ou seja, essa crença 

permite ao indivíduo confrontar seu ambiente físico e social, como se fossem 

efetivamente estáveis e organizados. Em alguns estudos, como os de Lemes (2004) e 

Rubin e Peplau (1973), foi demonstrado que a CMJ se correlaciona positivamente com 
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a aceitação ou justificação das situações adversas enfrentadas pelos indivíduos, 

responsabilizando assim as vítimas pela situação em que se encontram. Além disso, de 

acordo com Rubin e Peplau (1975), a CMJ seria uma das causas de atitudes contra 

grupos desvalorizados socialmente, como as minorias sociais. 

Segundo Dalbert (1999), existe dois tipos principais de CMJ: as crenças 

gerais, relacionados à justiça do mundo, e as crenças pessoais, relacionados à justeza 

dos eventos que ocorrem na vida de alguém, sendo que ambas têm sido relacionadas 

com uma gama de resultados positivos, incluindo melhoramento do humor e aumento 

substancial na recuperação de determinadas doenças (Agrawal, & Dalal, 1993; 

Bulman, & Wortman, 1977; Dalbert, 1999; Dalbert, & Braun, 1997;                          

Dalbert, Montada, & Schmitt, 1987). Em razão destes benefícios, a CMJ apresenta 

uma possível e considerável função positiva de enfrentamento (Furnham, 2003). 

Tomaka e Blascovitch (1994) desenvolveram um estudo sobre o papel 

moderador da CMJ envolvendo o estresse, numa situação estressora. O estudo pedia 

aos participantes que executassem operações de subtração, e a partir daí aqueles com 

alta adesão à CMJ, que por sua vez foi medida por indicadores psicofisiológicos, 

manifestaram menos estresse e cometeram menos erros do que aqueles participantes 

com baixa adesão à CMJ. 

A conclusão do estudo é que os indivíduos com alta adesão à CMJ podem 

apresentar predisposição para avaliar e experienciar os estressores do dia-a-dia, como 

os desafios, ao passo que aqueles indivíduos com baixa adesão à CMJ podem se 

predispor a experienciar as mesmas condições, como verdadeiras ameaças.                

Portanto, isso sugere que a CMJ pode desencadear a avaliação de uma situação 

potencialmente perigosa e emergir como um escudo protetor contra o estresse, já que a 

noção principal é de que tudo o que se ganha na vida foi conquistado por 
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merecimento, por meio do enfrentamento dos desafios com os quais os indivíduos se 

deparam (Lupfer, Doan, & Houston, 1998). 

Esse é, portanto, outro estudo que demonstra o lado positivo da CMJ, ou seja, 

ela pode funcionar como uma proteção contra eventos negativos da vida                         

(Tomaka, & Blascovitch, 1994). No entanto, o que se propõe no presente estudo é 

diferente, pois buscou-se avaliar o papel moderador da CMJ na tolerância à violência 

policial contra minorias sociais. De fato a CMJ tem grande importância sobre estudos 

de discriminação, e se configura como um construto refinado na maneira de 

discriminar, pois acaba sendo usado para culpabilizar as pessoas, por suas condições, 

encorajando assim a aceitação “justificada” de injustiças sociais                                    

(Rubin, & Peplau, 1973; Torres, & Faria, 2008). 

Oppenheimer (2006) desenvolveu um estudo cuja hipótese principal era que a 

CMJ é uma crença primitiva que perde sua importância ao longo do desenvolvimento 

maturacional dos indivíduos, sendo substituída por formas de raciocínio ainda mais 

sofisticadas, que permite aos indivíduos lidar e enfrentar um mundo que não é nem 

tranquilo, nem ordenado, tampouco justo. Os resultados mostraram que as crenças 

gerais num mundo justo começam, de fato, a perder sua importância por volta dos 

doze anos de idade. Outro resultado importante foi a demonstração de que as relações 

coletivas de cunho vertical, assimétricas, estão relacionadas positivamente tanto com 

CMJ gerais, como pessoais, ou seja, as experiências de desigualdades sociais 

desempenham um papel fundamental na manutenção desta crença, visto que quanto 

mais desigualdade existia no estudo, maior era a CMJ dos participantes. 

Especificamente, a CMJ faz com que os indivíduos percebam o mundo como 

um lugar justo, que distorce o juízo feito acerca de si mesmo e dos indivíduos ao seu 

redor, ou seja, é a crença de que o que as pessoas recebem é o que elas 

verdadeiramente merecem, e, além disso, a CMJ tem demonstrado ser um construto 
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psicológico estável e generalizável, ou seja, têm sido encontrado em várias culturas 

(Aguiar, Vala, Correia, & Pereira, 2008; Furnham, & Procter, 1989;                            

Lerner, & Miller, 1978; Lerner, & Simmons, 1966; Maes, 1998; Tyler, 1996). 

As principais funções da CMJ, segundo Dalbert (2001), são, em primeiro 

lugar, a motivação para agir de modo justo; segundo, a confiança de que o mundo 

tratará a pessoa de modo justo, permitindo, portanto, o estabelecimento de planos e 

metas a longo prazo. E por fim, a assimilação das injustiças do mundo social.            

De acordo com o autor, estes são mecanismos que permitiriam a manutenção constante 

do bem-estar subjetivo dos indivíduos. 

A literatura em CMJ tem demonstrado de forma consistente, por meio de 

estudos correlacionais, que os indivíduos com alta adesão, em comparação àqueles que 

apresentam baixa adesão à CMJ, tendem a apresentar maior satisfação com a vida 

(Lipkus, Dalbert, & Siegler, 1996) e maiores níveis de auto-estima (Feather, 1994). 

Inclusive são mais inclinados a minimizar injustiças ocorridas consigo mesmos, como 

a discriminação e a violência sofrida (Dzuka, & Dalbert, 2007; Hafer, & Oslon, 1989; 

Lipkus, & Siegler, 1993). 

Com relação ao efeito da CMJ propriamente dito, a anulação, ou depreciação 

de alguma vítima, é um exemplo da manobra de proteger e manter a ideologia da CMJ 

ativa, bem como sustentar a ideia de que a vítima fez algo grave para merecer um 

infortúnio (Hafer, & Bègue, 2005; Lerner, 1980). O que os autores fundadores da 

teoria argumentam é que a CMJ se caracteriza por ser uma crença fundamental no que 

concerne à manutenção do “bem-estar pessoal” (Adams, 1965; Lerner, 1965;                 

Lerner, & Miller 1978; Rubin, & Peplau, 1973). Por outro lado, ela se associa à 

vitimização secundária, ou seja, significa que as vítimas de determinada situação são 

culpabilizadas e responsabilizadas pela situação em que se encontram. A vitimização 

secundária seria uma maneira de o indivíduo proteger a ideologia da CMJ, para evitar 
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que seja ameaçada e consequentemente deslegitimada. Assim a vítima que pode ser 

inocente, é culpada e depreciada em nome desta manutenção ideológica                       

(Hafer, & Bègue, 2005). 

Estudos empíricos demonstram que quanto maior a CMJ, mais provavelmente 

ocorrerá o fenômeno da vitimização secundária para proteger as ideologias embasadas 

nela, mantendo-a, assim, livre de qualquer ameaça ou incoerência. No entanto, em 

alguns estudos empíricos existiu ameaça real à CMJ somente quando a vítima era 

inocente, independentemente dos níveis de adesão (Brickman, Rabinowitz, Karuza, 

Coates, Cohen, & Kidder, 1982; Lerner, 1980; Lerner, & Simmons, 1966).                 

Correia, Vala e Aguiar (2001) também encontraram resultados interessantes e 

demonstraram que quando a CMJ era elevada e a vítima inocente, ocorria correlações 

entre diferentes expressões de vitimização secundária, ou seja, pode ser que exista 

mais de uma forma de vitimização secundária, como por exemplo, a evitação da vítima                                 

(Snyder, Kleck, Strenta, & Mentzer, 1979). 

Embora muitos estudos tenham confirmado o que foi discutido até aqui, 

existem outros que são exceções, como o caso de Comby, Devos e Deschamps (1995), 

cuja pesquisa foi inconclusiva, ou seja, não se confirmou nada do que pressupunha a 

teoria da CMJ. Não obstante, Hafer (2000) argumenta que uma das funções da CMJ 

seria encorajar esforços e alcançar resultados a longo prazo merecidos, quer dizer, a 

confiança de que os investimentos feitos pelas pessoas são recompensados 

meritoriamente, ela deve seressencial quando metas de longo prazo estão salientes, ou 

seja, nestas condições as pessoas se envolvem em tentativas de preservar tal crença, 

quando a mesma é ameaçada. Assim, o autor hipotetizou que quanto menos as pessoas 

investem em metas a longo prazo, menos importante é a CMJ, e menos os indivíduos 

(participantes do estudo) vão trabalhar no sentido de proteger a CMJ quando ela é 

ameaçada. 
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Para demonstrar essas ideias, Hafer (2000) desenvolveu um estudo cujo 

cenário manipulava as metas de longo prazo e também a condição de uma vítima, ou 

seja, em um dos dois grupos pesquisados (condição de investimento em metas de 

longo prazo) manipularam-se questões sobre a vida universitária, e planos futuros para 

a carreira profissional, para que os participantes respondessem; e na condição sem 

metas, era perguntado somente sobre os cursos da universidade. 

Com relação à vítima, o texto apresentava uma informação sobre uma 

estudante universitária que contraiu uma DST (doença sexualmente transmissível). 

Numa das situações (vítima inocente – forte ameaça à CMJ), a estudante contraiu a 

doença por rompimento da camisinha e na outra situação ela não usava preservativo 

(vítima não-inocente – fraca ameaça à CMJ). Quando a vítima era de fato inocente, e 

quando o participante se concentrava em metas bem definidas e de longo prazo, ela foi 

mais culpabilizada do que quando não havia tais metas para serem alcançadas e a 

vítima não era inocente, caso este que não ameaçou a CMJ. Na condição não-inocente, 

a vítima foi culpada e depreciada, tanto no grupo com metas a longo prazo, como 

naquele sem metas, pois ela era objetivamente responsável pelo resultado negativo.     

A conclusão do estudo é que culpar ou depreciar uma vítima inocente protege a CMJ 

em razão da eliminação de uma possível injustiça. Assim, consequentemente a vítima 

mereceu o destino recebido. 

No estudo de Torres e Faria (2008) foi utilizado um questionário que continha 

uma entrevista fictícia, na qual o indivíduo recebia a notícia de que estava doente.     

Para a metade dos participantes, o indivíduo era heterossexual e para a outra metade 

homossexual. Em cada uma das situações havia dois diagnósticos; respectivamente, 

ele havia contraído o vírus HIV por não usar preservativo e na outra, estava com 

câncer em razão do consumo de tabaco. Foi demonstrado que houve mais atribuição 

de responsabilidade ao portador de HIV, do que aquele com câncer. 
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Tanto para os participantes com alta, como para aqueles com baixa CMJ o 

efeito da orientação sexual na responsabilidade foi significativo somente quando a 

enfermidade era o HIV. No entanto, para aqueles com alta adesão à CMJ a 

responsabilidade foi dirigida aos homossexuais. Portanto, demonstrou-se que tanto a 

CMJ, como a enfermidade contraída e a orientação sexual, influenciam a tomada de 

posição frente à responsabilização do destino enfrentado. De fato, a CMJ exerceu a 

função de uma visão de mundo que moderou a atribuição de responsabilidade do 

indivíduo infectado pelo HIV. 

Considerando os estudos anteriores e tendo o apoio de outros estudos 

empíricos, foram formuladas as hipóteses do presente estudo, que enfatizaram a 

importância desta variável para compreender a percepção da crença de que o que os 

indivíduos recebem, realmente é aquilo que merecem. Assim, outros resultados sobre a 

CMJ revelaram que se as vítimas são inocentes é possível que se apresente uma 

resposta motivacional, ou seja, se não é provável que se reestruture a justiça de direito 

comum, as pessoas tenderão a reestruturar a justiça psicológica, pela alteração da 

percepção da situação, passando a vê-la como justa. Por exemplo, se não se pode 

fornecer compensações às vítimas inocentes, a tendência é depreciar, ou mesmo   

culpá-las pelo infortúnio ocorrido (Laurin, Fitzsimons, & Kay, 2011; Lerner, 1965; 

Lerner, & Miller, 1978). Correia e Vala (2003b) encontraram resultados semelhantes, 

avaliando o impacto da convergência entre as variáveis CMJ, inocência da vítima e 

persistência de sofrimento na vitimização secundária. Foi encontrado que houve mais 

avaliação negativa da vítima quando a CMJ era elevada, a vítima era inocente e o 

sofrimento mais persistente. 

Correia e Vala (2003a) realizaram um estudo que previauma maior 

vitimização da vítima para participantes com alta adesão à CMJ, do que naqueles com 

baixa adesão à CMJ, e que as vítimas não-inocentes seriam mais vitimizadas 
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secundariamente do que as vítimas inocentes. A manipulação da inocência foi feita 

utilizando um indivíduo doente que também contraiu HIV (não-inocente) por não usar 

preservativo e outro que usou mais o preservativo se rompeu (inocente). Os resultados 

mostraram que quando os participantes apresentam alta adesão à CMJ, e a vítima era 

inocente, as formas devitimização secundária estiveram mais presentes, e os 

indivíduos tentaram restaurar a sua própria percepção de justiça. O fato deste efeito ter 

sido verificado na medida de atratividade e não na medida de desvalorização aponta 

para uma vitimização sutil e não flagrante (Pettigrew & Meertens, 1995;                     

Vala et al., 1999). 

Em razão da carência de estudos a partir de um nível intergrupal e também 

sobre a relação entre a inocência da vítima e a ameaça à CMJ, que é um fator crítico da 

teoria, Correia, Vala e Aguiar (2007) desenvolveram dois estudos que avaliavam se a 

CMJ teria efeito, tanto numa situação interpessoal (estudo 1), como no contexto 

intergrupal (estudo 2). No primeiro estudo, foi analisado o impacto da inocência da 

vítima na ameaça à CMJ, e no segundo, a relação entre a ameaça e a categorização 

social da vítima inocente. Os participantes assistiam a um vídeo que continha imagens 

de uma situação de vitimização, envolvendo uma criança. A manipulação 

experimental era a placa de aviso sobre o perigo de crianças circularem naquela área. 

Assim, a inocência ou não-inocência da vítima variava de acordo com estes 

cenários (com e sem aviso de perigo), e como resultado, esta informação sobre a 

possibilidade de ser seriamente ferido, foi suficiente para reduzir ou aumentar a 

preocupação dos participantes com relação à justiça, e consequentemente com a CMJ. 

Portanto, confirmando as hipóteses, foi demonstrado que uma vítima inocente 

ameaçou mais a CMJ do que uma vítima não-inocente, ou seja, ser inocente motivou 

os participantes a culparem o indivíduo pelo infortúnio ocorrido, para assim proteger a 
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crença de que mereceu o que recebeu, configurando-se assim uma situação de 

vitimização secundária. 

No segundo estudo, foi utilizado o mesmo procedimento, mas a criança ora 

pertencia a uma família portuguesa, ora pertencia a uma família cigana, que por sua 

vez é uma minoria social desvalorizada em território Português, algo muito semelhante 

ao que ocorre na Espanha. Os resultados demonstraram que a CMJ foi ameaçada 

quando a vítima era membro do endogrupo, mas era reforçada quando a vítima 

pertencia ao exogrupo. Em resumo, membros do exogrupo seriam vítimas num mundo 

cujo destino recebido foi merecido, e, além disso, conforme a hipótese criada por 

Lerner (1980), a vítima de “nosso mundo”, ou melhor, pertencente ao endogrupo, é 

mais ameaçadora, do que uma vítima exogrupal. 

Tomando em conjunto a literatura empírica sobre a CMJ, demonstra-se que 

os observadores de determinado sofrimento alheio recorrem reiteradamente à 

vitimização secundária, ou seja, desvalorizando as vítimas inocentes, mesmo que 

sejam por meio de reações reprovadas socialmente (Alves, & Correia, 2009;                

Correia, 2000, 2003; Hafer, & Bègue, 2005; Lerner, 1980; Lerner, & Miller, 1978), 

como o caso de perceber a violência policial contra o membro de uma minoria social 

correta e merecida. 

De fato, não é que as vítimas inocentes sejam tão ou mais 

culpabilizadas/depreciadas que as vítimas não-inocentes, embora estas últimas sofram, 

de fato, mais depreciação. O que ocorre é que as vítimas inocentes constituem uma 

ameaça à percepção de que o mundo é justo (Lerner, 1980), e por sua vez são 

culpabilizadas pelo sofrimento que experienciam em menor grau que as vítimas            

não-inocentes, mas em contrapartida apresentam um grau superior aos dados 

objetivos, quer dizer, aqui se fala de emoções, o que faz existir uma diferença 

qualitativa que transcende os dados objetivos, quantitativos, ou seja, a vitimização 



196 
 

secundaria é motivada emocionalmente para proteger e/ou repor a crença do indivíduo 

em um mundo justo. Estudos demonstram que quando a vítima é inocente, os 

observadores, ou melhor, os participantes das pesquisas, atribuem algum grau de 

responsabilidade a ela, quer dizer, justificam dizendo que “sofre porque fez isso”, ou 

desvalorizam o caráter da vítima qualificando-a como merecedora daquele sofrimento, 

“é o tipo de pessoa que merece sofrer” (Correia, 2000; Correia et al., 2001;                            

Correia, & Vala, 2003b). 

Hafer (2000) demonstrou empiricamente que vítimas não-inocentes também 

são culpadas e menosprezadas por serem objetivamente responsáveis por resultados 

negativos que lhe ocorram, deste modo, culpa-se e/ou discrimina-se uma vítima de 

agressão policial, membro de uma minoria social, e assim qualquer injustiça é 

eliminada, além da crença de que o destino foi merecido (Hafer, 2000; Lerner, 1998; 

Lerner; & Goldberg, 1999). 

A seguir, apresentar-se-á o resultado das moderações da CMJ na amostra 

espanhola e em seguida na amostra brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
_________________________________________________ 
Hipóteses do papel moderador da Crença no Mundo Justo 

(CMJ) 
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_________________________________________________ 
ESPANHA 

 
 
 
 
Uma vez confirmada H1, que dizia que:  
 
 
 

● H1 – a tolerância à violência policial contra um membro de uma minoria 
social (marroquino ou cigano romeno) seria maior do que quando a vítima 
fosse apresentada como membro de uma maioria social (espanhol); 
 

Espera-se que a Crença no Mundo Justo (CMJ) exerça o papel moderador 
na relação entre violência policial e tolerância a esta violência. Assim:  

● H1f – espera-se que a CMJ influencie o efeito da nacionalidade ou 
origem étnica na tolerância à violência policial. Quer dizer, o efeito da 
nacionalidade ou origem étnica descrito em H1 será maior entre os 
participantes com maior adesão à CMJ do que entre os participantes com 
menor adesão.  
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Resultados 

Conforme demonstra a Tabela 12, o coeficiente de regressão múltipla obtido 

é forte e significativamente diferente de zero. A análise dos parâmetros estimados 

mostrou que o efeito da manipulação do cenário foi significativo (C2), confirmando 

H1 e H1f somente nos participantes com baixa adesão à CMJ. Devido ao fato de C1 

não ser significativo, pode-se dizer que não houve diferença na avaliação da ação 

extrajudicial cometida pelos policiais quando o personagem era marroquino 

comparativamente ao cenário em que o personagem era cigano romeno, somente na 

baixa adesão à CMJ. Nota-se também um efeito significativo da CMJ, o qual indica 

que quanto maior era esta crença, maior foi a tolerância à violência policial, apenas na 

baixa adesão à CMJ, não confirmando, portanto H1f. 

Tabela 12 
Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores previsores da 
tolerância à violência policial 
  Variável-Critério: Tolerância à violência policial 

Preditores B SE Β 

Intercepto 3.67     0.11***  

    

Cenário1 (C1) -0.14 0.25 -0.05 

Cenário 2 (C2)  -1.22 0.26 -0.46*** 

CMJ   0.33 0.15 0.20* 

Interações    

C1*CMJ -0.11 0.33 -0.02 

C2*CMJ 0.86 0.35 0.19** 

Coeficiente de Regressão                            0.69 
Variância Explicada                 R2 

ajustado = 0.47 
Significância do Modelo    F(5, 178) = 33.56, p < .001 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001 

 

 



200 
 

De maior importância para o teste das hipóteses é a interação significativa 

entre a manipulação da nacionalidade ou origem étnica e a CMJ. A interpretação das 

interações foi realizada a partir da projeção das linhas de regressão representando o 

efeito da manipulação dos cenários para participantes com baixa adesão (-1DP abaixo 

da média) e alta adesão (+1DP acima da média). 

 

 
Figura 24. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pela CMJ. 

 

A Figura 24 mostra o efeito da manipulação do cenário (nacionalidade ou 

origem étnica) na tolerância à violência policial, moderado pela CMJ. Os participantes 

que apresentaram alta adesão à CMJ parecem crer que a violência policial é 

igualmente adequada para espanhol (Y = 3.54), marroquino (Y = 4.22) e cigano 

romeno (Y = 3.99), isto é, o personagem do cenário não influenciou a avaliação que os 
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participantes fizeram da violência policial. No entanto, a discriminação vai aparecer 

realmente entre os participantes com baixa adesão à CMJ, visto que houve diferença 

significativa entre marroquino e espanhol (b = -1.90, SE = 0.21, β = -0.71, p < .001) e 

entre cigano romeno e espanhol (b = -1.84, SE = 0.43, β = -0.69, p < .001), mas não 

diferenciaram entre marroquino e cigano, (b = 0.06, SE = 0.45, β = 0.02, ns.).             

Os participantes com baixa CMJ tenderam a perceber a violência policial como menos 

adequada quando o alvo era espanhol (Y = 2.17) do que quando era marroquino         

(Y = 4.08) ou cigano romeno (Y = 4.02). Portanto, pode-se dizer que a CMJ apresentou 

efeito moderador somente quando os participantes apresentaram baixa CMJ, pois 

influenciou o efeito na manipulação do cenário na tolerância à violência policial, ou 

seja, o marroquino e o cigano romeno enquanto minorias sociais foram mais 

discriminados do que o espanhol. O resultado foi interessante, no entanto, não se 

confirmou H1 e H1f, pois houve discriminação em forma de tolerância à violência 

policial somente no caso dos participantes com baixa adesão à CMJ. 
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_________________________________________________ 
Hipóteses do papel moderador da Crença no Mundo Justo 

(CMJ) 



203 
 

_________________________________________________
BRASIL 

 
 
Uma vez confirmada H2, que dizia que: 
 
 
 

● H2 – a tolerância à violência policial contra um membro de uma minoria 
social (negro) seria maior do que quando a vítima fosse apresentada como 
membro de uma maioria social (branco);  
 

Espera-se que a Crença no Mundo Justo (CMJ) exerça o papel moderador 
na relação entre violência policial e tolerância a esta violência. Assim:  

● H2d – espera-se que a CMJ influencie o efeito da cor da pele na 
tolerância à violência policial. Quer dizer, o efeito da cor da pele descrito 
em H2 será maior entre os participantes com maior adesão à CMJ do que 
entre os participantes com menor adesão. 
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Resultados 

Conforme a Tabela 13, o coeficiente de regressão múltipla obtido é forte e 

significativamente diferente de zero. A análise dos parâmetros estimados mostrou que 

o efeito da manipulação do cenário foi significativo (C1). No entanto, o efeito 

principal da CMJ não foi significativo, o que implica dizer que não se pode prever a 

existência da tolerância à violência policial por meio da CMJ. 

Tabela 13 
Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores previsores da 
tolerância à violência policial 
  Variável-Critério: Tolerância à violência policial 

Preditores b SE β  

Intercepto 3.51 0.07***  

    

Cenários (C1) 2.09 0.14 0.80*** 

CMJ -0.10 0.09 -0.05 

    

Interações    

C1*CMJ 0.36 0.18   0.101 

Coeficiente de Regressão                                   0.81 
Variância Explicada                      R2 

ajustado = 0.66 
Significância do Modelo             F(3, 110) = 74.66, p < .001 

1valor marginalmente significativo, p =.055 *p < .05, **p < .01, ***p < .001   

 

De maior importância para o teste das hipóteses é a interação significativa 

entre a manipulação da cor da pele e a CMJ. A interpretação das interações foi 

realizada a partir da projeção das linhas de regressão representando o efeito da 

manipulação dos cenários para participantes com baixa adesão (-1DP abaixo da média) 

e alta adesão (+1DP acima da média). 
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Figura 25. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pela CMJ. 

 

A Figura 25 representa o efeito da manipulação do cenário (cor da pele) na 

tolerância à violência policial, moderada pela CMJ. Embora o efeito tenha sido 

marginalmente significativo, nos participantes com alta adesão à CMJ houve diferença 

significativa entre o personagem negro e o branco                                                         

(b = 2.37, SE = 0.20, β = 0.91, p < .001). Os participantes tenderam a perceber a 

violência policial como mais adequada quando o alvo era negro (Y = 4.62) do que 

quando era branco (Y = 2.25), confirmando H2d. Também houve diferença 

significativa para os participantes com baixa adesão à CMJ                                             

(b = 1.81, SE = 0.20, β = 0.69, p < .001), ou seja, eles perceberam a violência policial 

como mais adequada para o negro (Y = 4.50) e menos adequada para o branco            

(Y = 2.68). Quando os participantes apresentaram baixa adesão à CMJ a tolerância à 

violência policial continuou mais elevada contra o negro. Assim, além do indivíduo 
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negro ter sofrido a violência policial, ele foi provavelmente culpabilizado pelo 

ocorrido, na percepção dos participantes. Portanto, pode-se dizer que a CMJ 

apresentou efeito moderador, pois influenciou o efeito da manipulação do cenário na 

tolerância à violência policial, ou seja, o negro enquanto minoria social foi mais 

discriminado do que o branco. 

O resultado de maior importância foi a interação marginalmente significativa 

entre o cenário apresentado e a CMJ. Essa interação indica que a CMJ moderou o 

efeito dos cenários na avaliação que os participantes fizeram da ação extrajudicial dos 

policiais, sobretudo para os participantes com alta adesão à CMJ, confirmando H2d. 

Demonstrou-se mais uma vez que o negro no Brasil é discriminado mesmo numa 

situação de avaliação indireta da discriminação racial. Em realidade, houve 

discriminação em forma de violência policial, sendo que a CMJ exerceu o papel de 

variável moderadora da relação baseada na cor da pele, que produziu a tolerância à 

violência policial contra o negro. 

Este resultado parece indicar que a discriminação contra um negro que 

aparentemente comete um ato criminoso, seguiria um modelo que enfatiza a 

depreciação do membro desvalorizado, estabelecida pela tolerância à violência e 

justificada por meio da CMJ, refletindo um caráter mais sutil da discriminação na 

atualidade (Correia 2003; Correia, & Vala, 2003b; Lerner, & Miller, 1978; 

Mummendey, 1995; Torres, & Faria, 2008). Adorno (1996b) e Degler (1971) 

demonstraram que no Brasil o branqueamento da condição social do negro define 

decisivamente o preconceito e a discriminação racial, ou seja, ser negro é um atributo 

decisivo quanto ao efeito final do preconceito racial, que é a discriminação, seja em 

forma de inferiorização ou mesmo de tolerância à violência policial, conforme 

demonstrado neste estudo. 
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Frente aos resultados encontrados com a CMJ, e afim de testar se a vítima 

inocente influenciaria a tolerância à violência policial contra minorias sociais, 

realizou-se um estudo adicional apenas no Brasil, modificando a situação de vítima 

para inocente. Os resultados apresentaram dados mais robustos, e estiveram em 

conformidade com trabalhos realizados por Correia (2003) e Hafer (2000), cujos 

resultados demonstraram que a culpabilização pelo que ocorreu à vítima inocente foi 

maior nos indivíduos com alta adesão à CMJ, pois segundo os pressupostos teóricos 

desta variável, se uma vítima é inocente a tendência é que o indivíduo nesta condição 

proteja esta crença e a sustente, mesmo que para isso infringa normas sociais. 
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_________________________________________________ 

Estudo adicional da CMJ como variável moderadora 
com vítima inocente (amostra brasileira) 
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_________________________________________________ 
Método 

 

Participantes  

 

Trata-se de um estudo quase-experimental, com uma única coleta de dados.           

A amostragem foi aleatória simples, cujo critério de inclusão era ser estudante 

universitário para participar desta investigação. Participaram 122 estudantes 

universitários do curso de psicologia de duas instituições privadas de João Pessoa, 

designados aleatoriamente para as condições experimentais. A idade dos participantes 

variou de 17 a 48 anos (M = 23.65, DP = 6.03). A maioria dos participantes (80.3%) 

era do sexo feminino. A cor/raça autodeclarada dos participantes apresentou 

porcentagem de 51.6% (branca), 32.8% (parda), 10.7% (amarela), 4.1% (preta) e  

0.8% (indígena). 

 

 

 

Procedimento 

 

Realizou-se a aplicação de um questionário convencional, formato papel, em 

março de 2013, previamente agendada com os coordenadores e professores do curso 

de Psicologia. Após o consentimento dos professores, os alunos responderam 

individualmente aos questionários. O processamento e a análise dos dados estão 

descritos a seguir. 
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Medida e instrumento 

 

A medida foi adaptada linguisticamente para a pesquisa no Brasil.                  

O instrumento utilizado (Anexo 3) iniciava com a apresentação de uma notícia 

publicada por um importante jornal de âmbito nacional, sobre a prisão em flagrante de 

um indivíduo que era suspeito de tráfico de drogas. Na sequência da abordagem não 

foi confirmada a culpabilidade do suspeito, pois de fato não portava o produto do 

tráfico. Ele foi ferido pelos policiais durante a abordagem e levado preso.               

Utilizaram-se duas situações experimentais: o suspeito podia ser branco (membro da 

maioria social) ou negro (membro da minoria social). Cada participante respondeu 

apenas a uma das condições. A discriminação, a variável dependente, foi 

operacionalizada de três formas: se o participante concordava com a ação violenta da 

polícia, usando uma escala tipo Likert de seis pontos: 1 (discordo totalmente)                    

a 6 (concordo totalmente);    se ele era a favor que a polícia pagasse uma indenização 

pelos ferimentos causados, também em formato Likert de seis pontos e, caso ele 

concordasse, perguntava-se o valor da indenização, que poderia variar de mil a cem 

mil reais. 
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Variável moderadora 

Crença no mundo justo. Foi desenvolvida uma escala de crença no mundo 

justo baseada no trabalho de Lipkus (1991). A escala continha 30 itens. A tarefa dos 

participantes foi indicar o seu grau de concordância com cada item da escala.             

As respostas podiam variar de 1 (discordo totalmente) a 6 (concordo totalmente). 

Trata-se de obter a opinião dos participantes acerca da crença de que os indivíduos 

recebem aquilo que merecem e também merecem o que estão recebendo (Lerner, 

1980). Submeteram-se os escores obtidos a uma análise fatorial (método dos eixos 

principais – rotação varimax) excluindo cargas fatoriais inferiores a 0.4 e fixando,        

a priori, apenas um fator. A escala foi reduzida para 14 itens e o fator obtido explicou 

35% da variância das respostas à escala (cargas fatoriais variando de 0.48 a 0.72; 

autovalor = 4.76; KMO = 0.824; Teste de esfericidade de Bartlett = 530.374,               

p < .001). Em seguida calculou-se a consistência interna da escala, que apresentou 

elevado índice (alfa de Cronbach = 0.83). 

 
 
 

Primeira hipótese 
 
 

● H2 – espera-se que a tolerância à violência policial contra um membro 
de uma minoria social (negro) seja maior do que quando a vítima for 
apresentada como membro de uma maioria social (branco). 
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Resultados 

Primeiramente foi avaliado se haveria diferença significativa na tolerância à 

violência policial. A Figura 26 demonstra que os participantes toleraram menos a ação 

policial quando o personagem era branco (M = 2.72, DP = 1.05) do que quando era 

negro (M = 3.98, DP = 1.37), t(120), p = .005. Em seguida avaliou-se se haveria 

diferença significativa na concordância com a indenização. Os participantes aceitaram 

mais uma possível indenização quando o personagem era branco do que quando era 

negro. Por fim, a terceira variável demonstrou que os participantes deram um valor 

indenizatório mais elevado quando o personagem pertencia a uma maioria social. 

Quando o indivíduo era branco a indenização foi maior do que quando era negro 

(Tabela 14). 

 

 

 

 

Tabela 14 
Comparação entre as médias dos níveis da indenização e do valor desta 

 
                                                    Condições experimentais 

                      M (DP) 

            Branco         Negro        t            p 

1. Indenização   4.51 (1.05)    3.05 (0.88)    8.26 .04 
2. Valor da indenização*   5.568 (1.78)     2.688 (3.79)     1.23 .05 

Nota. Apenas aqueles que concordaram com a indenização deram o valor da 
indenização. 
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Figura 26. Tolerância à violência policial em função da manipulação do cenário (cor 
da pele ou raça). 
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_________________________________________________ 
ANÁLISE DA MODERAÇÃO 

 

Hipóteses do papel moderador da Crença no mundo justo (CMJ) 

 
 
Uma vez confirmada H2, que dizia que: 
 
 

● a tolerância à violência policial contra um membro de uma minoria 
social (negro) seria maior do que quando a vítima fosse apresentada como 
membro de uma maioria social (branco);  

 

Espera-se que a Crença no Mundo Justo (CMJ) exerça o papel moderador 
na relação entre violência policial e tolerância a esta violência. Assim:  

● H2e – Espera-se que a CMJ influencie o efeito da cor da pele na 
tolerância à violência policial. Quer dizer, o efeito da cor da pele descrito 
em H2 será maior entre os participantes com maior adesão à CMJ do que 
entre os participantes com menor adesão. 
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Resultados 

Conforme a Tabela 15 o coeficiente de regressão múltipla obtido é forte e 

significativamente diferente de zero. A análise dos parâmetros estimados mostrou que 

o efeito da manipulação do cenário foi significativo (C1). Nota-se também um efeito 

principal da CMJ significativo, o qual indica que quanto maior a adesão à CMJ, maior 

foi a tolerância à violência policial, confirmando H2e.  

Tabela 15 
Resultado da regressão linear múltipla aplicada à análise dos fatores previsores da 
tolerância à violência policial 
  Variável-Critério: Tolerância à violência policial 

Preditores b SE β  

Intercepto 3.32 0.08***  

    

Cenários 1 (C1) 1.04 0.17 0.38*** 

CMJ 0.99 0.10 0.58*** 

    

Interações    

C1*CMJ 0.47 0.21   0.13 

Coeficiente de Regressão                                   0.74 
Variância Explicada                      R2 

ajustado = 0.54 
Significância do Modelo             F(3, 118) = 48.30, p < .001 

*p < .05, **p < .01, ***p < .001   

 
De maior importância para o teste das hipóteses é a interação significativa 

entre a manipulação da cor da pele e a CMJ. A interpretação das interações foi 

realizada a partir da projeção das linhas de regressão representando o efeito da 

manipulação dos cenários para participantes com baixa adesão (-1DP abaixo da média) 

e alta adesão (+1DP acima da média). 
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Figura 27. Linhas de regressão representando os níveis de tolerância à violência 
policial de acordo com o tipo de cenário moderado pela CMJ. 

 

A Figura 27 representa o efeito da manipulação do cenário (cor da pele)          

na tolerância à violência policial, moderada pela CMJ. Nos participantes com alta 

adesão à CMJ houve diferença significativa entre o personagem negro e o branco                    

(b = 0.66, SE = 0.24, β = 0.24, p < .01). Os participantes tenderam a perceber a 

violência policial como mais adequada quando o alvo era negro (Y = 4.84) do que 

quando era branco (Y = 3.41), confirmando H2e. Também houve diferença 

significativa para os participantes com baixa adesão à CMJ                                          

(b = 1.43, SE = 0.24, β = 0.52, p < .001), ou seja, eles perceberam a violência policial 

como mais adequada para o negro (Y = 2.86) e menos adequada para o branco            

(Y = 2.20). Quando os participantes apresentaram baixa adesão à CMJ a tolerância à 

violência policial continuou mais elevada contra o negro. Assim, além do indivíduo 
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negro ter sofrido a violência policial, ele foi provavelmente culpabilizado pelo 

ocorrido, na percepção dos participantes. Portanto, pode-se dizer a CMJ apresentou 

efeito moderador, pois influenciou o efeito na manipulação do cenário na tolerância à 

violência policial, ou seja, o negro enquanto minoria social foi mais discriminado. 

O resultado de maior importância foi a interação significativa entre o cenário 

apresentado e a CMJ. Essa interação indica que a CMJ moderou o efeito dos cenários 

na avaliação que os participantes fizeram da ação extrajudicial dos policiais, sobretudo 

para os participantes com alta adesão à CMJ, confirmando as hipóteses estabelecidas. 

Discussão 

Neste estudo analisaram-se experimentalmente as condições nas quais a CMJ 

modera a tolerância à violência policial contra minorias sociais. A proposta seguiu a 

linha de pesquisas que enfatiza a importância de determinadas variáveis moderadoras 

de nível psicossociológico, que culminam em discriminação                                         

(Brown, & Abrams, 1986; Mummendey, & Schreiber, 1984; Roccas, & Schwartz, 

1993; Spears, Doosje, & Ellemers, 1997; Turner, 1978). 

Importante notar que, diferente do que se previa em H1f, a alta adesão à CMJ 

na amostra espanhola não foi suficiente para que houvesse mais discriminação contra 

as minorias sociais e não moderou o efeito da manipulação do cenário na tolerância à 

violência policial, o que não condiz com muitos estudos empíricos                                

(Bègue, & Fumey, 2000; Correia, 2000; Correia, & Vala, 2003a; Hafer, 2000;                  

Lerner, 1998; Lerner; & Goldberg, 1999; Torres, & Faria, 2008). Entretanto, e de 

maior importância, a CMJ ainda assim moderou a relação proposta quando os 

participantes apresentaram baixa adesão à CMJ, conforme será discutido a seguir. 

Neste sentido, devido ao fato da presença da alta adesão à CMJ não ter sido condição 

suficiente para moderar o efeito da manipulação do cenário na tolerância à violência 

policial, fica claro que os participantes com baixa adesão à CMJ foram influenciados 
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por um efeito contrário, que normalmente são encontrados em poucos estudos 

empíricos (Horowitz, 1968; Schopler, & Matthews, 1965;                                   

Weiner, Perry, & Magnusson, 1988) visto que a definição de vítima não tem recebido 

muita atenção empírica. Mas a discriminação ainda assim continuou existindo contra 

as minorias sociais, e houve moderação da baixa adesão à CMJ, mesmo que tenha sido 

inesperada. 

Indo na direção teórica de Lerner (1980), os resultados demonstram que a 

depreciação da vítima, membro de uma minoria social foi “adequada”, na percepção 

dos participantes, pois esta seria uma manobra refinada de proteger a CMJ de qualquer 

ameaça; na medida em que a vítima é percebida como não-inocente, seria justo o 

castigo fixado, independente de baixa ou alta adesão à CMJ (Correia, & Vala, 2003a). 

Por isso culpa-se e/ou discrimina-se uma vítima de agressão policial, membro de uma 

minoria social, e assim qualquer injustiça é eliminada, além da crença de que o destino 

foi merecido (Hafer, 2000). Resumindo, pode-se dizer que H1 foi confirmada no 

sentido de que os diferentes cenários deram lugar a níveis significativamente 

diferentes como previsto, ou seja, não houve diferença significativa quando as vítimas 

eram minorias sociais. Assim, a violência policial foi considerada como menos 

adequada quando a vítima era espanhola do que quando ela era cigana romena ou 

marroquina. 

Um resultado central merece ser ressaltado. De fato, na Espanha, foram os 

participantes com baixa adesão à CMJ que consideraram a violência policial como 

mais adequada quando a vítima era membro de uma minoria social. Segundo a 

percepção dos participantes com alta adesão à CMJ a noção de justiça sobre a ação 

extrajudicial dos policiais foi igual para os três grupos, independente de sua origem 

nacional ou étnica. Por outro lado, uma baixa adesão à CMJ revela que a vítima 

receberia um castigo em função de sua pertença grupal, culminando, assim, na 
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culpabilização e justo merecimento da punição policial sofrida pelo marroquino e pelo 

cigano romeno. Neste sentido, podemos assinalar que, no estudo espanhol, a CMJ tem 

efeitos contrários aos esperados quando se trata de estabelecer comparações entre 

grupos socialmente discriminados com grupos socialmente hegemônicos. 

No caso do cenário apresentado, há indícios de que a vítima, independente de 

ser minoria ou maioria social, é culpada. De fato, na percepção dos participantes 

espanhóis que apresentaram alta adesão à CMJ a violência foi merecida, pois o 

suspeito merece pagar pelo que fez de errado. Em contrapartida, a ênfase principal dos 

resultados nos participantes com baixa adesão à CMJ parece ser a questão da 

tolerância à violência e não de merecimento pelo que fizeram, pois ela é mais aceita 

para as minorias, do que para a maioria, já que os de baixa adesão não parecem pensar 

que o errado será punido, pois o espanhol também estaria errado por ter cometido um 

crime. Ao contrário do que muitos estudos demonstraram, a vitimização secundária 

apareceu para os indivíduos com baixa adesão à CMJ e houve mais discriminação 

quando o suspeito era minoria, provavelmente por merecer tanto a culpa como a 

punição. 

Com relação ao impacto da inocência da vítima na vitimização secundária, 

segundo estudos realizados por Horowitz (1968), Schopler e Matthews (1965), e 

Weiner et al. (1988) as vítimas que são percebidas como inocentes sofrem menos a 

vitimização secundária do que aquelas vítimas que são percebidas como                         

não-inocentes. No caso do presente estudo, o cenário apresentou aos participantes uma 

vítima culpada de tráfico de armas, que por sua vez sofreu uma abordagem violenta da 

polícia. Portanto, se tomadas em conjunto, a inocência da vítima e a CMJ dos 

participantes seriam de fato imprescindíveis, por uma vítima não-inocente não ser uma 

ameaça à CMJ (Correia, & Vala, 2003a). 
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Assim, se a vítima é percebida como não-inocente, o sofrimento é percebido 

como justo e, dessa forma, tem-se a explicação para a discriminação nos participantes 

com baixa adesão, pois segundo Correia e Vala (2003a) não deveria haver razão para 

esperar uma reação diferente, nem dos participantes com elevada adesão à CMJ, nem 

daqueles com baixa adesão. Talvez por isso possa ter havido um efeito da baixa adesão 

à CMJ dos participantes na vitimização secundária, porque eles não perceberam a 

vítima como inocente, mas sim como culpada pelo que fez. A teoria da CMJ prediz 

exatamente que a ameaça à CMJ é elevada somente quando as pessoas com alta 

adesão à CMJ se confrontam com uma vítima verdadeiramente inocente. Hafer (2000) 

demonstrou empiricamente que vítimas não-inocentes também são culpadas e 

menosprezadas por serem objetivamente responsáveis por resultados negativos que lhe 

ocorram. 

Correia (2003), seguindo os pressupostos da CMJ, argumenta que existem 

categorizações que diferenciam as vítimas, em função dos graus de inocência, ou seja, 

há variações entre a vítima totalmente inocente que por sua vez não poderia evitar a 

situação que a vitimou, por exemplo, um acidente de trabalho; por outro lado a vítima 

não-inocente seria aquela que não fez tudo que estava ao seu alcance para evitar a 

vitimização, por exemplo, um traficante de drogas ou armas. Por assim ser, a CMJ vai 

além da mera culpabilização da vítima, quer dizer, a vitimização é apresentada como 

uma forma de justiça, pois “a princípio” o mundo é justo. 

Outro argumento interessante que poderia corroborar com os resultados do 

presente estudo é que, de acordo com Estevão (1990), os indivíduos nunca acreditam 

que uma vítima seja completamente inocente, ou seja, há uma tendência em acreditar 

na culpa, ou mesmo se os fatos demonstrarem que a vítima não é culpada lhe atribuir 

certas características pessoais negativas. Assim, uma das evidências contraditórias da 

CMJ é a desvalorização daquele que está em situação injusta, independente de quem 



221 
 

seja. É, portanto, a constatação de que as pessoas rechaçam as vítimas e as           

contra-evidências que ameaçam suas crenças. Não obstante, mesmo aqueles que 

apresentam baixa adesão à CMJ fariam parte deste grupo dos que creem na culpa da 

vítima, e a “discriminam” com base neste sentimento negativo. 

Embora nem todas as hipóteses tenham sido confirmadas, é possível que 

tenha ocorrido moderação na situação de baixa adesão à CMJ pelo fato dos indivíduos 

tolerarem a violência policial sofrida, exatamente por crerem na culpa do marroquino e 

do cigano romeno, e buscarem indiretamente manter a desvalorização destas minorias 

sociais na Espanha, por merecerem o destino recebido. 

Na amostra brasileira, encontrou-se que de fato a CMJ modera a relação entre 

a cor da pele e a tolerância à violência policial. No entanto, o efeito principal da CMJ 

não foi significativo, quer dizer, ele não pode prever a existência da tolerância à 

violência policial, embora H2d tenha sido confirmada na amostra brasileira. Frente a 

estes resultados inesperados no Brasil, e na Espanha, decidiu-se realizar um estudo 

adicional no Brasil, mantendo as mesmas hipóteses anteriores. Contudo, modificou-se 

o status da vítima que passou a ser inocente, ou seja, os policiais abordaram o 

indivíduo, mas ele não continha a droga procurada pelos policiais; mesmo assim ele 

sofreu a violência policial e foi levado preso. 

Os resultados deste estudo adicional foram completamente diferentes, visto 

que se confirmou He e domonstrou-se que, de fato, quando uma vítima é inocente, a 

CMJ tende a ser preservada e mantida; e mais, exerce papel de moderadora.                  

Os resultados apresentaram dados mais robustos, e confirmaram resultados anteriores 

(Correia, 2003; Hafer, 2000). De fato, estes resultados demonstram que a culpa por 

determinado infortúnio é atribuída à própria vítima, principalmente nos indivíduos 

com alta adesão à CMJ, o que confirma alguns os pressupostos teóricos da CMJ, quer 

dizer, se uma vítima é inocente a tendência é que o indivíduo proteja a CMJ e a 
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mantenha internamente, mesmo que isso possa ferir determinada norma social, como o 

caso de tolerar a violência policial contra alguém. Contudo, a maneira de avaliar estes 

aspectos foi indireta, e os participantes não se deram conta de que se estava, 

efetivamente avaliando o preconceito racial, que se manifestou pela discriminação em 

forma de tolerância à violência policial. 
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“Triste época! É mais fácil desintegrar 
um átomo do que um preconceito.”  

Albert Einstein 

 

_______________________________________________ 
Capítulo 8: Análise dos repertórios discursivos 

justificadores para a tomada de posição frente à 
violência policial - ESPANHA 
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Para investigar a lógica dos discursos justificadores utilizou-se o software de 

análise lexical ALCESTE (Analyse Lexicale par Context d´um Ensemble de Segments 

de Texte8). De início foi feita a digitalização literal das respostas dos participantes, a fim 

de adequar o material aos padrões do ALCESTE. Este programa representa um método 

informatizado e exploratório que, por meio da análise estatística dos vocábulos, 

categoriza e classifica conjuntos de palavras relacionadas com discursos ou textos, 

gerando uma estrutura discursiva lógica, pois investiga a distribuição de vocábulos no 

texto, que são encontrados em repetições e sucessões de palavras formadas pelo Corpus. 

Assim, produz-se um conjunto de classes temáticas, fazendo com que a criação das 

categorias seja realizada a posteriori. Contudo, o ALCESTE não realiza uma Análise 

Temática de Conteúdo, propriamente dita, mas pode ser utilizado como um auxiliar para 

tal  (Nascimento, & Menandro, 2006). 

Sua utilização é vantajosa porque permite rapidamente um exame preciso de 

grande número de dados, reconhecido no programa como Corpus, que no caso desta 

tese foi o conjunto de respostas dadas às duas questões abertas do questionário, que 

serão demonstradas a seguir. O tipo de abordagem utilizada na presente pesquisa foi 

baseada na ideia de que as estruturas do discurso refletem a estrutura lógica do 

pensamento. Portanto, a estrutura do discurso revela as representações associadas ao 

objeto material ou simbólico, expressadas pelos indivíduos (Feres, 2006; Reinert, 1990). 

Na análise dos dados, primeiramente o ALCESTE faz a contagem das palavras 

mais frequentes no Corpus global. Cada resposta às perguntas constituiu uma UCI 

(Unidade de Contexto Inicial). Na sequência, o próximo passo do programa é calcular 

os segmentos do Corpus em Unidades de Contextos Elementares, as UCE, que são 

fragmentos do texto de tamanhos idênticos. Cada UCE é composta pela ocorrência 

                                                 
8 Tradução: “Análise léxica por contexto de um conjunto de segmentos de texto”. 
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regular de palavras no Corpus e também identificada com a UCI correspondente.        

As palavras são agrupadas num segmento de texto de acordo com a proximidade léxica 

delas no discurso, formando um dicionário de formas reduzidas, compostas pelos 

fragmentos de palavras recorrentes nas UCE; por exemplo, no presente estudo, a forma 

reduzida “violen+”, foi identificada nas palavras: violenta, violência e violentas. 

Portanto, as UCEs são agrupadas para formar uma classe lexical. Cada uma destas 

classes tem seu próprio campo semântico. O pesquisador deve analisar e explicar os 

conteúdos de cada classe, ou seja, o que significa de fato os conjuntos de discursos, 

agregados pelo programa ALCESTE. Para a melhor compreensão dos resultados 

encontrados, optou-se por apresentar as palavras mais representativas do contexto das 

classes propostas pelo ALCESTE, em ordem decrescente em função do grau de 

significância do qui-quadrado (χ²), que avalia o grau de associação de cada vocábulo 

com sua respectiva classe. Os critérios adotados para esta análise foram considerados 

dois: as palavras com frequência igual ou superior à média (> 5) e com                              

(qui-quadrado) χ
2 > 4. As palavras com um qui-quadrado inferior a esta marca estão 

descritas nas figuras dos dendogramas. Em seguida apresentam-se as análises fatoriais 

de correspondência, que mostram em um plano fatorial as relações espaciais entre as 

classes discursivas. A análise fatorial de correspondência é mais técnica do que 

estatística, pois esta representação gráfica permite inferir quais as possíveis dimensões 

interpretativas que organizam as classes do Corpus analisado. 

O objetivo foi construir um marco contextual sobre a opinião dos participantes 

frente a uma notícia fictícia vinculada por um importante jornal de âmbito nacional, 

sobre violência policial. No Brasil utilizou-se o Correio da Paraíba e na Espanha o                 

El país. A primeira questão se referia à justificativa para o posicionamento frente à ação 

policial e a segunda era sobre a posição a respeito de uma possível indenização, pelos 
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ferimentos causados à vítima da violência policial. Para a apresentação destes 

resultados, inicialmente discutir-se-ão os dados referentes à primeira questão para, em 

seguida, apresentar-se os dados da segunda questão. 
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__________________________________________________ 
Justificativa para o posicionamento frente à ação policial 



228 
 

__________________________________________________ 
Cenário: Personagem espanhol 

 

Depois da redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 2.171 palavras 

diferentes das 74 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 86 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 76% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais da tolerância da violência policial”  (Figura 28) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta de três classes, agrupadas em dois subcorporas.      

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi nomeado de: “ Ação policial 

violenta foi inadmissível” que gerou as Classes 1 e 2 e o subcorpora do lado direito do 

Dendograma foi denominado: “Violência física desnecessária” e determinou a      

Classe 3. A análise dos dados gerou os repertórios discursivos dos participantes frente à 

violência policial. A Classe 3 corresponde a 49.23% das UCE dos repertórios 

discursivos analisados, ao lado da Classe 1 com 35.38% das UCE. Na sequência a 

Classe 2 apresentou 15.38% das UCE.  
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As palavras mais frequentes da Classe 1 estão descritas na Figura 28. A partir 

de agora as palavras mais frequentes estarão sempre sublinhadas e em itálico no texto, 

para todas as classes subsequentes. Esta Classe 1 foi nomeada “reprovação da ação 

policial” , que por sua vez demonstra a existência de um eixo central sobre a ideia de 

que a ação dos policiais é inadmissível, pois este profissional não deve atuar de forma 

violenta. Aqui, a ênfase é dada a questão técnica da ação policial: se o suspeito já estava 

detido e algemado, não haveria necessidade do uso da força. Esse posicionamento não 

implica necessariamente em um juízo moral ou ético. 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DA TOLERÂNCIA DA VIOLÊNCIA POLICIAL 
 

Classe 1 (35.38 %)  
“reprovação da ação 

policial” 
 

UCE: 23 

Ação policial violenta foi inadmissível 

Palavras f χ
2
 

Necesaria 
Tenían 
Violencia 
Desacuerdo 
Sospechoso 
Estoy 

7 
7 
11 
11 
4 
5 

14 
14 
12 
8 
7 
6 

Tanta 
Era 
No 
Ya 
Esto 
Al 
 

8 
4 
4 
13 
8 
9 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

Palavras f χ
2
 

Haber 
Hecho 
Podría 
Acuerdo 
Reducido 
Totalmente 

6 
5 
4 
3 
4 
6 

36 
29 
23 
11 
10 
10 

Partir 
Por 
Pero 
Estaba 
Porque 
Estoy 

5 
2 
3 
3 
4 
2 
 

3 
3 
3 
2 
2 
2 

Palavras f χ
2
 

Detenido 
Golpes 
Delincuente 
Reiterados 
Cabeza 

11 
9 
6 
6 
8 

13 
8 
7 
6 
6 

Hace 
Fue 
Creo 
Como 
Huir 
Vez 
Actuar 

7 
8 
4 
4 
4 
4 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
2 
2 

 

Figura 28. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente 
da opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes. 

Classe 2 (15.38%) 
“aceita a detenção mas 

reprovação da ação 
violenta” 

UCE: 10 

Classe 3 (49.23%) 
“reprova o uso da 
violência física 
explicitamente” 

UCE: 32 

Violenta física desnecessária 
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As palavras mais frequentes nesta classe estão descritas na Figura 28, que 

estarão sempre sublinhadas e em itálico no texto, para todas as classes subsequentes. 

A primeira palavra que aparece nesta classe é necesaria, demonstrando a 

indignação dos participantes frente à atuação violenta da polícia, que por sua vez não 

era necessária, pois talvez tenían imobilizado o suspeito sem necessidade de violência. 

Portanto, a atuação policial com violencia foi reprovável de acordo com os 

participantes. Muitos discursos continham argumentos de que: estoy em desacuerdo 

com esta ação injusta, contra o sospechoso, provinda de profissionais que deveriam 

fazer valer a força da lei. 

A seguir encontram-se alguns exemplos oriundos dos discursos representativos 

da Classe 1 (“reprovação da ação policial”), e pode-se observar que, para os 

participantes, a atuação policial foi reprovável, já que os policiais tinham o suspeito sob 

controle, portanto, agredir alguém nestas condições é repudiável: 

 
(i) “…Si ya le tenían capturado, no era necesario emplear la violencia…”; 
 
 
(ii) “… Estoy en desacuerdo ya que al ser un miembro del cuerpo de la ley, y al 
ser entrenado para este tipo de situaciones su actuación de provocarle tantas 
lesiones no era necesaria y mucho menos golpearle tantas veces…”. 

 
 

Os conteúdos discursivos da Classe 2, chamada “aceita a detenção mas 

reprovação da ação violenta”, propõem que muitos participantes concordaram sobre a 

ideia de que o indivíduo criminoso deva ser preso, mas não com a violência como foi 

detido. Neste caso, a discordância com ação violenta da polícia assenta-se em um juízo 

moral, mas de caráter mais individualista. A ideia é que seria injusto fazer isso com o 

indivíduo sem apelar para a ilegalidade do ato em si. 
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A Figura 28 mostra a frequência das palavras mais significativas dos discursos, 

onde os policiais poderiam haber refletido mais sobre a atuação violenta, pois o hecho 

de ferir o indivíduo injustamente podria ter sido evitado. Por isso os participantes não 

estão totalmente de acuerdo com a atuação da polícia, já que tinham reducido o 

suspeito. 

Abaixo se encontram alguns exemplos oriundos dos discursos representativos 

da Classe 2, que demonstram como os indivíduos pesquisados concordam com a 

detenção, mas reprovam veementemente a violência policial contra o criminoso 

espanhol: 

 
(i) “…Mi votación aprueba este tipo de acto, pero no me muestro totalmente de 
acuerdo porque veo ensañamiento por parte de un policía hacia un 
individuo…”; 
 
 
(ii) “…Dada la circunstancia, estoy de acuerdo con el hecho de la detención, 
no obstante, el uso de la violencia por parte de la policía me parece 
injustificado…”. 

 
 

A Classe 3, que representou 49.23% dos repertórios discursivos dos 

participantes, chamada “reprova o uso da violência física explicitamente”, apresenta 

conteúdos discursivos que compreendem a ideia de que a polícia atuou de forma 

incorreta, considerando que a violência física por meio de golpes reiterados na cabeça e 

no corpo é repudiável. Portanto, os policiais atuaram em oposição à exigência de sua 

profissão. Nesta classe, o argumento baseia-se em um juízo de moral, pois a ação é vista 

como desnecessária e injusta. No entanto, diferente da Classe 2, aqui apela-se para o 

princípio legal que regula o ação policial, tornando o uso da violência um atentado 

contra o Estado de direitos. 
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As palavras mais frequentes nesta classe, descritas na Figura 28, começa por 

detenido, que representa a marca sobre um indivíduo culpado por um crime e por isso 

faz o trabalho da polícia ser mais severo, porém de maneira extrajudicial, ou seja, por 

meio de atos que violam o estado de direito do cidadão, utilizando reiterados golpes 

violentos na cabeza do delincuente. 

A seguir demonstram-se exemplos oriundos dos discursos representativos da 

Classe 3 que evocaram a reprovação da atuação policial devido à desprezível presença 

de violência física neste caso. De acordo com os discursos dos participantes, a polícia 

atuou de forma indevida em contradição com o que se espera de um policial que exerce 

sua profissão, de forma justa e prudente: 

 
(i) “…No creo que sea necesario, golpear al acusado una vez que esta 
detenido. No me parece una medida adecuada, ya que no creo que conlleve a 
nada…”; 
 
 
(ii) “…No me parece bien porque una vez detenido y esposado, según mi 
opinión, no hace falta que le golpee en la cabeza y en el cuerpo…”. 
 

Sumarizando esses resultados, nota-se que os participantes não concordam com 

a violência policial contra o suspeito espanhol e se justificaram por meio de argumentos 

que reprovaram tal ação. A próxima questão a ser respondida nesta análise refere-se à 

lógica que organiza as relações entre essas três classes discursivas encontradas. 

Interpretaram-se as relações espaciais entre as classes com o auxílio das coordenadas da 

análise fatorial de correspondência (Figura 29). Considera-se que as relações de 

aproximação e afastamento entre as classes se aproximam da ideia de Doise (1990) 

sobre os princípios organizativos das representações sociais que, segundo ele, 

organizariam a lógica social das nossas opiniões, representações e discursos.                        
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Portanto, seguir-se-á, a partir de agora, esta lógica na análise fatorial de correspondência 

nestes estudos qualitativos feitos com o auxílio do programa ALCESTE. 

 
 
 
 

  

 
   

 
 

Figura 29. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência.  
Subtítulos. Classe 1 (reprovação da ação policial), Classe 2 (aceita a detenção mas 
reprovação da ação violenta), Classe 3 (reprova o uso da violência física 
explicitamente).  

 

O primeiro aspecto que chama atenção na Figura 29 é o fato que todas as 

classes se sobrepõem no cruzamento dos dois eixos. Isto se deve ao fato que todas elas 

compartilham a ideia de que a ação policial violenta foi inadmissível.                                   

No entanto, existem também algumas especificidades nas justificativas dadas para essa 
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discordância. Iniciando pelo lado direito da figura, onde estão as Classes 1 e 2, embora 

os discursos estejam em desacordo com a ação do policial, apenas a Classe 2           

(lado superior direito) explicitamente é a favor da detenção do suspeito. Do lado 

esquerdo está a Classe 3 que explicitamente refere-se à discordância do uso da força 

física. Assim, pode-se dizer que, horizontalmente, a dimensão que organiza a relação 

entre as três classes, vai da discordância explícita com o uso da forca física até a 

discordância com o uso da violência em geral. 

Na mesma figura, nota-se que existe uma lógica que organiza as classes 

verticalmente. Na parte superior, tem-se a Classe 2, que explicitamente é a favor da 

detenção, enquanto que na parte inferior as Classes 1 e 3 são omissas sobre a questão. 

Tomando este conjunto de resultados, nota-se que as três classes discursivas discordam 

majoritariamente com a violência policial contra o suspeito espanhol, sendo que cada 

classe apresentou conteúdos distintos para justificar a reprovação da violência policial. 

Teoricamente este resultado é sustentado pelo fato do suspeito ser um autóctone, quer 

dizer, um espanhol, que por sua vez é membro da maioria social, da qual pertence o 

participante da presente pesquisa. 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem marroquino 

 
Depois da redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 1.890 palavras 

diferentes das 64 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 77 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 83% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais da tolerância da violência policial”  (Figura 30) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta de três classes, agrupadas em dois subcorporas.       

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi denominado: “Ação policial 

necessária” que gerou as Classes 1 e 3 e o subcorpora do lado direito do Dendograma 

denominou-se: “Violência desnecessária” e determinou a Classe 2. A análise dos dados 

gerou os repertórios discursivos dos participantes frente à violência policial. A Classe 3 

corresponde a 34.38% das UCE dos repertórios discursivos analisados, ao lado da 

Classe 2 com 46.88% das UCE. Na sequência a Classe 1 apresenta 18.75% das UCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise dos repertórios discursivos da Classe 1, que foi nomeada de “ação 

necessária porque o suspeito é perigoso”, demonstra a existência de um eixo central 

sobre a ideia de que a atuação da polícia foi apropriada e necessária para deter um 

indivíduo que perturba a ordem social em razão de sua periculosidade. Ou seja, a classe 

é organizada a partir da noção essencialista que, pelo fato do suspeito ser perigoso, a 

polícia estaria liberada para usar a força para detê-lo.  As palavras mais frequentes nesta 

classe encontram-se na Figura 30 e foram necesario, que quer dizer que a atuação foi 

necessária na visão dos participantes, visto que a maneira mais eficiente de detener um 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DA TOLERÂNCIA DA VIOLÊNCIA POLICIAL 
 

Classe 1 (18.75 %)  
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Ação policial necessária 
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Figura 30. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente 
da opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes. 

Classe 2 (46.88%) 

“discorda da violência 
física” 

UCE: 30 

Classe 3 (34.38%) 
“de acordo” 

 

UCE: 22 

Violência desnecessária 
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criminoso peligroso e impedi-lo de escapar seria reducir o mesmo da forma como se 

desdobrou os fatos, ou seja, pela ação violenta da polícia. 

Abaixo demonstram-se exemplos dos discursos representativos da Classe 1.   

Na percepção dos participantes a atuação policial foi correta e necessária, já que o 

indivíduo tentou escapar e era um perigo iminente à sociedade: 

 
(i) “… Creo que es necesario imponerse ante personas así, aunque sea de 
manera violenta, puesto que son personas muy preparadas y entrenadas para 
escapar de ese tipo de situaciones, y estamos hablando de un contrabandista 
peligroso…”; 
 
 
(ii) “…Estoy totalmente de acuerdo porque creo que es necesario detener a 
este tipo de personas, ya que son realmente peligrosas para la sociedad…”. 
 

 

A Classe 2, que representou 46.88% dos repertórios discursivos dos 

participantes, chamada “discorda da violência física”, apresenta conteúdos discursivos 

que abarcam a ideia de que a polícia atuou de forma incorreta e exagerada contra o 

suspeito marroquino. Portanto, da mesma forma que na Classe 3 da situação da vítima 

espanhola, o discurso aqui é contra a ilegalidade da ação policial, pois se a vítima já 

estava algemada, não havia necessidade do uso da força. 

As palavras mais frequentes nesta classe (Figura 30) foram detenido, ou seja, o 

indivíduo tinha sido detido e a violência policial foi indevida. Como ele estava sob o 

controle dos policiais e uma vez reducido, não necessitava agredi-lo fisicamente. 

Portanto esta maneira de actuar dos policiais não parece correcta, de acordo com a 

maioria dos participantes. 

A seguir apresentam-se exemplos de discursos representativos da Classe 2, 

destacando que para os participantes, a atuação policial foi excessiva e indevida por 

terem utilizado a violência física, já que o indivíduo estava sob o controle dos policiais: 
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(i) “… No me parece correcta la actuación de la policía por que no veo normal 
que una vez capturado y esposado, le golpearan de forma reiterada en la cabeza 
y en otras partes del cuerpo…”; 
 
 
(ii) “…Si bien considero adecuado el método de la detención del sujeto, no 
apruebo el uso de violencia una vez ha sido reducido y esposado el 
detenido…”. 
 

 
A análise da Classe 3, que foi nomeada de “de acordo”, demonstra a 

existência de um eixo central sobre a ideia de que a polícia atuou corretamente contra 

um criminoso perigoso. A justificativa desta classe baseia-se em um argumento mais 

moral, próximo à lei de Talião, dente por dente, olho por olho: já que o suspeito era 

traficante de armas, fazendo um grande mal à sociedade, a polícia poderia usar a força 

para prendê-lo. 

Na Figura 30 são apresentadas as palavras mais frequentes nesta classe, e se 

referem à tolerância da violência policial contra o suspeito marroquino, pois os 

participantes estão de acuerdo con a atuação policial. Muitos participantes afirmam 

veementemente que estoy a favor da atuação policial porque era um criminoso violento, 

ou seja, um traficante de arma. 

Abaixo alguns exemplos dos discursos representativos da Classe 3.                  

Pode-se observar que, para os participantes, a ação violenta da polícia foi adequada por 

se tratar de um delinquente, no entanto, não justificam a razão de concordarem com a 

violência policial. Portanto os participantes, afirmaram categoricamente que a atuação 

do policial foi correta: 

 
(i) “… Estoy de acuerdo. Hay que acabar con cualquier tipo de venta de armas 
en el mundo, desde los traficantes hasta, más adelante, las propias 
autoridades…”; 
 
 
(ii) “… Estoy de acuerdo sí, porque es un delincuente peligroso que no se debe 
perdonar sus actitudes…”. 
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Nestes resultados notam-se repertórios discursivos dissidentes daqueles 

apresentados em relação à vítima espanhola, ou seja, houve mais tolerância da violência 

policial quando o indivíduo pertencia a uma minoria social (marroquino) do que quando 

era maioria social (espanhol). A seguir destaca-se a análise fatorial de correspondência 

(Figura 31). 
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Figura 31. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência.  
Subtítulos. Classe 1 (ação necessária porque o suspeito é perigoso), Classe 2 (discorda 
da violência física), Classe 3 (de acordo). 

 
 

Dando prosseguimento às análises, a Figura 31 mostra a organização dos 

repertórios discursivos num plano fatorial de correspondência sobre a opinião dos 

participantes a respeito da tolerância ou não da violência policial. Os resultados exibem 

a formação de três classes, sendo que no eixo horizontal da análise, o lado esquerdo é 

constituído pelas Classes 1 e 2, onde na Classe 1, os participantes compartilham a ideia 

majoritária de que a violência policial, para além de ter sido correta, foi necessária pelo 

fato do suspeito ser perigoso, e na Classe 2 emergiram discursos que conjugaram a 
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discordância veemente com relação a violência física, embora as classes se aproximem 

pelos participantes concordarem com a detenção do suspeito. Do lado direito da Figura 

31 se encontram as Classes 1 e 3 que reiteram o resultado de que a maioria dos 

participantes concordam com a violência policial contra o suspeito marroquino, sendo 

que na Classe 1 a tolerância policial é aceita porque o suspeito é perigoso e a Classe 3 

os participantes concordam com a violência, mas não justificam o porque. Assim, a 

dimensão que organizou a relação entre estas três classes se estabeleceu da 

concordância com a detenção, até a tolerância da violência policial, pelo fato do 

suspeito oferecer perigo tanto à polícia como à sociedade. 

No que se refere à organização do eixo vertical, na parte inferior está a     

Classe 1 que expressou que a ação policial foi apropriada e necessária para que a 

sociedade possa se proteger desta ameaça, pelo perigo oferecido, caracterizando assim a 

personalização perigosa do sujeito vítima da violência policial. Do lado superior da 

Figura 31 tem-se as Classes 2 e 3, sendo que a Classe 2 foi contra a violência física da 

polícia contra o suspeito marroquino, mas concorda com a detenção e a Classe 3 

concordou com a violência policial. Contudo, houve despersonalização do sujeito 

vítima da violência, ou seja, ele não foi caracterizado como perigoso, conforme a parte 

inferior do eixo mostrou. Assim, demonstrou-se que mais de 2/4 (53.13%) das classes 

discursivas toleraram a violência policial contra o suspeito marroquino.                                

Este resultado é sustentado provavelmente pelo fato do criminoso ser um estrangeiro 

pertencente a um grupo social discriminado em território espanhol                                                                     

(Cea D´Ancona, & Valles Martínez, 2009), ou seja, é um membro de uma minoria 

desvalorizada e sem prestígio social. 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem cigano romeno 

 

Depois da redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 2.021 palavras 

diferentes das 69 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 80 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 75% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais da tolerância da violência policial”  (Figura 32) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta de três Classes, agrupadas em dois subcorporas.     

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi denominado: “Ação policial 

necessária e correta” que determinou as Classes 1 e 3 e o subcorpora do lado direito 

do Dendograma denominou-se: “Abordagem policial exagerada” gerando a Classe 2. 

A análise dos dados forneceu os repertórios discursivos dos participantes com relação à 

violência policial. A Classe 1 corresponde a 47.73% das UCE dos repertórios 

discursivos analisados, ao lado da Classe 2 com 29.55% das UCE. Na sequência, a 

Classe 3 apresentou 22.73% das UCE. 
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A análise semântica da Classe 1, que foi nomeada de “necessário, por ser a 

única solução”, demonstra a existência de um eixo central que enfatiza uma 

justificativa para a existência da violência policial, visto que não foi a melhor atuação, 

mas por outro lado os policiais não tinham outra opção, por isso os participantes 

consideraram esta a maneira mais prudente de se atuar frente um delinquente perigoso. 

Aqui, os participantes enfatizaram o abuso de violência policial, embora muitos tenham 

afirmado que a prisão foi correta, quer dizer, evitaram que algo pior pudesse acontecer. 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DA TOLERÂNCIA DA VIOLÊNCIA POLICIAL 
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Figura 32. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente 
da opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes. 
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De fato, existiu um juízo ético sobre a prática policial, que foi minimizada pela 

justificativa de que era necessário atuar com violência por se tratar de uma ameaça. 

As palavras mais frequentes nesta classe estão descritas na Figura 32. 

Demonstrou-se por meio dos discursos, que o indivíduo em questão cometeu um delito 

grave e que, portanto, era necesario atuar com violencia policial, pois não haveria outra 

opção. Além do mais era um suspecho perigoso que tentou escapar. 

Nos discursos representativos da Classe 1, os exemplos abaixo, demonstram que, 

para os participantes, a atuação policial não foi a melhor, no entanto, era o melhor 

procedimento disponível naquela situação: 

 
(i) “…Aunque no apruebo muchas de las actuaciones y los métodos de la 
policía, creo que hay casos y casos. En éste se está deteniendo una persona 
que comete un delito muy grave y que pode responder con violencia…”; 
 
 
(ii) “…Si no queda otro remedio, y él intento escapar, creo que es necesario 
usar la fuerza para detenerle. Él podría hacer mucho mas daño con cualquiera 
de las armas que portaba…”. 

 
 

Os conteúdos discursivos da Classe 2, chamada “prisão correta e ação 

demasiadamente violenta”, apresentam discursos, nos quais os participantes 

reconhecem que houve exagero na abordagem policial. A ideia principal é que a 

detenção foi correta, mas não se discute o mérito da questão sobre a violência policial. 

A Figura 32 mostra a frequência das palavras mais significativas dos discursos, 

que enfatizam a desnecessária utilização da violência contra o individuo, lhe causando 

lesiones. Para os participantes, a prisão foi correta, mas parece um hecho excessivo 

agredir uma pessoa, mesmo sendo um contrabandista de armas. 

A seguir, destacam-se exemplos dos discursos representativos da Classe 2 e 

pode ser observado como os indivíduos pesquisados concordam com a prisão, mas 

discordam com a violência policial: 
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(i) “…La policía actuó según criterio profesional, aun así cometió errores como 
el hecho de golpear al individuo provocándole distintas lesiones que podían 
haber causado daños mayores…”; 
 
 
(ii) “…Me  parece lógica la detención de un contrabandista de armas, pero no 
entiendo por qué después decapturar y esposar al individuo, sabiendo que no 
puede escapar, es necesario golpearle y herirle…”. 

 
 

A Classe 3, foi nomeada “ação policial correta”, e apresentou conteúdos 

discursivos que compreendem a ideia majoritária de que a polícia atuou corretamente 

contra um individuo perigoso. Nesta classe, o argumento baseia-se na explícita 

concordância com a violência policial contra o suspeito, que era um cigano romeno.  

As palavras mais frequentes nesta classe, descritas na Figura 32, expressam a 

concordância com a violência policial. Primeiramente, pelo fato de o indivíduo detenido 

ser um delincuente perigoso, portanto, a polícia atuou corretamente, e por isso, a 

maioria dos participantes estava de acuerdo com o pressuposto de que a polícia debe 

agir desta forma contra o crime. 

A seguir, demonstram-se exemplos dos discursos da Classe 3 que evocaram 

veementemente a concordância majoritária sobre a ação violenta da polícia, executada 

contra o indivíduo cigano romeno: 

 
(i) “… Considero que si ha actuado así es porque debía hacerlo, lo mereció por 
ser peligroso…”; 
 
 
(ii) “…De acuerdo, si es cierto que él se hallaba en posesión ilícita de armas, 
debe ser detenido inmediatamente…”. 
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Resumindo os resultados, nota-se que os participantes, em sua maioria 

concordam com a violência policial contra o suspeito cigano romeno e se justificaram 

por meio de argumentos que enfatizam a ameaça de um delinquente perigoso e suas 

práticas ilegais. A próxima questão a ser respondida nesta análise refere-se à lógica que 

organiza as relações entre essas três classes discursivas encontradas. Isso é feito por 

meio da interpretação das relações espaciais entre as classes tendo como auxílio a 

análise fatorial de correspondência (Figura 33), que apresenta as dimensões latentes que 

organizam as classes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247 
 

 
 
 

 
 

Figura 33. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência.  
Subtítulos. Classe 1 (necessário, por ser a única solução), Classe 2 (prisão correta e 
ação demasiadamente violenta), Classe 3 (ação policial correta).  

 

A Figura 33 demonstra que a Classe 3 é a única que não se sobrepõe no eixo, 

devido ao fato dos participantes concordarem explicitamente com a violência policial.             

A Classe 1 que corresponde à maior porcentagem de todas as classes enfatizou que a 

violência policial foi necessária por não haver outra medida cabível, e a Classe 2 foi a 

única que argumentou a excessiva violência policial. No entanto, existem algumas 

especificidades nas justificativas dadas. 

Iniciando pelo lado direito da figura, onde está localizada a Classe 1, os 

participantes concordam com a violência policial, no entanto, justificam esta ação 
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extrajudicial utilizando o argumento de que não havia outra opção e a polícia deveria 

atuar da forma como fez, para que não ocorresse algo pior. Do lado esquerdo estão as 

Classes 2 e 3. A Classe 2 refere-se à concordância com a detenção policial e reconhece 

que houve exagero dos policiais, mas não entra no mérito da questão. Já a Classe 3 

argumenta que a ação policial foi correta. Assim, pode-se dizer que, horizontalmente, a 

dimensão que organiza a relação entre as três classes, vai da concordância explícita com 

a violência policial, por ser, inclusive, a única opção dos policiais naquele momento, até 

uma tímida discordância com o uso da violência em geral, pelo fato de ter sido aplicada 

a violência excessiva para deter o suspeito cigano romeno. 

Na mesma figura, nota-se também a existência de uma lógica que organiza as 

classes verticalmente. Na parte superior, tem-se a Classe 2, que concorda com a 

detenção do suspeito, mas reconhece que houve excesso de violência, enquanto que na 

parte inferior as Classes 1 e 3 concordam com a violência, inclusive destacando que a 

polícia não tinha outra opção, e por se tratar de um caso de grande periculosidade, a 

ação policial foi correta. Tomando este conjunto de resultados, nota-se que as Classes 1 

e 3 toleram majoritariamente a violência policial contra o suspeito cigano romeno, 

sendo que cada classe apresentou conteúdos distintos para justificar a tolerância desta 

violência policial. No entanto, a Classe 2, com 29.55% dos repertórios discursivos, 

argumentou que a prisão foi correta, mas a violência foi demasiadamente imposta. 

Teoricamente este resultado é sustentado pelo fato do suspeito ser um imigrante 

desvalorizado e rechaçado em território espanhol, lembrando que a pesquisa foi feita 

com participantes espanhóis. 
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__________________________________________________
Posicionamento a respeito de uma possível indenização, 
pelos ferimentos causados à vítima da violência policial 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem espanhol 

 
Após a redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 2.224 palavras 

distintas das 74 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 89 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 63% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais sobre a indenização da vítima” (Figura 34) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta de três classes, agrupadas em dois subcorporas.      

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi denominado: “É direito da vítima 

receber a indenização” que determinou as Classes 1 e 3 e o subcorpora do lado direito 

do Dendograma denominou-se: “Rejeita indenização” gerando a Classe 2. A análise 

dos dados gerou os repertórios discursivos dos participantes frente à indenização.         

A Classe 3 corresponde a 55.36% das UCE dos repertórios analisados, ao lado da  

Classe 1 com 23.21% das UCE. Na sequência a Classe 2 apresentou 21.43% das UCE. 
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A análise dos repertórios discursivos da Classe 1, chamada “o direito deve ser 

garantido”, demonstra a existência de um eixo central sobre a ideia de que o espanhol 

criminoso de fato cometeu um delito grave, no entanto, os seus direitos enquanto 

cidadão, devem ser garantidos. A Figura 34 mostra que as palavras mais frequentes 

nesta classe são derecho, que argumenta sobre os direitos constitucionais garantidos aos 

cidadãos, visto que o direito de indenização por ter sofrido abuso de poder é garantido a 

todos os cidadãos, mesmo aquele que tenha cometido um delito grave merece ser 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS SOBRE A INDENIZAÇÃO DA VÍTI MA  

Classe 1 (23.21 %)  
“o direito deve ser 

garantido” 
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Figura 34. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 
opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes. 
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indenizado como forma de compensar a agressão sofrida. Porque o trabajo dos policiais 

é deter e prender criminosos. 

Nos discursos representativos da Classe 1, os exemplos apresentados abaixo, 

mostra que, para grande parte dos participantes, o indivíduo de fato cometeu um delito 

grave, no entanto, seus direitos devem ser garantidos e respeitados pela constituição, ou 

seja, ele deve receber a indenização pelas agressões sofridas: 

 
(i) “…Aun habiendo cometido un delito bastante grave, tiene derechos que no 
deben ser violados…”; 
 
 
(ii) “… Todos tenemos derechos, incluso los presuntos delincuentes…”. 

 
 

A Classe 2 denominada “contra ação policial e contra indenização”, 

apresenta conteúdos discursivos que abarcam discordância com relação à atuação 

violenta da polícia, contudo, os participantes não concordam com uma possível 

indenização. Portanto, os policiais atuaram de maneira inapropriada, mas uma 

indenização não é justa para um criminoso. As palavras mais frequentes nesta classe, de 

acordo com a Figura 34, foram, parece, reciba, indemnizacíon, que representam a 

negação dos participantes em aceitar a indenização para o criminoso espanhol, ou seja, 

os participantes não estão de acuerdo com a indenização, pois não parece justo que um 

contrabandista receba tal compensação. 

Nos discursos representativos da Classe 2, apresentados nos exemplos a seguir, 

pode-se observar que, para os participantes, a atuação policial foi excessiva, já que o 

indivíduo estava sob o controle dos policiais. Contudo, os discursos não estão de acordo 

que o criminoso receba uma indenização, pois não é justo beneficiar um delinquente: 
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(i) “… No estoy de acuerdo, porque tampoco me parece necesario que deba 
recibir una indemnización, cuando el acusado es un contrabandista. 
Obviamente, a pesar de que sea un contrabandista no debería de haber 
recibido esos golpes, creo que esos agentes deberían ir a juicio o tomar 
medidas con ellos, pero que el acusado no recibiese ninguna 
indemnización…”; 
 
 
(ii) “… No veo lógicas las agresiones hacia él por parte de los policías y quizás 
si deberían concederle esa indemnización, pero por otro lado el individuo 
estaba cometiendo un delito y no veo normal que reciba esa indemnización 
dados los hechos realizados por él…”. 

 
 

A Classe 3, que representou a maior parte dos repertórios discursos 

aproveitados, com 55.36% foi nomeada de “contra a ação policial e a favor da 

indenização” e apresenta discursos que compreendem a ideia de que a polícia não 

deveria atuar desta forma, ou seja, foi uma ação policial refutável, contra este suspeito 

espanhol, e portanto é justo que o indivíduo seja indenizado. As palavras com maior 

frequência nesta classe estão descrita na Figura 34: deberia, caso e violencia que 

evidencia que a polícia não deveria atuar de forma violenta nestes casos. Além disso, o 

indivíduo así deveria receber de alguna maneira uma compensação pelas agressões 

sofridas. 

Nos discursos representativos da Classe 3, descritos em exemplos abaixo, 

emergiram discursos contra a atuação violenta da polícia, visto que estes profissionais 

deveriam utilizar métodos de detenção dos criminosos, sem violência: 

 
(i) “…Esta claro que él no es inocente, pero el trato brutal de la policía no debe  
quedar impune y debería ser compensado de alguna manera…”; 
 
 
(ii) “… Debe recibir indemnización por el trato que le ha dado la policía al 
golpearle ya que su misión era el arresto de esta persona…”. 
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Seguindo com mais este bloco de resultados, que diz respeito às opiniões dos 

participantes acerca da aceitação ou não de uma indenização dirigida ao suspeito 

espanhol, destaca-se o fato dos repertórios discursivos se organizarem num plano 

fatorial de correspondência conjugado pela ideia central de que houve atuação policial 

excessiva e rechaçável, bem como seria justo e necessário indenizar o suspeito.            

Os resultados mostram a formação de três classes (Figura 35). 
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Figura 35. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência. 
Subtítulos. Classe 1 (o direito deve ser garantido), Classe 2 (contra ação policial e 
contra indenização), Classe 3 (contra a ação policial e a favor da indenização). 

 

No eixo horizontal da análise, o lado esquerdo é constituído pela Classe 3 com 

discursos opinando sobre o repúdio da violência policial e a necessidade de uma 

indenização. A análise dos conteúdos dessa classe mostra a existência de um juízo 

moral ligado à ideia da ilegalidade da ação policial. Do lado direito da Figura 35 se 

encontra a Classe 2  destacando discursos que não concordam com a ação policial e 

consideram que este tipo de comportamento deve ser punido, mas também não 

concordam que o indivíduo receba uma indenização. Aqui também foi encontrado um 

juízo moral, no entanto, nesta classe, ele é mais ligado à percepção que seria injusto ser 
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violento com o indivíduo, que já estava algemado. Por último, na Classe 1 obtiveram-se 

argumentos sobre o fato de que este indivíduo espanhol de fato cometeu um delito 

grave, no entanto, deve ter seus direitos atendidos e respeitados. Em outras palavras, o 

argumento aqui é muito mais legal do que moral: a ação da polícia é vista como ilegal, 

igual a Classe 2, mas aqui aceita-se a indenização uma vez que o suspeito teve seus 

direitos violados. Portanto, pode-se dizer que no polo direito tem-se os argumentos mais 

legalistas e no polo esquerdo justificativas individualistas de cunho mais moral.   

No que se refere à organização do eixo vertical, tem-se que na parte superior da 

Figura 35, a Classe 2 enfatiza que a ação policial não foi correta, mas o indivíduo 

também não deve ser indenizado. Do lado inferior do eixo as Classes 1 e 3 dizem que a 

ação policial foi inapropriada e o indivíduo merece uma indenização.                      

Portanto, verticalmente existiu uma organização numa lógica onde, do lado inferior da 

Figura 35 todos concordam com a indenização e reprovam a atuação policial, e do lado 

superior os participantes não aceitam a indenização, embora reconheçam que a atuação 

policial foi indevida. A partir destes dados, demonstrou-se que menos de 1/4 (21.43%) 

dos repertórios discursivos não concordam com a indenização do suspeito espanhol. 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem marroquino 

 

Após reduzir os vocábulos às suas raízes obtiveram-se 2.008 palavras 

diferentes das 70 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 83 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 66% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais sobre a indenização da vítima” (Figura 36) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta por quatro classes, agrupadas em dois subcorporas. 

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi denominado: “Rejeição veemente 

da indenização” que determinou as Classes 1 e 2 e o subcorpora do lado direito do 

Dendograma foi nomeado: “Crime grave e indivíduo perigoso” gerando as Classes 3 e 

4. A análise dos dados gerou os repertórios discursivos dos participantes frente à 

indenização, por meio de três classes. A Classe 2 corresponde a 29.09% das UCE dos 

repertórios analisados, ao lado da Classe 4 com 25.45% das UCE. Na sequência a 

Classe 3 apresenta 23.64% das UCE, e finalmente a Classe 1 com 21.82% das UCE. 
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A Classe 1, que representou 21.82% dos repertórios discursivos foi nomeada 

de “polícia abusou, mas é contra indenização” demonstra que os participantes desta 

classe, de maneira geral reconhecem explicitamente que a polícia abusou da violência 

contra o marroquino, no entanto, são contra a indenização. A Figura 36 mostra as 

palavras mais representativas desta classe, sendo que o sospechoso que intento escapar 

sofreu abuso de autoridad por parte da policía, portanto, a actuación violenta da polícia 

fue indevida, mas mesmo assim não merece receber indenização. 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS SOBRE A INDENIZAÇÃO DA VÍTI MA  
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Figura 36. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da opinião sobre a 
indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos participantes. 
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Nos discursos representativos da Classe 1, apresentados nos exemplos abaixo, 

os participantes compartilham discursos de que a atuação policial foi incorreta, mas 

indivíduo agredido não deve receber uma indenização para compensar os danos 

ocasionados: 

 
(i) “…El policía fácilmente podría argumentar que fue en legitima defensa 
debido a que el sospechoso le intento atacar, reduciendo aún mas la posibilidad 
de que este fuera indemnizado…”; 
 
 
(ii) “… El policía abuso a los derechos del sospechoso, pero no estoy de 
acuerdo con indemnización porque él ha proporcionado armas ilegalmente, 
actuación que habría traído más tragedias…”. 

 

 

A análise da Classe 2, com maior porcentagem de discursos do Corpus 

(29.09%), nomeada de “indenização injusta”, demonstra a existência de um eixo 

central sobre a ideia de que não se deve indenizar um delinquente perigoso                    

(palavras mais frequentes na Figura 36, ou seja, um indivíduo criminoso que promove 

violencia por meio da venda de las armas gera lesiones sociais mais graves do que as 

que a polícia lhe causou. Portanto, indemnizar um contrabandista que contribui para o 

aumento da violência, não seria prudente. 

A seguir, nos exemplos dos discursos representativos da Classe 2, pode 

observar-se que, para os participantes, não se deve indenizar um criminoso.                    

Portanto, afirmaram que a indenização seria uma medida incorreta considerando o caso 

de um delinquente: 

 
(i) “…No me parece justo que se indemnice a una persona que esta vendiendo 
armas que claramente se utilizan para causar lesiones mucho peores que las 
suyas, incluso la muerte…”; 
 
 
(ii) “…No se debe indemnizar a una persona que promueve la violencia. Tal 
vez él podría gastarse su indemnización en invertir de nuevo en armas…”. 
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Na Classe 3 denominada “contra indenização porque o crime é grave”, a 

maioria dos participantes apresentou discursos que abarcam uma ideia de que o 

indivíduo criminoso não deve receber indenização, ou seja, são terminantemente contra 

qualquer tipo de compensação pela violência policial cometida durante a detenção do 

marroquino, em razão do delito ser mais grave que a própria violência policial.            

As palavras mais frequentes nesta classe (Figura 36) foram associadas com a 

discordância sobre a indenização, ou seja, a maioria respondeu que não estava            

(no estoy) de acuerdo com a indenização de um indivíduo que era um criminal 

perigoso, e también pelo hecho do crime causar mais daño que a violência policial.  

Nos discursos representativos da Classe 3, apresentados abaixo como 

exemplos, obtiveram-se discursos que afirmavam categoricamente a opinião contrária 

sobre qualquer tipo de indenização ao suspeito marroquino agredido pelos policiais 

durante sua detenção: 

 
(i) “…No estoy de acuerdo con indemnización porque los policías le redujeron 
porque intentaba escapar. Estamos hablando de una persona que proporciona 
armas a bandas de criminales que habrán matado a personas, él también tiene 
culpa, indirecta, en esos crimenes…”; 
 
 
(ii) “…No estoy de acuerdo con la indemnización de un criminal peligroso…”. 

 
 

A Classe 4 “não merece indenização, por ser perigoso”, apresentou 

repertórios discursivos muito semelhantes à Classe 3, demonstrando que os indivíduos 

desta classe também são contra a indenização do marroquino agredido, por ser um 

delinquente perigoso. Contudo os participantes enfatizam que o criminoso marroquino 

não merece a indenização, ao invés de dizer que são contra esta medida. As palavras 

mais frequentes encontradas nesta classe encontram-se demonstradas na Figura 36 e 
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mostram que efetivamente o indivíduo criminoso no merece indemnización, por ser um 

delincuente peligroso. 

A seguir apresentam-se exemplos dos discursos representativos da Classe 4, 

que, de acordo com os participantes, o criminoso marroquino agredido não merece 

indenização por ser um delinquente perigoso e uma ameaça em potencial: 

 
(i) “…A pesar de que le golpearan, es un delincuente y no lo merece 
indemnización…”; 
 
 
(ii) “…Aunque lo justo después de ser capturado y arrestado es abrir el proceso 
de un juicio, no creo que un delincuente peligroso merezca indemnización…”. 

 
 

 

Os resultados desta última seção sobre a opinião dos participantes, a respeito 

de indenização dirigida ao suspeito marroquino, mostram uma dimensão majoritária que 

reprova a indenização do marroquino, caracterizando, portanto, uma forma de 

discriminação contra este grupo minoritário (Figura 37). 
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Figura 37. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência. 
Subtítulos. Classe 1 (polícia abusou mas é contra indenização), Classe 2 (indenização 
injusta), Classe 3 (contra indenização porque o crime é grave) e Classe 4 (não merece 
indenização, por ser perigoso).  

 
 

A Figura 37 chama a atenção pelo fato de todas as classes se inclinarem contra 

uma possível indenização dirigida ao suspeito marroquino, visto que todas as classes se 

sobrepõem no cruzamento dos dois eixos, ou seja, todas elas compartilham a ideia geral 

de que a indenização não é um procedimento correto a ser tomado. No entanto, existem 

também algumas diferenças características nas justificativas, que distinguem cada uma 

destas classes. Iniciando pelo lado direito da figura, onde majoritariamente estão as 

Classes 1, 2 e quase metade da Classe 4, pode-se observar, a partir da análise dos 
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discursos nelas contidos, que basicamente elas compartilham a ideia que são contra a 

indenização por causa dos possíveis danos que venham a ocorrer por causa do suspeito. 

 Neste caso, o que não deve ser recompensado é determinado tipo de ação e 

comportamentos antissociais. Em contrapartida, no lado esquerdo, temos a Classe 3 e 

outra parte da Classe 4. Aqui, temos a ideia da oposição à indenização baseada na 

gravidade do crime – traficar armas – ligada à periculosidade do sujeito. Dito de outra 

forma, do lado esquerdo, personaliza-se o suspeito, que seria perigoso, e no lado direito 

relaciona-se o crime com seus próprios danos. No eixo vertical, na parte de cima tem-se 

os discursos que fazem referência à violência da ação policial e na parte de baixo às que 

se referem à periculosidade do suspeito. Vale a pena ainda ressaltar a localização da 

Classe 4, que praticamente abarca todas as outras classes. Provavelmente, isso se deve 

ao fato que todas as classes são contra a indenização ao suspeito. Esse seria o elemento 

unificador de todos os discursos dessa situação. 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem cigano romeno 

 
Depois da redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 2.291 palavras 

diferentes das 69 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 89 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 67% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais sobre a indenização da vítima” (Figura 38) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta por três classes, agrupadas em dois subcorporas.     

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi denominado: “Rejeição da 

indenização” que determinou as Classes 1 e 3 e o subcorpora do lado direito do 

Dendograma denominou-se: “A favor da indenização” gerando a Classe 2. A análise 

dos dados gerou os repertórios discursivos dos participantes sobre a indenização a partir 

de três classes. A Classe 3 corresponde a 58.33% das UCE dos repertórios analisados, 

ao lado da Classe 1 com 21.67% das UCE. Na sequência a Classe 2 apresenta 20.00% 

das UCE. 
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A análise dos repertórios discursivos da Classe 1, chamada “não merece 

indenização”, demonstra a existência de um eixo central sobre a ideia de que o cigano 

romeno não merece indenização, pois ele poderia ter atirado nos policiais no momento 

da fuga. A Figura 38 mostra que as palavras mais frequentes nesta classe dizem respeito 

à reprovação de qualquer tipo de compensação ao suspeito. Em primeira pessoa os 

participantes majoritariamente disseram: não estoy de acuerdo que um detenido receba 

indenização, embora tenha sido herido. De fato, o que a polícia fez era o melhor 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS SOBRE A INDENIZAÇÃO DA VÍTI MA  

Classe 1 (21.67%)  
“não merece 
indenização” 

 

UCE: 13 

Rejeição da indenização 

Palavras f χ
2
 

Acuerdo 
Estoy 
Detenido 
Detención 
Era 
Herido 

12 
12 
2 
2 
2 
3 

48 
48 
17 
7 
7 
6 

Con 
Caso 
Aunque 
En 
Era 
Así 

3 
3 
6 
8 
7 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
2 

Palavras f χ
2
 

Agresión 
Cualquier 
Derecho 
Persona 
Merece 
Creo 
Indemnización 

5 
4 
6 
6 
2 
8 
26 

21 
12 
12 
7 
6 
6 
5 

Parece 
Tampoco 
Pero 
Me 
 

7 
26 
13 
6 

3 
3 
3 
2 

Palavras f χ
2
 

Recibir 
Creo 
Indemnización 
Ninguna 
Indemnizado 

11 
8 
26 
5 
4 

12 
8 
7 
7 
6 

Cualquier 
Fue 
Persona 
Del 
Merece 
Seguridad 
Esa 

4 
3 
6 
4 
2 
2 
2 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 

Figura 38. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 
opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes. 

Classe 2 (20%) 
“a favor da 

indenização” 
 

UCE: 12 

Classe 3 (58.33%) 
“não se deve indenizar 

um delinquente” 
 

UCE: 35 

A favor da Indenização  
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procedimento a ser tomado naquele momento para executar a detención, sem qualquer 

tipo de prejuízo posterior, como troca de tiros com consequências graves. 

Os exemplos dos discursos representativos da Classe 1, destacados a seguir, 

revelam que, para grande parte dos participantes, o indivíduo não merece indenização, 

ou seja, a polícia atuou corretamente para evitar algo pior: 

 

(i) “…No  estoy de acuerdo, aunque el abogado en este caso tiene razón, por lo 
tanto la denuncia se debería procesar. Aun así hay que tener en cuenta que la 
policía actuó de esta manera con la intención de reducir al individuo en una 
posible acción de ataque…”; 
 
 
(ii) “…La policía lo que hace es reducirle, si el opone resistencia habrá que 
hacerlo de otra manera. No estoy de acuerdo con compensación, además de 
que siempre se pone al policía como el malo, y al detenido como el pobre…”. 
 

A Classe 2 denominada “a favor da indenização”, apresenta conteúdos 

discursivos que abarcam a concordância veemente com a indenização ao cigano 

romeno, pela violência policial sofrida. Portanto, os policiais atuaram de maneira 

inapropriada, e uma indenização seria justa. Esta classe foi a única que apresentou 

discursos a favor da indenização, totalizando 20% dos discursos analisados. As palavras 

mais frequentes nesta classe, de acordo com a Figura 38, conjugam palavras que 

revelam a concordância com a indenização. Para os participantes creo que cualquier 

persona que sofra agresión tem o derecho e merece indemnización. 

Em alguns exemplos dos discursos representativos da Classe 2, apresentados a 

seguir, pôde-se observar que, para os participantes, a atuação policial foi excessiva, e 

portanto, a lógica apresentada refere-se ao recebimento de uma indenização, pois seria 

justo devido à violência sofrida: 
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(i) “…Ha de tener los mismos derechos de cualquier ciudadano por lo que le 
han de indemnizar por las agresiones…”; 
 
 
(ii) “… Puesto que no es una agresión justificada y siempre que un ciudadano 
agrede a otro, este se ve recompensado por una indemnización por parte del 
agresor. No es una situación distinta…”. 

 
 

A Classe 3, que representou a maior parte dos repertórios discursos 

aproveitados, com 58.33% foi nomeada de “não se deve indenizar um delinquente” e 

apresenta discursos que compreendem a ideia de que a indenização para um delinquente 

seria um equívoco. As palavras com maior frequência nesta classe estão descrita na 

Figura 38, e representam a ideia geral de que, um delinquente não merece recibir 

ninguna indemnización. A maioria dos participantes respondeu que: Creo que o 

indivíduo não deva ser indemnizado por ser um delinquente que comete crimes graves. 

Em alguns dos discursos representativos da Classe 3, descritos logo abaixo, 

emergiram discursos contra a indenização, visto que para os participantes, de uma 

maneira geral, um delinquente não merece receber compensação monetária, em razão 

dos crimes que comete: 

 
(i) “… No debe recibir indemnización ninguna puesto que es un 
delincuente…”; 
 
 
(ii) “… No creo que deba recibir una indemnización, alguien que trafica armas 
sabe a lo que se expone y a lo que se arriesga…”. 

 
 

Seguindo com mais um bloco de resultados, que diz respeito às opiniões dos 

participantes acerca de uma possível indenização dirigida ao suspeito cigano romeno, 

destaca-se o fato dos repertórios discursivos se organizarem num plano fatorial de 

correspondência conjugado pela ideia central de que não se deve indenizar um 
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delinquente, representando 80% dos repertórios discursivos. Os resultados mostram a 

formação de três classes discursivas (Figura 39). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 39. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência. 
Subtítulos.  Classe 1 (não merece indenização), Classe 2 (a favor da indenização), 
Classe 3 (não se deve indenizar um delinquente). 
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No eixo horizontal da análise, o lado esquerdo é constituído pela Classe 2 com 

discursos que argumentaram sobre o justo pagamento de uma indenização pela 

violência sofrida. A análise dos conteúdos dessa classe mostra a existência de um juízo 

moral, que representou 20% dos discursos, ligado à ideia da justiça indenizatória para o 

indivíduo agredido pela polícia. Do lado direito da Figura 39 se encontram as Classes 1 

e 3  destacando discursos que não concordam com a indenização para o cigano romeno. 

Aqui também encontra-se um juízo moral, no entanto, nesta classe, ele é mais ligado à 

percepção que seria injusto indenizar um delinquente perigoso. Em outras palavras, o 

argumento aqui é moral, e é equivalente à indignação de um possível benefício 

monetário dirigido a um indivíduo infrator. Portanto, pode-se dizer que no polo direito 

tem-se os argumentos que reprovam explicitamente a indenização, e no polo esquerdo 

justificativas que aprovam a indenização pelos ferimentos causados pela polícia. 

No que se refere à organização do eixo vertical, tem-se que na parte superior da 

Figura 39, as Classes 1 e 2 demonstram discursos distintos, ou seja, a Classe 2 enfatiza 

a justiça em indenizar o indivíduo, ao passo que a Classe 1 argumenta a reprovação da 

indenização, mas não se aprofunda no porque desta recusa. Do lado inferior do eixo a 

Classe 3 diz que não se deve indenizar um delinquente. Portanto, verticalmente existiu 

uma organização numa lógica onde, do lado inferior da Figura 39 todos os repertórios 

discursivos rejeitam a indenização, e do lado superior os participantes por um lado não 

aceitam a indenização (20%) e por outro reprovam a indenização (21.67%). 

Novamente este resultado foi corroborado por meio de aporte teórico, bem 

como de pesquisas prévias realizadas na Espanha, ou seja, as minorias sociais parecem 

ter sido percebidas como uma ameaça em razão do perigo social que estes indivíduos 

ofereceriam à sociedade espanhola. A maioria dos participantes apresentou repertórios 

discursivos que rejeitaram mais a indenização para o marroquino e para o cigano 
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romeno do que para o espanhol (Bralo, & Morrison, 2005; Camino et al., 2013;         

Cea D’Ancona, & Valles Martínez, 2009; Cea D’Ancona, 2009; Checa et al., 2010; 

CIS, 2010). 

A partir destes dados, é importante ressaltar que todas as cetegorias discursivas 

sobre o marroquino são contra a indenização, enquanto que no caso do cigano romeno, 

20% dos repertórios discursivos da Classe 2, são favoráveis à indenização. Este dado 

confirma os estudos anteriores realizados na presente tese, no sentido de que a 

discriminação foi maior contra os marroquinos do que contra os ciganos romenos. E da 

mesma forma confirma estudos empíricos e indicadores sociais também                         

(Acaip, 2006, 2010; Checa et al., 2010; CIS, 2010). Considerando que se trata de um 

marroquino é provavelmente possível que este seja associado ao terrorismo islamista, já 

que portava armas, em razão da constante referência produzida pelos meios de 

comunicação na Espanha, e principalmente depois da série de ataques terroristas 

ocorridos no dia 11 de maio de 2004 em quatro estações da rede ferroviária de Madrid 

que provocou a morte de 191 pessoas e deixou mais de 1.700 feridas. Contudo, no caso 

do cigano romeno, a imagem deste indivíduo na Espanha se associa ao contrabando e 

também a um forte estereótipo que o vincula ao banditismo, mas não se associa ao 

terrorismo. Por esta razão a discriminação pode ter sido maior para o marroquino. 
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___________________________________________________ 
Capítulo 9: Análise dos repertórios discursivos justificadores 

para a tomada de posição frente à violência policial - BRASIL  
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__________________________________________________ 
Justificativa para o posicionamento frente à ação policial 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem branco 

 

Da mesma forma que na amostra espanhola, o objetivo foi construir um marco 

contextual sobre a opinião dos participantes frente a uma notícia fictícia vinculada por 

um importante jornal de âmbito nacional, sobre violência policial. Eles também 

responderam às duas questões abertas, analisadas com o auxílio do programa 

ALCESTE, sobre a justificação para o posicionamento frente à ação policial e sobre a 

posição a respeito de uma possível indenização, pelos ferimentos causados ao indivíduo. 

Para a apresentação destes resultados, inicialmente discutir-se-ão também os dados 

referentes à primeira questão para, em seguida, apresentar-se os dados da segunda 

questão aberta. 

Depois da redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 1.264 palavras 

diferentes das 58 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 61 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise contemplou 100% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais da tolerância da violência policial” (Figura 40) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta de três classes, agrupadas em dois subcorporas.      

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi denominado: “Discorda por 

possível erro policial” que gerou as Classes 1 e 2 e o subcorpora do lado direito foi 

nomeado: “Rejeita a violência policial” e determinou a Classe 3. A análise dos dados 

gerou os repertórios discursivos dos participantes com relação à violência policial, em 

três classes. A Classe 1 corresponde a 34.43% das UCE dos repertórios analisados, ao 

lado da Classe 2 com 34.43% das UCE. Na sequência a Classe 3 apresentou 31.15% 

das UCE do total dos discursos. 
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A análise semântica da Classe 1, que foi nomeada de “discordância, pois a 

polícia poderia estar equivocada”, demonstra a existência de um eixo central sobre a 

ideia de que a ação dos policiais é incorreta, pois este profissional deveria ter plena 

convicção de que o suspeito era mesmo o traficante procurado. A ênfase é dada à 

questão da ação precipitada dos policiais, ou seja, se a polícia identificou o suspeito, 

primeiramente deveria abordar e inquerir o suspeito verbalmente, sem o uso da 

violência, como foi feito. 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DA TOLERÂNCIA DA VIOLÊNCIA POLICIAL 
 

Classe 1 (34.43 %)  
“discordância, pois a 
polícia poderia estar 

equivocada” 
 

UCE: 21 

Discorda por possível erro policial 

Palavras f χ
2
 

Suspeito 
Caso 
Traficante 
Era 
Violência 
Ser 
Precisava 

7 
5 
5 
7 
7 
6 
5 

15 
10 
10 
8 
7 
6 
5 

Acredito 
Poderia 
Discordo 
 
 

4 
3 
7 

3 
3 
3 

Palavras f χ
2
 

Concordo 
Agressão 
Houve 
Com 

15 
5 
5 
11 

21 
10 
10 
5 

Dos 
Com  
Foi 
Em 
 
 
 
 

4 
11 
7 
5 

3 
3 
2 
2 

Palavras f χ
2
 

Violenta 
Droga 
Necessária 
Prisão 
Acho 

5 
6 
4 
4 
3 

12 
10 
6 
6 
5 

Tentou 
Estava 
Porém 
Fugir 
 
 
 

5 
5 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
 

Figura 40. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente 
da opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes. 

Classe 2 (34.43%) 
“não concorda em 
razão das lesões 

causadas” 
 

UCE: 21 

Classe 3 (31.15%) 
“concorda com a 

detenção, mas rechaça 
a violência” 

 

UCE: 19 

Rejeita a violência policial 
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As palavras mais frequentes nesta classe estão descritas na Figura 40, e começa 

por suspeito, demonstrando que para os participantes o indivíduo era apenas um 

suspeito, que foi procurado por ser um possível traficante de drogas. De acordo com os 

repertórios discursivos apresentados, o policial não precisava ter usado tanta violência 

neste caso. 

Nos discursos representativos da Classe 1, apresentados nos exemplos, 

observa-se que, para os participantes, a atuação policial foi reprovável, já que os 

policiais a princípio, no momento da abordagem do suspeito, não dispunham de total 

convicção sobre a sua culpabilidade: 

 
(i) “… Eles agiram de forma precipitada, pois poderia não ser o traficante, mas 
sim uma pessoa sem nenhum envolvimento do tipo...”; 
 
 
(ii) “… Discordo com a ação policial. Os policiais tiveram sorte de ser mesmo 
o suspeito procurado, uma vez que agrediram, algemaram sem ao menos saber 
se o que tinha na mala era mesmo droga…”. 
 

Os conteúdos discursivos da Classe 2, chamada “não concorda em razão das 

lesões causadas” propõem que muitos participantes discordaram sobre a ação da polícia  

alegando que houve lesões graves e assim foi caracterizado um abuso de poder.                  

Neste caso, a discordância com a ação violenta da polícia é descrita a partir da rejeição 

dos prejuízos físicos causados ao suspeito, que enfocou a proteção da integridade física 

do indivíduo. A lógica é que seria injusto aceitar as lesões sofridas pelo suspeito branco. 

A Figura 40 mostra a frequência das palavras mais significativas dos discursos, 

onde houve a ideia majoritária de discordância sobre os ferimentos causados pela 

polícia no suspeito branco, em razão do abuso de poder. Em primeira pessoa, muitos 

discursos apresentaram um padrão de que: não concordo com a agressão, porque houve 

excesso de força física por parte dos policiais. 
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Nos discursos representativos da Classe 2, apresentados nos exemplos abaixo, 

pode ser observado como os participantes reprovam veementemente a violência policial 

contra o suspeito branco: 

 

(i) “…A polícia agiu com abuso de poder, pois a conduta do agente era típica. 
No entanto, houve excesso por parte dos policiais causando lesões corporais 
improprias no indivíduo...”; 
 
 
(ii) “…Não concordo pelo fato de partir para agressão física até o ponto de 
causar lesões, foi exagero…”. 

 
 

A Classe 3, representante de 31.15% dos repertórios discursivos dos 

participantes, chamada “concorda com a detenção, mas rechaça a violência”, apresenta 

conteúdos discursivos que compreendem a ideia de que a polícia atuou de forma correta 

ao deter o suspeito branco, mas a violência física utilizada é repudiável. Portanto, os 

policiais atuaram mal frente ao seu papel de representante da lei. Nesta classe,               

o argumento baseia-se em um juízo de moral, pois a ação é vista como excessiva e 

cruel. No entanto, diferente da Classe 2, aqui enfatiza-se que a ação policial foi 

desnecessária, mas não entra na questão da integridade física do suspeito. 

As palavras mais frequentes nesta classe, descritas na Figura 40, foram 

violenta, que representa a ação violenta da polícia cometida contra o suspeito, por 

traficar droga. No entanto, ela não era necessária, visto que na opinião dos participantes 

apenas a prisão seria a ação apropriada naquele caso, ou seja, muitos disseram:               

Não acho que a polícia atuou corretamente. 

Os discursos da Classe 3 evocaram a reprovação da atuação policial devido à 

desnecessária violência física, embora a detenção tenha sido correta neste caso.           

De acordo com os discursos dos participantes, apresentados em dois exemplos abaixo, a 
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polícia atuou de forma indevida em contradição com o que se espera de um policial no 

exercício legal da profissão: 

 
(i) “…A polícia fez o dever de combater as drogas, porém usou força 
desnecessária, apesar de que o criminoso tentou fugir...”; 
 
 
(ii) “…Concordo moderadamente, visto que a ação foi positiva em prender o 
suspeito que estava com a droga, porém a forma violenta de trata-lo eu não 
concordo…”. 

 
 

Sumarizando esses resultados, nota-se que os participantes não concordam com 

a violência policial contra o suspeito branco e se justificaram por meio de argumentos 

que reprovaram tal ação. A próxima questão a ser respondida nesta análise refere-se à 

lógica que organiza as relações entre essas três classes discursivas encontradas. Isso é 

feito por meio da interpretação das relações espaciais (Figura 41), que apresenta as 

dimensões latentes que organizam as classes.  
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Figura 41. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência. 
Subtítulos. Classe 1 (discordância, pois a polícia poderia estar equivocada), Classe 
2 (não concorda em razão das lesões causadas), Classe 3 (concorda com a detenção, 
mas rechaça a violência).  

 

O principal aspecto que chama atenção na Figura 41 é o fato que todas as 

classes compartilham a ideia de que a polícia não atuou corretamente, ou seja, a ação 

policial violenta foi inadmissível. No entanto, existem também algumas especificidades 

nas justificativas dadas para essa discordância. Iniciando pelo eixo horizontal do lado 

direito da Figura 41, onde se encontra a Classe 1, os discursos estão em desacordo com 

a ação policial pelo fato de que os policiais poderiam ter se enganado com alguém 
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parecido com o suspeito, por falta de evidências. Do lado esquerdo no eixo horizontal 

estão as Classes 3 e 2 que explicitamente referem-se à discordância do uso da força 

física. Assim, pode-se dizer que, horizontalmente, a dimensão que organiza a relação 

entre as três classes, vai da discordância explícita com o uso da forca física, mas com 

ênfase na concordância com a detenção, até a discordância com o uso da violência em 

geral, pelo fato de que a polícia poderia ter se equivocado e agredido um inocente. 

Nota-se que existe uma lógica que organiza as classes verticalmente. Na parte 

superior, tem-se as Classes 1 e 2, que explicitamente reprovam a ação policial, tanto 

pelas lesões causadas, como por um possível equívoco policial no momento de abordar 

o suspeito, enquanto que na parte inferior, embora também sejam contra a ação policial 

em razão de um engano policial, os discursos não enfatizam nenhuma justificativa 

marcante para rejeição da violência policial. Tomando este conjunto de resultados,  

nota-se que as três classes discursivas discordam majoritariamente com a violência 

policial contra o suspeito branco, sendo que cada classe apresentou conteúdos distintos 

para justificar a reprovação da violência policial. Teoricamente este resultado é 

sustentado pelo fato do suspeito ser um membro de uma maioria social privilegiada, 

quer dizer, um homem branco. 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem negro 

 

Depois da redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 1.409 palavras 

diferentes das 56 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 68 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 90% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais da tolerância da violência policial” (Figura 42) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta de três classes, agrupadas em dois subcorporas.       

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi nomeado: “Combate ao crime e 

por tentar escapar” que gerou as Classes 1 e 2 e o subcorpora do lado direito do 

Dendograma foi demoninado: “Combate às drogas” e determinou a Classe 3. A análise 

dos dados gerou os repertórios discursivos dos participantes sobre a indenização a partir 

de três classes. A Classe 3 corresponde a 37.70% das UCE dos repertórios analisados, 

ao lado da Classe 2 com 32.79% das UCE. Na sequência a Classe 1 apresenta 29.51% 

das UCE do total dos discursos. 
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A análise dos repertórios discursivos da Classe 1, que foi nomeada de “ação 

correta para combater o crime”, demonstra a existência de um eixo central sobre a 

ideia de que a atuação da polícia foi acertada como forma de coibir e repreender 

indivíduos criminosos. Ou seja, a classe é organizada a partir da noção de que somente 

pela força física se combateria os crimes cometidos por estes indivíduos. As palavras 

mais frequentes nesta classe encontram-se na Figura 42 e foram acho, que quer dizer 

que o indivíduo pensa enfaticamente que a polícia não deve poupar um indivíduo 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS DA TOLERÂNCIA DA VIOLÊNCIA POLICIAL 
 

Classe 1 (29.51%)  
“ação correta para 
combater o crime” 

 

UCE: 18 

Palavras f χ
2
 

Acho 
Não 
Tem 
Ele 
Estava 

5 
15 
4 
6 
3 

13 
9 
6 
5 
4 

Mesmo 
Armado 
Concordo 
Mas 
Já 
 
 
 

3 
3 
9 
7 
2 

3 
3 
3 
2 
2 

Palavras f χ
2
 

Ação  
Foi 
Suspeito 
Polícia 
Atitude 

7 
10 
9 
18 
4 

12 
12 
12 
7 
6 

Pois 
Ter 
Em 
 
 
 
 

9 
4 
5 

3 
3 
3 

Palavras f χ
2
 

Ser 
Com 
Porque 
Violência 
Agiram 

7 
10 
4 
6 
3 

13 
4 
4 
3 
3 

Por 
Dos 
 
 
 
 
 

6 
5 

2 
2 

Figura 42. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente 
da opinião sobre a violência policial, elaborada pelos participantes. 
 

Classe 2 (32.79%) 
“concorda, pois tentou 

escapar” 
 

UCE: 20 

Classe 3 (37.70%) 
“ação eficaz contra as 

drogas” 
 

UCE: 23 

Combate ao crime e por tentar escapar Combate às drogas 
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criminoso, ou seja, tem que ser coercitivo contra o meliante, pois ele merece ser tratado 

com violência, já que estava cometendo um crime. 

Em alguns exemplos dos discursos representativos da Classe 1, apresentados 

abaixo, pode-se observar que, para os participantes, a atuação policial foi correta e 

necessária, por ser um meliante: 

 

(i) “… Concordo, pois se não fizessem desta maneira ele escaparia, ou seja, isto 
é uma forma de repreender...”; 
 
 
(ii) “… Concordo, pois os policiais tem que agir dessa forma mesmo.            
Não podem dar mole para estes indivíduos…”. 

 

 

A Classe 2, que representou 32.79% dos repertórios discursivos dos 

participantes, chamada “concorda, pois tentou escapar”, apresenta conteúdos 

discursivos que abarcam a ideia de que a polícia atuou de forma adequada contra o 

suspeito negro, pelo fato de ter tentado escapar. Portanto, a justificativa para a 

adequação da violência policial neste caso foi em razão da tentativa de fuga do suspeito. 

As palavras mais frequentes nesta classe (Figura 42) foram ação, ou seja, a 

atitude da polícia foi prudente pelo fato do suspeito ser um criminoso que mereceu tal 

violência policial por tentar fugir da responsabilidade do crime de tráfico de drogas. 

Em alguns discursos representativos da Classe 2, descritos nos exemplos 

abaixo, pode-se observar que, para os participantes, a atuação policial foi adequada pela 

tentativa de fuga do suspeito negro: 

(i) “…Concordo pelo fato do suspeito tentar escapar do policial, logo, os  
policiais tiveram que usar da força para tentar prender o suspeito...”; 
 
 
(ii) “…As  atitudes tomadas pelos policiais foram necessárias, visto que o 
indivíduo tentou fugir ao receber voz de prisão. Foi uma maneira de prendê-lo 
encontrada pelos policiais…”. 
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A análise da Classe 3, que foi nomeada de “ação eficaz contra as drogas”, 

demonstra a existência de um eixo central sobre a ideia de que a polícia atuou de 

maneira eficaz para combater o tráfico de drogas que perturba o funcionamento 

harmônico da sociedade. A justificativa desta classe baseia-se em um argumento moral, 

pois a droga prejudica as pessoas e a sociedade. 

Na Figura 42 são apresentadas as palavras mais frequentes nesta classe, e se 

referem à tolerância da violência policial contra o suspeito negro, em razão da 

necessidade da violência policial, porque a eficácia no combate ao tráfico de drogas 

pode ser estabelecida com o método da força física, pois neste caso os policiais agiram 

eficazmente de maneira coercitiva e forte contra o criminoso. 

Nos discursos representativos da Classe 3, apresentados nos exemplos a seguir, 

pode observar-se que, para os participantes, a ação violenta da polícia foi adequada por 

se tratar de uma maneira eficaz para combater a marginalização e a desordem social: 

 
(i) “…A abordagem foi brutal por ser negro; essa atitude pode ser tomada 
como preconceituosa para alguns críticos como abuso de poder, mas por ser 
premeditada a sua eficácia foi excelente...”; 
 
 
(ii) “…Concordo pelos seguintes fatos. Essas ações policiais têm que ocorrer 
com mais frequência porque a droga é um mal que aflige toda nossa sociedade, 
gerando a marginalização e a prostituição…”. 
 

Resumindo esses resultados, notam-se repertórios discursivos dissidentes 

daqueles apresentados em relação à vítima de origem branca, ou seja, houve muito mais 

tolerância da violência policial quando o indivíduo pertencia a uma minoria social 

(negro) do que quando era maioria social (branco). Pesquisas realizadas no Brasil 

corroboram esta discriminação contra os negros no Brasil (Camino et al., 2001;      

Camino, & Pereira, 2000, Turra, & Venturi, 1995). A seguir, a Figura 43 apresenta as 

dimensões que organizaram as classes. 
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Figura 43. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência. 
Subtítulos. Classe 1 (ação correta para combater o crime), Classe 2 (concorda, pois 
tentou escapar), Classe 3 (ação eficaz contra as drogas). 

 

Dando prosseguimento às análises, a Figura 43 mostra a organização dos 

repertórios discursivos num plano fatorial de correspondência sobre a opinião dos 

participantes a respeito da tolerância à violência policial. Os resultados mostram a 

formação de três classes, sendo que no eixo horizontal da análise, o lado esquerdo é 

constituído pela Classe 3, onde os participantes compartilham a ideia majoritária de que 

a violência policial foi eficaz no combate às drogas. Do lado direito da Figura 43 se 

encontram as Classes 1 e 2 que reiteram o resultado de que a maioria dos participantes 
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concordam com a violência policial contra o suspeito negro, sendo que na Classe 1 a 

tolerância policial é aceita por ser considerada correta frente ao crime cometido, ao 

passo que a Classe 2 os participantes concordam com a violência em razão da tentativa 

de fuga do suspeito. Assim, a dimensão que organizou a relação entre estas três classes 

se estabeleceu desde a concordância com a detenção, até a tolerância da violência 

policial, pelo fato do suspeito representar ameaça social e por tentar escapar da polícia. 

No que se refere à organização do eixo vertical, na parte superior está 

localizada a Classe 1, que expressou justificativas análogas para a concordância com a 

eficácia da violência policial, no combate ao crime e as drogas. Do lado inferior da 

Figura 43 tem-se a Classe 2, que foi a favor da violência policial contra o indivíduo 

negro pelo fato dele ter tentado escapar da polícia, e na Classe 3 a tolerância da 

violência se deu por ser uma ação eficaz no combate às drogas. Desta forma, 

demonstrou-se que todas as classes discursivas toleraram a violência policial contra o 

suspeito negro. Este resultado é sustentado provavelmente pelo fato do criminoso ser 

um indivíduo pertencente a um grupo desvalorizado socialmente. Historicamente os 

negros pertencem a um grupo sem prestígio social, em razão do sistema escravocrata e 

das teorias do racismo biológico, que abordavam a “inferioridade” genética dos negros, 

difundidos no Brasil durante muitas décadas. Esta ideologia científica ganhou força na 

década de 1930, sobretudo nas obras de Ramos (1937) e Nina Rodrigues (1939).           

A ênfase no racismo daquele período, portanto, enfatizava o aspecto biológico de 

“atraso cultural” do negro, sobretudo a “inclinação” deles ao banditismo. 

Contudo, a discriminação do negro ainda existe em várias formas conforme 

demonstrado em estudo empíricos realizados no Brasil. Por detrás da falsa cordialidade 

existente entre negros e brancos no contexto brasileiro, o racismo se manifesta por meio 

de diferentes formas de expressão, como o racismo cordial, sutil e moderno             
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(Camino et al., 2001; Camino, & Pereira, 2000; Camino et al., 2004; Falcão et al., 2004; 

Lacerda et al., 2002; Turra, & Venturi, 1995). No presente estudo fica claro como o 

negro é mais discriminado que o branco, quando incluímos uma maneira indireta de 

avaliar o racismo, por meio da tolerância da violência policial. Tal método demonstrou 

a existência de diferentes formas de justificativas dadas para a aceitação da violência 

policial contra o negro brasileiro, em contrapartida à não tolerância da mesma violência 

policial contra um indivíduo branco. 

Comparando com os dados da primeira parte dos resultados da tese, pode-se 

dizer que os resultados se completam e demonstram que, de fato, a discriminação se 

apresenta sistematicamente quando o indivíduo pertence a uma minoria social, no caso 

do Brasil, o negro. Dessa forma, foi demonstrado que os dados em conjunto, obtidos a 

partir de diferentes metodologias de análises estabelecem uma conexão lógica de um 

quadro discriminatório contra o negro. A interpretação destes dados qualitativos 

coincide exatamente com os dados quantitativos do primeiro momento dos estudos, pois 

se chega às mesmas conclusões, ou seja, o negro é mais discriminado do que o branco, 

visto que a tolerância da violência policial é maior contra o negro, e as variáveis 

psicossociais pesquisadas anteriormente moderam a relação baseada na cor da pele da 

vítima e na tolerância à violência policial. 

Não obstante, como foi comprovado no presente estudo, este tipo de 

preconceito leva a justificar a conduta violenta contra um indivíduo negro e a defender a 

ação da polícia, enquanto que quando a mesma violência foi cometida contra o 

indivíduo branco, a ação policial foi percebida como uma violência injustificada. 

Surpreende, portanto, que no caso do indivíduo negro todas as categorias discursivas 

justificam a violência policial, ao passo que no caso do indivíduo branco ocorre um 

fenômeno oposto. Portanto, estes dados indicam que estamos longe de alcançar uma 
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sociedade na qual o preconceito racial e a discriminação se transformem, avançando ao 

ponto de diminuírem satisfatoriamente. 
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__________________________________________________
Posicionamento a respeito de uma possível indenização, 
pelos ferimentos causados à vítima da violência policial 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem branco 

 

Após a redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 1.209 palavras 

diferentes das 58 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 66 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 97% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais sobre a indenização da vítima” (Figura 44) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta por três classes, agrupadas em dois subcorporas.    

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi denominado: “Aceitação da 

indenização” que determinou as Classes 1 e 3 e o subcorpora do lado direito do 

Dendograma denominou-se: “Treinamento policial. Indenizacão não é mencionada”  

gerando a Classe 2. A análise dos dados gerou os repertórios discursivos dos 

participantes sobre a indenização a partir de três classes. A Classe 2 corresponde a 50% 

das UCE dos repertórios analisados, ao lado da Classe 3 com 26.56% das UCE.          

Na sequência a Classe 1 apresentou 23.44% das UCE do total dos discursos. 
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A análise dos repertórios discursivos da Classe 1, chamada “concorda com a 

indenização”, demonstra a existência de um eixo central sobre a ideia de que o 

indivíduo branco de fato merece a indenização pela agressão sofrida. Embora os 

discursos tenham sido eminentemente objetivos, a ênfase da justificativa se encontra na 

violência, ou seja, em razão das lesões causadas houve concordância sobre a 

indenização. A Figura 44 mostra que as palavras mais frequentes nesta classe são sim, 

concordo com a indenização, pois o policial agrediu o suspeito sem necessidade, ou 

seja, merece receber. 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS SOBRE A INDENIZAÇÃO DA VÍTI MA  

Classe 1 (23.44%)  
“concorda com a 

indenização” 
 

UCE: 15 

Aceitação da indenização 
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2
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Receber 
Indenização 
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3 
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3 
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6 
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2
 

Polícia 
Não  
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Deve 
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22 
23 
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9 
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14 
13 
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Da 
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Por  
Tem 
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5 
8 
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3 
3 
3 
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Mesmo 
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Ser 
Ferido 
Pelo 

5 
7 
9 
5 
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15 
14 
14 
13 
10 

Pois 
Ele 
Fato 
Foi 
 
 
 

6 
10 
3 
7 

3 
3 
2 
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Classe 2 (50%) 
“a polícia deve receber 

treinamento” 
 

UCE: 32 

Classe 3 (26.56%) 
“indenização justa pela 

agressão sofrida” 
 

UCE: 17 

Treinamento policial. Indenização 
não é mencionada 

Figura 44. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente 
da opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes. 
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A seguir, alguns exemplos dos discursos representativos da Classe 1, 

demonstram que, para grande parte dos participantes, o indivíduo branco suspeito, de 

fato, deve receber indenização, em razão dos ferimentos sofridos durante a abordagem 

policial: 

 
(i) “… Sim, concordo que deva receber indenização pelas lesões sofridas...”; 
 
 
(ii) “… Concordo sim com a indenização, ele foi vítima de abuso de poder…”. 
 

A Classe 2 denominada “a polícia deve receber treinamento” também 

apresentou conteúdos discursivos muito reduzidos e objetivos, que abarcam o 

despreparo da polícia no momento de abordar suspeitos e a necessidade de treinamento 

dos policiais para enfrentar situações como neste caso. No entanto, de uma forma geral, 

a ênfase na indenização do suspeito, não emergiu com força como na Classe 1. 

Portanto, os policiais atuaram de maneira inapropriada para sua profissão. As palavras 

mais frequentes nesta classe, de acordo com a Figura 44, foram: polícia, não, para, deve 

e caso que representam em seu conjunto, discursos enfatizando que a polícia atuou mal 

e deveria ser mais preparada e treinada para atar em situações de abordagem, sem 

utilizar violência. Contudo o tema da indenização, não foi majoritariamente abordado 

pelos participantes desta classe. 

Nos discursos representativos da Classe 2, exibidos em exemplos a seguir, 

pode-se observar que, para os participantes, a atuação policial foi impropria, ou seja, a 

maneira violenta de abordar o suspeito deve ser corrigida implantando treinamento aos 

oficiais. Contudo, poucos discursos enfatizaram a necessidade ou não da indenização: 
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(i) “…A agressão foi exagero, mas indenizar é indevido, o justo é um 
treinamento dos policiais para agir nesses casos...”; 
 
 
(ii) “…Devem seguir critérios sérios para julgar uma indenização neste caso. E 
o estado deveria preparar melhor a polícia e punir os policiais que também não 
agem dentro da lei…”. 

 
 

A Classe 3 foi nomeada “indenização justa pela agressão sofrida” apresenta 

discursos semelhantes à Classe 1, que compreendem a ideia de que a polícia não deveria 

atuar desta forma, ou seja, foi uma ação policial refutável, contra este suspeito branco, 

pois causou lesões graves e feriu os direitos do indivíduo. Aqui se tem um discurso 

enfaticamente moral, no qual o suspeito deve ser respeitado e ter preservada sua 

integridade física, em situações como esta. As palavras com maior frequência na classe 

estão descrita na Figura 44: mesmo, indenizado, ser ferido e pelo que evidencia que a 

polícia não deveria atuar de forma violenta causando ferimentos. Além disso, o 

indivíduo deveria ser indenizado por ter sido brutalmente ferido e desrespeitado na 

operação policial. 

Nos discursos representativos da Classe 3, descritos nos exemplos a seguir, 

emergiram discursos contra a atuação violenta da polícia, bem como a favor da 

indenização para o suspeito branco: 

 
 
(i) “…Nada mais justo que ser indenizado, pois mesmo estando com a droga, 
ele não tem obrigação de ser ferido, pois o seu direito como cidadão está sendo 
burlado...”; 
 
 
(ii) “…A ação policial foi desproporcional e lesionou demais o criminoso. 
Deve o mesmo ser indenizado sim…”. 
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Seguindo com mais este bloco de resultados, que diz respeito às opiniões dos 

participantes acerca da aceitação ou não de uma indenização dirigida ao suspeito 

branco, destaca-se o fato dos repertórios discursivos se organizarem num plano fatorial 

de correspondência conjugado pela ideia central de que houve atuação policial 

excessiva e rechaçável, bem como seria justo e adequado indenizar o suspeito.             

Os resultados mostram a formação de três classes (Figura 45). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 
 

 
 
 

 
 

 
 

Figura 45. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência. 
Subtítulos. Classe 1 (concorda com a indenização), Classe 2 (a polícia deve receber 
treinamento), Classe 3 (indenização justa pela agressão sofrida). 

 

No eixo horizontal da análise da Figura 45, o lado esquerdo é constituído pela 

Classe 2 com discursos opinando sobre a reprovação da ação policial, e da necessidade 

de treinamento da junta policial. A análise dos conteúdos dessa classe mostra a 

reivindicação de uma mudança no treinamento dos policiais, mas não destaca 

enfaticamente a necessidade de uma indenização para compensar o suspeito branco.             

Do lado direito da Figura 45 se encontram as Classes 1 e 3 destacando discursos que 

não concordam com a ação policial e consideram que este tipo de comportamento deve 
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ser compensado com uma indenização. Aqui também encontra-se um juízo moral, no 

entanto, nestas duas classes, ele é mais ligado à percepção que a ação policial foi injusta 

com o indivíduo, portanto, seria justo compensar financeiramente o suspeito, pelos 

danos causados. Portanto, pode-se dizer que no polo esquerdo têm-se argumentos mais 

voltados para a necessidade imprescindível de preparo profissional dos policiais, 

evitando assim, atuações violentas nas abordagens posteriores, e no polo direito as 

justificativas são mais individualistas de cunho moral, que priorizam a indenização para 

compensar os danos físicos e morais sofridos pelo suspeito branco. 

No que se refere à organização do eixo vertical, tem-se que na parte superior as 

Classes 1 e 2  enfatizam que o indivíduo merece indenização, contudo a polícia deve ser 

mais preparada para atuar frente a casos de abordagens perigosas. Do lado inferior do 

eixo a Classe 3 diz que a ação policial foi inapropriada e uma indenização é merecida e 

justa. Portanto, verticalmente existiu uma organização numa lógica onde, do lado 

inferior todos concordam com a indenização e reprovam a atuação policial, e do lado 

superior os participantes aceitam a indenização, embora reconheçam que os policiais 

necessitam de um melhor treinamento para não cometerem agressões e abuso de poder 

novamente. 
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__________________________________________________ 
Cenário: Personagem negro 

 
 

Após a redução dos vocábulos às suas raízes obtiveram-se 1.119 palavras 

diferentes das 56 unidades de contextos iniciais (UCI) do Corpus. Das 61 unidades de 

contextos elementares (UCE) a análise considerou 80% do seu total. O Corpus 

denominado “Dimensões psicossociais sobre a indenização da vítima” (Figura 46) 

apresentou, por meio da análise da Classificação Hierárquica Descendente (CHD), em 

sua partição uma divisão composta por três classes, agrupadas em dois subcorporas.     

O subcorpora do lado esquerdo do Dendograma foi denominado: “Rejeição da 

indenização” que determinou as Classes 1 e 2 e o subcorpora do lado direito do 

Dendograma denominou-se: “Polícia deve ser treinada” gerando a Classe 3. A análise 

dos dados gerou os repertórios discursivos dos participantes sobre a indenização a partir 

de três classes. A Classe 3 corresponde a 46.94% das UCE dos repertórios analisados, 

ao lado da Classe 1 com 30.61% das UCE. Na sequência a Classe 2 apresenta 22.45% 

das UCE do total dos repertórios discursivos aproveitados. 
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A Classe 1, que representou 30.61% dos repertórios discursivos foi nomeada 

de “detenção correta, mas não merece indenização” demonstra que os participantes 

desta classe, de maneira geral, reconhecem discretamente que a polícia abusou da 

violência contra o indivíduo negro, no entanto, são enfaticamente contra a indenização. 

A Figura 46 mostra as palavras mais representativas da classe, sendo que o suspeito 

estava vendendo drogas e a maioria dos participantes disse: não concordo que ele 

receba indenização, pois estava vendendo substancia ilícita. Assim, deveria ser preso. 

DIMENSÕES PSICOSSOCIAIS SOBRE A INDENIZAÇÃO DA VÍTI MA  

Classe 1 (30.61%)  
“detenção correta, mas 

não merece indenização” 
 

UCE: 15 

Palavras f χ
2
 

Concordo 
Estava 
Drogas 
Ele 
Preso 

8 
4 
5 
9 
3 

17 
9 
9 
8 
7 

Pois  
Era 
Dele 
Estar 
 
 
 

5 
4 
3 
3 

3 
3 
3 
2 

Palavras f χ
2
 

Por 
Pelo  
Pode 
Ser 
Deve 

6 
5 
4 
7 
3 

23 
19 
7 
7 
4 

Da 
Um 
 
 
 
 
 

3 
6 

3 
3 

Palavras f χ
2
 

Direito 
Tem 
Merece 
Suspeito 
Indenização 

7 
6 
5 
5 
13 

9 
7 
6 
6 
5 

Do 
Caso 
Os  
No 
Polícia 
Em 
 

9 
4 
8 
3 
9 
6 
 

3 
3 
3 
2 
2 
2 

Classe 2 (22.45%) 
“Indenização incorreta” 

 
 

UCE: 11 
 

Classe 3 (46.94%) 
“não merece indenização, 

mas a polícia deve 
receber instrução” 

UCE: 23 
 

Rejeição da Indenização 

Figura 46. Dendograma da Classificação Hierárquica Descendente (CHD) decorrente da 
opinião sobre a indenização da vítima de violência policial, elaborada pelos 
participantes. 

Polícia deve ser treinada 
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Nos discursos representativos da Classe 1, apresentados nos dois exemplos a 

seguir, os participantes compartilham discursos de que a detenção policial foi correta, 

mas indivíduo agredido não deve receber uma indenização para compensar os danos 

ocasionados: 

 
(i) “… Não concordo porque querendo ou não ele estava vendendo drogas. Os 
policiais tiveram que bater, mas ele estava errado em estar vendendo 
drogas...”; 
 
 
(ii) “… Concordo com a detenção dele, mas não sou a favor da agressão física, 
nem indenização…”. 
 

A análise da Classe 2, com a menor porcentagem de discursos do Corpus 

(22.45%), nomeada de “indenização incorreta”, demonstra a existência de um eixo 

central sobre a ideia de que não se deve indenizar um delinquente que prejudica pessoas 

inocentes (palavras mais frequentes na Figura 46), ou seja, um indivíduo criminoso que 

promove o vício e o desajuste familiar por meio das drogas, não pode receber 

indenização alguma da justiça. Portanto, um indivíduo que contribui para o aumento da 

violência, não deve ser compensado pelo que faz. 

Nos exemplos exibidos a seguir, os discursos representativos da Classe 2 

demonstram que para os participantes, não se deve indenizar um criminoso. Portanto, 

afirmaram que a indenização seria uma medida inadmissível para um delinquente que 

prejudica a sociedade: 

 
(i) “…Resistiu à prisão, precisando ser detido com violência. Bandidos não 
merecem indenização por nada...”; 
 
 
(ii) “…Ato ilegal feito pelo réu, e se iria ser indenizado por um ato 
supostamente ilegal, deveria também indenizar a pessoa que ele viciou através 
do tráfico e as suas famílias…”. 
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Na Classe 3 denominada “não merece indenização, mas a polícia deve receber 

instrução”, que compôs a maior parte dos discursos com 46.94%, a maioria dos 

participantes apresentou discursos que abarcam uma ideia de que o indivíduo negro não 

deve receber indenização, ou seja, são contra qualquer tipo de compensação pela 

violência policial cometida durante sua detenção, contudo, enfatizam que a polícia deve 

receber algum tipo de preparo profissional por ter atuado de forma violenta. As palavras 

mais frequentes nesta classe (Figura 46) foram associadas com a discordância sobre a 

indenização, ou seja, a maioria respondeu que a polícia não tem o direito de agredir o 

suspeito, no entanto, ele não merece a indenização. 

A seguir em alguns exemplos dos discursos representativos da Classe 3, os 

participantes afirmaram a opinião contrária sobre qualquer tipo de indenização para o 

suspeito negro agredido pelos policiais durante sua detenção. Todavia a polícia poderia 

ser adequadamente treinada para não atuar com violência novamente: 

 

(i) “… No caso do indivíduo ganhar indenização, eu discordo. Portanto, os 
policiais agiram corretamente em deter o mesmo. Porém, no caso de excesso 
de poder dos policiais, poderão sofrer sanções administrativas...”; 
 
 
(ii) “…Não é com um erro que se conserta outro, pois a indenização é devido 
às lesões causadas ao suspeito. Poderia aplicar uma forma educativa ao policial 
para melhoramento da sociedade e do ser humano em si…”. 
 

O resultado da análise fatorial de correspondência da Figura 47, a respeito de 

uma suposta indenização para o suspeito negro mostra que a maioria dos repertórios 

discursivos foi contra a compensação fianceira para o negro. Formaram-se, portanto, 

três classes distintas. 
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Figura 47. Representações em coordenadas da Análise Fatorial de Correspondência. 
Subtítulos. Classe 1 (detenção correta, mas não merece indenização), Classe 2 
(indenização incorreta), Classe 3 (não merece indenização, mas a polícia deve receber 
instrução).  

 

 

A Figura 47 chama a atenção pelo fato de todas as classes se inclinarem contra 

uma possível indenização dirigida ao suspeito negro, ou seja, todas elas compartilham a 

ideia geral de que a indenização não é um procedimento correto a ser tomado.                    

No entanto, existem também algumas diferenças características, que separam as 

justificativas utilizadas em cada uma destas classes. Iniciando pelo lado direito da 

figura, onde estão as Classes 1 e 2, pode-se observar, a partir da análise dos discursos 
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nelas contidos, que basicamente elas compartilham a ideia que são contra a indenização, 

quer dizer, o indivíduo negro não merece receber indenização por causa dos prejuízos 

que provocam às pessoas e à sociedade em geral, como o vício e a marginalização. 

 Neste caso, o que não se aceita ou não merece compensação é o efeito do 

comportamento e/ou a ação antissocial do suspeito, que se reflete em problemas 

sociais. Em consonância com esta ideia, no lado esquerdo, tem-se a Classe 3, que 

também se posiciona contra a indenização, contudo, uma solução para o problema seria 

instruir melhor a junta policial para evitar este tipo de desajuste novamente. Aqui, existe 

a ideia da oposição à indenização, mas a solução seria a educação civil e profissional 

destes policiais. Dito de outra forma, do lado esquerdo, a polícia deve receber educação 

especializada, e no lado direito, relaciona-se o crime com os danos sociais que pode 

gerar. 

No eixo vertical, na parte de cima da Figura 47 têm-se os discursos que fazem 

referência à reprovação da indenização ao suspeito negro, ou seja, vale a pena ressaltar 

que os discursos da Classe 2 se encontram neste polo, conjugando a ideia de que o 

suspeito não merece a indenização, por ser um método incorreto dirigido a um marginal. 

No entanto, a Classe 3 argumenta que a polícia também deveria receber instrução 

profissional para atuar corretamente, sem violência, nestes casos. Provavelmente, isso se 

deve ao fato de que todas as classes são contra a indenização ao suspeito, visto que do 

lado inferior da Figura 47 os discursos se repetem neste sentido. Esse seria o elemento 

unificador de todos os discursos dessa situação, a veemente reprovação da indenização. 

Conforme discutido na primeira parte dos resultados, o negro faz parte de um 

grupo discriminado e desvalorizado socialmente. Isso se reflete nos resultados emitidos 

nos discursos que justificam por diferentes razões a reprovação da indenização para o 

suspeito negro, neste caso. Mesmo a partir de uma forma indireta, o racismo se 
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manifestou por meio da reprovação da indenização e principalmente pela tolerância da 

violência policial contra o negro brasileiro. 

De fato, existem muitas formas de expressão do racismo que refletem o 

contexto cultural, histórico (escravidão secular do negro, por exemplo),                           

e principalmente o econômico, aspecto que sempre empurrou o negro para os piores 

bolsões sociais da sociedade brasileira (Camino et al.,  2001; França, & Monteiro, 2002; 

Gaertner, & Dovidio, 1986; Katz, & Hass, 1988; Kinder, & Sears, 1981;                   

Pettigrew, & Meertens, 1995; Turra, & Venturi, 1995). De fato, não se pode dizer que 

houve um preconceito racial indireto e sutil, na medida em que os discursos 

apresentaram um preconceito racial flagrante. Fica claro que os cidadãos pesquisados 

demonstraram uma tendência a discriminar o suspeito negro, em razão da cor da pele, 

visto que se comparado ao grupo do indivíduo branco a diferença nas três variáveis 

pesquisadas foi significativa (1. Tolerância da violência policial; 2. Indenização;            

3. Valor da indenização). 

Nestes dados em conjunto encontrou-se um panorama na direção do 

preconceito racial sutil e flagrante que se manifestam dependendo da situação. Frente às 

novas formas de apoio à discriminação, encontrou-se um preconceito racial e uma 

discriminação flagrantes a partir dos repertórios discursivos dos participantes na 

amostra brasileira. Não obstante, até que ponto considerando a percepção das pessoas 

existiriaum avanço significativo na diminuição destes fenômenos discriminatórios? 

Fala-se muito em preconceito sutil, no entanto, não será que, efetivamente, as 

sociedades atuais ainda produzam o preconceito flagrante, e pode ser que se ignora isso, 

enquanto realidade concreta? Qual seria então, a linha divisória entre o que é 

preconceito sutil e flagrante? 
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Discussão das análises dos repertórios discursivos  
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Nestes dois estudos de análise qualitativa buscou-se construir um marco 

contextual sobre a opinião dos participantes a respeito da violência policial, tanto no 

Brasil, como na Espanha. A partir deste método, os participantes da pesquisa 

demonstraram suas opiniões a respeito da ação extrajudicial cometida pela polícia, quer 

dizer, foi uma maneira indireta de pesquisar o preconceito racial no Brasil e a xenofobia 

na Espanha. Portanto, dentro desta perspectiva encontrou-se que, de fato, quando o 

indivíduo era negro os participantes toleraram mais a violência policial, do que quando 

o indivíduo era branco, conforme demonstrado nos resultados do estudo 6                       

(amostra brasileira) por meio das justificativas utilizadas, inclusive a indenização foi 

menos aceita para o negro e o valor desta foi exacerbadamente menor. 

 Da mesma forma, na amostra espanhola as minorias sociais também 

receberam este tratamento por parte dos participantes. Embora a maneira de analisar o 

preconceito tenha sido indireta e sutil, a expressão da discriminação se manifestou de 

forma explícita e direta, ou seja, a violência policial contra as minorias sociais foi 

abertamente tolerada pela maioria dos participantes, tanto da amostra brasileira como na 

espanhola. 

As justificativas utilizadas para a tolerância da violência, na maioria dos 

discursos revelam que de fato o negro no Brasil e o marroquino e o cigano romeno na 

Espanha, devem ser punidos e não merecem qualquer tipo de compensação 

indenizatória, por haver cometido um crime grave. Assim, estes indivíduos foram 

percebidos como uma ameaça social, que de fato não merece compensação pelos atos 

criminosos cometidos. 

A teoria da justificação do sistema de Jost e Banaji (1994) argumenta que 

ideologias de justificação do sistema servem como catalizadores para reduzir ansiedade, 

culpa e desconforto, quando se comete injustiças contra minorias sociais, quer dizer, os 
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grupos dominantes buscam manter o status quo de poder cristalizado criando vieses a 

seu favor, enfatizando aspectos cognitivos, afetivos e comportamentais positivos a 

respeito de uma suposta superioridade, fazendo com que os grupos minoritários 

desprestigiados aceitem e efetivamente legitimem suas próprias posições de 

desvantagem, deixando terreno aberto para a continuidade de manutenção do poder 

ilegítimo de muitos grupos majoritários opressores (Crandall, & Eshleman, 2003).  

Além disso, tal teoria enfatiza que de uma maneira geral, todos os sistemas de saúde, 

poder e prestígio disponíveis no mundo são usufruídos por uma minoria privilegiada, 

que por sua vez busca manter a posição de prestígio e poder bem conservada                               

(Jost, & Hunyady, 2002). 

Dessa forma, muitos grupos toleram e justificam as diferenças sociais a partir 

da posição de desvantagem de grupos minoritários, sendo ela considerada justa, 

necessária, legítima e inevitável, como o caso da tolerância da violência policial contra 

negros no Brasil, que tem como pano de fundo a marca estereotípica associada ao 

banditismo e à indolência da raça negra. Ora, se o negro é visto como inferior e 

predisposto a comportamentos marginais, o fato de a polícia agredi-lo por ser um 

traficante de drogas se torna um evento automaticamente legítimo e prudente para 

manter a ordem e harmonia social, conforme encontrado nos discursos dos 

participantes. 

Na amostra espanhola as justificativas também vão nesta direção, ou seja, o 

marroquino e o cigano romeno são percebidos como um estorvo à harmonia social e 

uma ameaça à manutenção da segurança pública espanhola. Eles são considerados como 

indivíduos inclinados a práticas marginais, por isso mereceram a punição recebida. 

Portanto, a violência policial cometida, para a maioria dos participantes, foi a medida 

tomada que mais se adequava naquele momento da abordagem policial. Na Espanha, a 
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oposição de opiniões encontradas nos discursos dos participantes sobre a tolerância da 

violência policial contra minorias (marroquino e cigano romeno) e maioria social 

(espanhol) também se referem a um conflito econômico concreto, além de simbólico, 

baseado na percepção de diferenças culturais (Cea D´Ancona, & Valles Martínez, 2009; 

Checa et al., 2010). 

Embora nas sociedades ocidentais o preconceito aberto aparentemente tenha 

diminuído desde a década de 1950 após a declaração dos direitos humanos, a 

discriminação ainda existe de forma sutil e disfarçada (McConahay, 1986;                        

Pettigrew, & Meertens, 1995). Esta contradição inspirou muitos estudos ao longo das 

últimas quatro décadas, sobretudo com estudos sobre o racismo moderno e simbólico, 

desenvolvidos por autores como Kinder e Sears (1981) e Sniderman e Tetlock (1986).       

A perspectiva simbólica da discriminação enfatiza que as atitudes podem emergir em 

razão de sentimentos que membros exogrupais violam os valores tradicionais, por 

exemplo, valores centrais, individualismo, disciplina e trabalho ético. 

Kinder e Sears (1981) argumentam que cidadãos estadunidenses brancos 

podem sentir que seus compatriotas afrodescendentes não se adequam aos valores 

centrais, como o individualismo, a ética no trabalho e a disciplina, por isso sofrem o 

preconceito racial. Embora os resultados encontrados sejam diferentes na presente tese, 

parecem seguir a direção da justificativa que enfatizam aspectos relacionados ao perigo 

social oferecido pelas minorias sociais. Contudo, os resultados escontrados são ainda 

mais inquietadores, na medida em que a discriminação na amostra brasileira se 

manifestou abertamente a favor da violência contra o negro, como medida de combate 

ao tráfico de drogas, preservação da paz social e inclusive de redução da prostituição. 

De fato, pode-se dizer que a discriminação foi flagrante. 
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De acordo com Bobo (1983), atitudes preconceituosas podem se relacionar 

com sentimentos de que os membros exogrupais ofereçam uma ameaça real à vida das 

pessoas, como por exemplo, o negro ser percebido como um indivíduo que tornaria a 

sociedade mais violenta e desorganizada. Por outro lado na Espanha pode existir, por 

exemplo, uma ameaça por parte dos imigrantes aos postos de trabalho, que seriam 

dirigidos aos nacionais, à segurança dos cidadãos e até mesmo a educação ficaria 

prejudicada com a presença de imigrantes “inferiores”. De fato estes apontamentos 

foram confirmados em outras pesquisas empíricas (Camino et al., 2013;                             

Cea D’Ancona, 2007; Pajares, 2010). 

Segundo Sidanius (1993) e Sidanius e Pratto (1999) a teoria da dominância 

social procura desvendar quais elementos organizam e mantem as hierarquias sociais, e 

como se desdobra as interações entre eles. Os autores distinguem três elementos que 

compõem as estruturas hierárquicas, sendo elas, a idade, o sexo (gênero) e um sistema 

de divisões arbitrárias. 

Primeiro, a idade abrange o reconhecimento de que os adultos apresentam 

maior poder sobre os jovens e as crianças. Segundo, o sexo é semelhante, na medida em 

que os homens apresentam uma hierarquia histórica de poder social e político, em 

detrimento das mulheres. Por fim existe uma gama de divisões arbitrarias que envolvem 

raça, etnia, nação, cultura, classe social, religião, orientação política e muitos outros 

elementos que se caracterizam por tensões intergrupais dentro das sociedades           

(Del Prado, & Bustillos, 2007; Pratto et al., 2000; Pratto, Sidanius, & Levin, 2006). 

Este último elemento é o que ocorre na Espanha contra as minorias sociais, 

como o marroquino e o cigano romeno, ou seja, o fato de existir uma hierarquia de 

poder social que os deprecia, impulsiona muitos espanhóis a discriminá-los como forma 

de proteção endogrupal, que permite a “legítima” manutenção do poder e status social 
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deste grupo majoritário (espanhol). De fato, encontraram-se nos presentes estudos 

muitos repertórios discursos que confirmam esta direção discriminatória contra as 

minorias sociais na Espanha. No Brasil o fenômeno é parecido, na medida em que para 

os participantes brasileiros o negro foi percebido como uma ameaça real à sociedade 

como um todo, e em alguns discursos são culpados pelos problemas sociais do Brasil, 

como violência, prostituição, instabilidade na segurança pública etc. 

A partir destes dados, demonstrou-se que a maioria dos repertórios discursivos 

tolerou a violência policial contra minorias sociais e não concordaram com a 

indenização destes grupos, tanto no Brasil como na Espanha. Estes resultados se 

sustentam teoricamente pelo fato do indivíduo agredido pelos policiais pertencer a um 

grupo minoritário sem prestígio social no contexto social (Brown, 1995;                          

Camino et al., 2001; Hogg, & Abrams, 1999; Sears & Henry, 2003; Tajfel, 1972), estes 

resultados estão de acordo com os pressupostos teóricos da Teoria da Identidade Social          

(Hogg, & Abrams, 1999; Tajfel, 1972) que apareceram nos discursos em forma de 

tolerância da violência policial contra minorias sociais. Seria uma forma de proteger a 

integridade do grupo social e seus membros, comparando-se com grupos que são vistos 

como um problema social, além de inferiores e desprezíveis. Os estudos de     

Bettencourt, Dorr, Charlton e Hume (2001) vão na mesma direção, argumentando sobre 

a importância de se conhecer as estratégias grupais, exercida por certos grupos 

dominantes, de elevado status, que comparam aspectos relacionados à competitividade 

social com grupos de baixo status. 

A base da teoria da identidade social tem origem na ideia de que: “por mais 

complexa e rica que seja a imagem que os indivíduos sustentam de si mesmos com 

relação ao mundo físico e social que os rodeia, alguns aspectos dessa ideia são 

fornecidos pela pertença a certos grupos ou categorias sociais” (Tajfel, 1981, p. 255). 
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Assim, para Tajfel (1981) parte do autoconceito do indivíduo estaria diretamente 

relacionado à identidade social, quer dizer, o conhecimento que o indivíduo possue de 

que pertence a determinados grupos sociais, associado à significância emocional e o 

valor que essa pertença apresenta a ele, é de suma importância para a construção e 

valorização da identidade. 

Tajfel (1974, 1978) argumenta que o comportamento social do indivíduo pode 

variar ao longo de um contínuo unidimensional demarcado por dois extremos. De um 

lado o intergrupal, cujo comportamento estaria determinado pela pertença à diferentes 

grupos ou categorias sociais. E por outro lado o interpersonal, no qual o comportamento 

estaria determinado pelas relações pessoais com outros indivíduos e pelas características 

pessoais do indivíduo. Contudo, Turner e colegas complementaram ainda mais esta 

teoria propondo o modelo da Teoria da Auto-Categorizaçao do Eu (Turner, 1999; 

Turner et al., 1987), cuja ênfase assenta no carácter de juízos sociais categoriais, que 

estão associados a percepções dos indivíduos, elaboradas em função de sua pertença 

grupal, feitas por meio de categorizações produzidas em nível de identidade social. 

Dessa forma, os estereótipos, por exemplo, seriam fluidos, dependentes do 

contexto (Oakes, Haslam, & Reynolds, 1999; Spears, Oakes, Ellemers, & Haslam, 

1997; Turner, 1999), ou seja, os resultados obtidos nos estudos qualitativos desta tese 

estão de acordo com estas teorias, na medida em que os indivíduos pesquisados 

pertenciam a grupos dominantes, e se categorizaram como tal defendendo sua imagem 

positiva em detrimento de grupos desvalorizados e percebidos como inferiores num 

contexto social no qual estes são considerados um problema social. Portanto, conforme 

prevêem as teorias das relações intergrupais, os indivíduos pertencentes a grupos 

domiantes procurariam resguardar sua pertença e seu grupo como forma de manter o 

status valorizado e o poder contínuo. 
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Por conseguinte, as atitudes positivas frente aos membros do próprio grupo de 

pertença também receberam atenção da psicologia social. Hogg (1992) a nomeou de 

atração social, e define um modo de atração na qual os indivíduos assumem uma 

posição prototípica de grupo, ou seja, seria um “modelo exemplar de grupo” numa 

relação grupal. Esta atração ressalta o autor, é diferente da atração pessoal, que se baseia 

em predileções individuais, originarias das relações interpessoais, independentes dos 

processos de pertença grupal (Hogg, & Hains, 1996). Distintamente, a atração social 

estaria mais influenciada por uma série de fatores ligados ao protótipo grupal, e 

vinculados aos fenômenos grupais, como a conformidade, o etnocentrismo e a 

discriminação intergrupal, como o caso dos resultados encontrados nos estudos 

apresentados nesta tese (Hogg, 1992; Hogg, & Hains, 1996). 

Frente ao conjunto de resultados encontrados e demonstrados sistematicamente 

nesta tese, conclue-se que pesquisar sobre a violência policial amplia a visão adotada 

nos estudos tradicionalistas sobre atitudes, apontando contradições importantes entre os 

discursos sobre a percepção de que as minorias sociais que cometem um crime 

representam uma ameaça social real, e que uma maioria social que comete o mesmo 

crime não é tão perigosa assim. Resumindo, este tipo de abordagem psicossocial oferece 

a possibilidade de avaliar os princípios que organizam os repertórios discursivos 

associados ao preconceito racial e à xenofobia em diferentes contextos sociais, para 

além do brasileiro e espanhol. 
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__________________________________________________ 
Considerações finais 
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O objetivo geral desta tese foi investigar se a violência policial é mais tolerada 

quando a vítima é membro de uma minoria social (e.g. negro no Brasil e imigrante 

marroquino e cigano romeno na Espanha). Em outras palavras, esta foi uma tese sobre o 

preconceito e a discriminação racial no Brasil e a xenofobia e a discriminação na 

Espanha. 

Para alcançar este objetivo foram realizados dois estudos, um na Espanha e 

outro no Brasil, que tomados em conjunto demonstraram que infelizmente tanto o 

preconceito e a discriminação racial no Brasil como a xenofobia e a discriminação na 

Espanha existem e têm consequências dramáticas para os membros de minorias sociais 

nos dois países estudados. Igualmente importante, é o fato que, de uma maneira geral, o 

conjunto de variáveis psicossociais estudadas como moderadoras da relação entre a 

violência policial e a tolerância desta violência realmente tiveram tal papel, ou seja, 

influenciaram na força e na direção desta relação. Adicionalmente, a análise dos 

discursos justificadores para a tomada de posição frente à violência policial mostrou 

que, tanto no Brasil como na Espanha, o preconceito e a discriminação podem assumir 

características flagrantes, com conteúdos essencialistas que, em última instância, servem 

para justificar, legitimar e manter as relações de poder que vem sendo contruídas 

historicamente. 

Em conjunto, os resultados aqui apresentados mostram que, dependendo do 

refinamento metodológico, o preconceito e a discriminação mostram a sua face sem 

nenhum pudor normativo. É nos repertórios discursivos que encontramos o contexto 

histórico, político e econômico para os resultados quantitativos das moderações, 

demonstrando assim a importância da triangulação metodológica para o estudo de 

fenômenos tão complexos e delicados como os que foram investigados nesta tese. 
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Tomadas em conjunto, as hipóteses aqui levantadas a partir das revisões 

teóricas apresentadas foram confirmadas. Especificamente, quando houve dúvidas, 

como no caso do papel da Crença no Mundo Justo, o estudo complementar feito, 

mostrou que ela também tem o papel moderador como esperado. 

Também é importante ressaltar que, embora a amostra composta por 

universitários tenha sido relativamente pequena, é preciso destacar a sua validade 

ecológica, no sentido em que se conseguiu representar bem uma situação da qual pôde 

emergir o preconceito e a discriminação. Dito de outra forma, a metodologia e os 

instrumentos adotados nos estudos realizados permitiram acessar o preconceito dos 

indivíduos sem que eles se dessem conta, manifestados em forma de discriminação pela 

tolerância à violência policial. O conjunto de resultados aqui apresentados vão nesta 

direção. 

Os contextos universitários onde foram realizados os estudos são ambientes 

nos quais estão envolvidas temáticas que enfatizam eminentemente a preocupação com 

o ser humano, e o maior compromisso com os estudos das relações sociais. É provável 

que os indivíduos estejam mais engajados com questões como a não discriminação, a 

redução do preconceito, ou a rejeição do apoio à discriminação, que se refletiria em uma 

maior consciência e valorização dos comportamentos humanos e das relações 

intergrupais. Assim, observou-se que o apoio à discriminação, em forma de tolerância à 

violência policial contra minorias sociais foi grande. Como então seria na população em 

geral, como um todo, onde tais questões não recebem tanta atenção? Essa questão 

poderá ser investigada em estudos futuros, pois, em nossa opinião, a validade de uma 

tese está também nas novas direções de pesquisas que podem ser apontadas por ela. 

Outro possível estudo poderia ser feito junto aos policiais. Não seria 

interessante saber dos próprios profissionais sobre estas práticas? Talvez avaliar uma 
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amostra de determinada corporação por meio de entrevistas e questionários a respeito de 

como estes profissionais percebem a violência policial e segundo eles, qual seria uma 

maneira adequada para reduzir este tipo de ação extrajudicial.  

Finalmente, esta tese demonstra que, além da exclusão econômica e social 

derivadas da sua posição na estrutura das sociedades estudadas, as minorias sociais 

também sofrem com o preconceito e a discriminação baseados na cor da pele/raça ou na 

etnia. Este fato nos permite falar em um processo de exclusão social profundamente 

complexo, no qual o indivíduo tem que vencer, no mínimo, dois tipos de discriminação: 

a material, ligada ao desemprego, por exemplo, e a simbólica, que justifica este 

desemprego por meio de discursos essencialistas que dão a sustentação ideológica e 

normativa para a manutenção do status quo. Espera-se, portanto, que os resultados aqui 

apresentados possam embasar futuros debates e intervenções que visem, de fato, uma 

mudança na maneira pela qual os membros das minorias sociais são vistos nas 

sociedades contemporâneas. 
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Anexo 1. Instrumento amostra espanhola 
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Este cuestionario forma parte de una investigación sobre la opinión que 

la población tiene de las actuaciones policiales frente a crímenes cometidos en 

España. Le agradeceríamos que colaborara en esta investigación respondiendo 

con sinceridad a las preguntas que vamos a hacerle sobre un hecho real que se 

describe a continuación. Los nombres de las personas han sido sustituidos para 

mantener sus identidades protegidas. Le recordamos que: 

 

● Usted puede expresar libremente su opinión, pues sus respuestas serán 

absolutamente confidenciales. No hay respuestas correctas o incorrectas, 

responda rápidamente y no pase a la pregunta siguiente sin haber 

respondido a la anterior. 

● No deje ninguna pregunta en blanco. 

● Si lo desea puede dejar de responder al cuestionario en cualquier momento. 

● En caso de duda, responda del modo que más se aproxime a su opinión 

personal. 

 

Le agradecemos de antemano su colaboración en este estudio. 

 

Por favor, lea la noticia que le presentamos más abajo, publicada por un 
importante periódico español y a continuación el parte policial sobre los 
hechos que se describen. 
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Martes, 15/2/2011, 15:11 h

España 

 
Usa tu correo y clave de 
EL PAÍS si ya eres usuario. 
Si no, puedes darte de alta. 

 

correo electrónico

 
ENTRAR Recuperar 
contraseña  

Servicios para 
suscriptores 

 

Visor de la edición 

Herramienta para visualizar 
rápidamente la edición 
completa. Podrá descargar 
o leer las páginas tal y 
como se publicaron. 

 

 

En un comunicado 

oficial del día 14-02-

2011, la Policía 

Nacional informó que 

en la noche del lunes 

fue detenido un 

contrabandista de 

armas al que se 

buscaba desde hacía 1 

año. El sospechoso  

tenía una orden de 

búsqueda y captura  

por  proporcionar 

armas a grupos 

vinculados al  crimen 

organizado de una 

ciudad del sur de 

Francia cuyo nombre 

no se menciona.  

 

La Policía Nacional de Madrid arrestó en la noche de ayer a una persona por 
posesión ilegal de armas de fuego. La detención se produjo en la Estación Sur 
de Autobuses de la capital. 
 

 En el momento de su 

detención portaba dos 

ametralladoras HK 

MP5 K, de 9 

milímetros, de uso

exclusivo de fuerzas 

especiales como el 

FBI,  además de 

cuatro pistolas 

automáticas Glock 

18, de 9 milímetros. 

Según la policía, el 

sospechoso  actuaba 

desde hacía algún 

tiempo, aunque 

todavía no habían 

logrado detenerlo por 

la venta de  armas. 

 

Su modus operandi 

consistía en no tener 

un lugar fijo para 

operar, 

manteniéndose lejos 

de cualquier 

sospecha. Viajaba  en 

autobús, 

desplazándose en 

cada viaje a regiones 

diferentes. Tras 

lograr realizar con 

éxito la detención, la 

policía afirma que a 

partir de ahora se ha 

estrechado más el 

cerco contra los 

contrabandistas de 

armas. 

 



343 
 

Ahora, por favor, lea lo que se declara en el parte policial sobre la noticia 
que acaba de leer y responda las preguntas que se le hacen: 

 
Según dicho parte, la policía había recibido información de que un 

ciudadano español llamado Alejandro Álvarez, un sujeto de etnia 
gitana y nacionalidad rumana llamado Christian Filipescu, un 
sujeto de nacionalidad marroquí llamado Ahmed Benkiran, de 
poco más de veinte años, de complexión delgada y de aproximadamente 1,70 
metros de estatura, embarcaría en un autobús rumbo a Francia portando armas de 
contrabando. En la noche del día 14-02-2011, los policías estaban en la Estación 
Sur de Autobuses de Madrid. 

Según la información recibida por la policía, el individuo cogió el autobús a 
las 20 horas en dirección al lugar donde iba a ser realizada la venta. Los policías 
vestidos de paisano fueron inmediatamente al lugar indicado, detectaron a un 
hombre de veinte y pocos años portando una mochila, que correspondía más o 
menos a la descripción proporcionada por el informante. Los policías se 
trasladaron para verificar, con la ayuda de un dispositivo de rayos-X portátil si 
podía tratarse de las armas buscadas. Una vez constatado que eran las armas, se 
dispusieron a detener al individuo, que intentó escapar. Una vez capturado y 
esposado, uno de los policías le redujo, golpeándole de forma reiterada en la 
cabeza y en otras partes del cuerpo, causándole distintos tipos de lesiones. 

 
Tras estos hechos, la policía procedió a abrir la mochila del sospechoso, 

confirmando que había gran cantidad de armas destinadas al tráfico. A 
continuación policía y sospechoso abandonaron el lugar. El hombre detenido en 

la estación de autobuses resultó ser el ciudadano español Alejandro 
Álvarez, Christian Filipescu, de etnia gitana y nacionalidad 
rumana, Ahmed Benkiran, de nacionalidad marroquí. 

 
 
¿Podría usted leer las siguientes afirmaciones, indicando en qué medida está 

de acuerdo o en desacuerdo con cada una de ellas? Lea con atención las 
afirmaciones y marque el número que mejor exprese su grado de acuerdo o 
desacuerdo con cada una de ellas.  

 
 
 
 
 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

De 
acuerdo  

Muy de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 6 
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Por favor, marque el punto de la escala que esté más próximo a su opinión  

 
¿Está usted de acuerdo con la actuación de la policía en este caso? 
 
Totalmente                                               

en desacuerdo 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Totalmente de 
acuerdo 

 

Por favor, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Alejandro Álvarez, Christian Filipescu, Ahmed Benkiran 
fue encarcelado en espera de juicio. Mientras tanto, su abogado ha interpuesto 
una denuncia y pide una indemnización por el hecho de haber sido herido en la 
cabeza y en otras partes del cuerpo durante la detención. 

 
¿Está usted de acuerdo en que debe recibir una indemnización? 
 
Totalmente                                                                                                             

en desacuerdo 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Totalmente de 
acuerdo 

Por favor, justifique su respuesta: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

En casos semejantes, cuando la persona recibe una indemnización, ésta 
oscila entre los 1.000 y los 100.000 euros. En el caso de que usted esté de 
acuerdo en que debe recibir una indemnización, ¿cuánto cree que debería recibir? 
(En caso de que usted no esté de acuerdo, deje esta pregunta en blanco) 

__________________________ Euros 
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A continuación, encontrará una serie de afirmaciones en las que se pide su 
opinión. Por favor, marque el punto de la escala que esté más próximo a su forma 
de pensar o sentir.  
 
Totalmente de acuerdo 

Moderadamente de acuerdo  

Ligeramente de acuerdo 

Ligeramente en desacuerdo 

Moderadamente en desacuerdo 

Totalmente en desacuerdo  

 
1. Siento que los demás me tratan de una manera justa. 1 2 3 4 5 6 
2. Las personas que se dedican a adquirir una buena formación 
durante los estudios, siempre consiguen mejores empleos que 
aquellos que no se formaron.   

1 2 3 4 5 6 

3. En nuestra sociedad las personas reciben recompensas y castigos, 
según se comporten en la vida. 

1 2 3 4 5 6 

4. Creo que el dicho “el que la hace, la paga” es totalmente cierto. 1 2 3 4 5 6 
5. La deshonestidad tiene una ventaja: difícilmente la persona es 
descubierta y castigada. 

1 2 3 4 5 6 

6. Creo que las personas que se comportan de manera injusta nunca 
reciben el castigo que merecen. 

1 2 3 4 5 6 

7. En nuestra sociedad las personas que hacen algún tipo de mal a 
otras siempre terminan obteniendo un castigo. 

1 2 3 4 5 6 

8. En general, recibo un trato injusto por parte de otras personas. 1 2 3 4 5 6 
9. Generalmente, cuando a una persona le empiezan a ocurrir cosas 
malas, es porque ha hecho algo para merecerlo. 

1 2 3 4 5 6 

10. El aprobar la selectividad no es cuestión de suerte, sino que es 
resultado del esfuerzo que ha hecho cada uno. 

1 2 3 4 5 6 

11. Siento que algunos profesores son injustos cuando corrigen mis 
exámenes.  

1 2 3 4 5 6 

12. Cuando una persona se esfuerza por algo, siempre obtiene 
reconocimiento. 

1 2 3 4 5 6 

13. En general, merezco las cosas buenas o malas que me ocurren en 
la vida. 

1 2 3 4 5 6 

14. Las personas que más estudian son siempre las que tienen más 
éxito en la escuela. 

1 2 3 4 5 6 

15. Las personas buenas y generosas generalmente son las que tienen 
más suerte en la vida. 

1 2 3 4 5 6 
 

16. Los alumnos que obtienen éxito son los que más se han dedicado 
a los estudios. 

1 2 3 4 5 6 

17. Muchas veces, los hijos pagan por las malas acciones de sus 
padres. 

1 2 3 4 5 6 
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18. Cuando un alumno suspende alguna asignatura, es porque no se 
esforzó lo suficiente para aprobar. 

1 2 3 4 5 6 

19. Siento que las decisiones que los demás toman con respecto a mí 
son siempre justas. 

1 2 3 4 5 6 

20. Los alumnos más admirados por los profesores son aquellos que 
más se dedican a los estudios. 

1 2 3 4 5 6 

21. Creo que el dicho “haz el bien sin mirar a quién” hace que la 
vida sea mejor. 

1 2 3 4 5 6 

22. Los alumnos que siempre copian en los exámenes difícilmente 
van a obtener reconocimiento. 

1 2 3 4 5 6 

23. La vida está llena de injusticias, independientemente de lo que 
hagas. 

1 2 3 4 5 6 

24. Siempre que me porto mal con alguien, en seguida me ocurre 
algo malo. 

1 2 3 4 5 6 

25. Creo que las personas buenas siempre son injustamente tratadas. 1 2 3 4 5 6 
26. Cuanto más me esfuerce ahora, mejor será mi vida en un futuro. 1 2 3 4 5 6 
27. Los alumnos que obtienen las mejores notas son aquellos que se 
esfuerzan más. 

1 2 3 4 5 6 

28. En nuestra sociedad, las personas que cumplen la ley siempre 
son más felices que aquellas que no la respetan. 

1 2 3 4 5 6 

29. Lo realmente importante para que una persona viva mejor es que 
sea honesta y trabajadora. 

1 2 3 4 5 6 

30. Siempre que me comporto bien me sucede algo bueno.  1 2 3 4 5 6 
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Le vamos a describir a personas con diferentes características y le vamos a pedir 
que nos diga en qué medida cada una de esas personas es o no es parecida a 
usted.  
 
Exactamente como yo 

Muy parecida a mí 

Parecida a mí 

Poco parecida a mí 

Nada parecida a mí 

No tiene nada que ver conmigo 

 
1. Una persona que le da importancia a tener ideas nuevas y ser 
creativa. Le gusta hacer las cosas a su manera.   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

2. Una persona para quien es importante ser rica. Quiere tener mucho 
dinero y cosas caras. 

1 2 3 4 5 6 

3 Una persona que cree que es importante que todas las personas 
sean tratadas igualmente. Cree que todos deben tener las mismas 
oportunidades en la vida. 

1 2 3 4 5 6 

4. Una persona que da mucha importancia a poder mostrar sus 
capacidades. Quiere que las personas admiren lo que hace. 

1 2 3 4 5 6 

5. Una persona que da importancia a vivir en un lugar donde se 
sienta segura. Evita todo lo que ponga su seguridad en riesgo. 

1 2 3 4 5 6 

6. Una persona a la que le gustan las sorpresas y está siempre 
buscando cosas nuevas para hacer. Cree que es importante hacer 
muchas cosas diferentes en la vida. 

1 2 3 4 5 6 

7. Una persona que cree que las personas deben hacer lo que les 
mandan. Cree que las personas deben cumplir siempre las reglas, 
incluso cuando nadie las está viendo. 

1 2 3 4 5 6 

8. Una persona para quien es importante oír a personas diferentes a 
ella. Incluso cuando no está de acuerdo con alguien, continúa 
queriendo comprender a esa persona. 

1 2 3 4 5 6 

9. Una persona para quien es importante ser humilde y modesta. 
Intenta no llamar la atención. 

1 2 3 4 5 6 

10. Una persona para quien es importante pasar buenos momentos. 
Le gusta cuidarse. 

1 2 3 4 5 6 

11. Una persona para quien es importante tomar sus propias 
decisiones sobre lo que hace. Le gusta ser libre y no depender de 
otros.     

1 2 3 4 5 6 

12. Una persona para quien es importante ayudar a los que la rodean. 
Le gusta cuidar del bienestar de los demás. 

1 2 3 4 5 6 

13. Una persona para quien es importante tener éxito. Le gusta 
recibir el reconocimiento de otros. 

1 2 3 4 5 6 

14. Una persona para quien es importante que el Gobierno garantice 
su seguridad, contra todas las amenazas. Quiere que el Estado sea 
fuerte, de modo que pueda defender a los ciudadanos. 

1 2 3 4 5 6 
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Exactamente como yo 

Muy parecida a mí 

Parecida a mí 

Poco parecida a mí 

Nada parecida a mí 

No tiene nada que ver conmigo 

15. Una persona que busca la aventura y a la que le gusta correr 
riesgos. Quiere tener una vida emocionante. 

1 2 3 4 5 6 

 
16. Una persona para quien es importante portarse siempre como es 
debido. Evita hacer cosas que los demás consideren inadecuadas.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

17. Una persona para quien es importante que los otros le tengan 
respeto. Quieren que los demás hagan lo que ella dice. 

1 2 3 4 5 6 

18. Una persona para quien es importante ser leal con los amigos. Se 
dedica a las personas que le son próximas. 

1 2 3 4 5 6 

19. Una persona que cree firmemente que las personas deben 
proteger la naturaleza. Proteger el medio ambiente es importante 
para ella. 

1 2 3 4 5 6 

20. Una persona que le da importancia a la tradición. Hace todo lo 
que puede para actuar de acuerdo con su religión y su familia. 

1 2 3 4 5 6 

21. Una persona que procura aprovechar todas las oportunidades que 
se le presentan para divertirse. Es importante para ella cosas que le 
produzcan placer 

1 2 3 4 5 6 
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Ahora, usted encontrará una lista  de valores a los que deberá dar una nota que 
varía entre 1 y 6. Cuanto mayor sea el grado de importancia que en su opinión tenga 
cada valor presentado para la construcción de una sociedad ideal donde vivir, 
mayor debe ser la nota otorgada.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alegría 1 2 3 4 5 6 
2. Amor 1 2 3 4 5 6 

3. Confort 1 2 3 4 5 6 

4. Auto-Realización 1 2 3 4 5 6 

5. Religiosidad 1 2 3 4 5 6 

6. Temor A Dios 1 2 3 4 5 6 

7. Obediencia a las leyes 

de Dios 

1 2 3 4 5 6 

8. Salvación  Del Alma 1 2 3 4 5 6 

9. Responsabilidad 1 2 3 4 5 6 

10. Dedicación al Trabajo 1 2 3 4 5 6 

11.Realización profesional 1 2 3 4 5 6 

12. Competencia 1 2 3 4 5 6 

13. Autoridad  1 2 3 4 5 6 
14. Estatus  1 2 3 4 5 6 

15. Lucro  1 2 3 4 5 6 

16. Riqueza  1 2 3 4 5 6 

17. Igualdad  1 2 3 4 5 6 

18. Liberdad 1 2 3 4 5 6 

19. Fraternidad  1 2 3 4 5 6 

20. Justicia Social       1 2 3 4 5 6 

21. Sexualidad 1 2 3 4 5 6 

22. Una vida excitante 1 2 3 4 5 6 

23. Sensualidad 1 2 3 4 5 6 

24. Placer 1 2 3 4 5 6 
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Imagine ahora que usted conoce a un marroquí/gitano rumano y para cada una 
de las situaciones de abajo, indique marcando el número correspondiente, cómo 
le haría sentir a usted el hecho de... 
 
Extremamente incómodo 

Bastante Incómodo 

Incómodo 

Poco incómodo 

Muy poco incómodo 

Nada incómodo 

 
Tener parientes que se casen con marroquíes/gitanos rumanos   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Tener un(a) amigo(a) próximo que sea marroquí/gitano 
rumano 

1 2 3 4 5 6 

Tener marroquíes/gitanos rumanos como compañeros de 
trabajo 

1 2 3 4 5 6 

Tener un(a) marroquí/gitano rumano  como jefe en el trabajo 1 2 3 4 5 6 
Tener marroquíes/gitanos rumanos como ciudadanos viviendo 
en España 

1 2 3 4 5 6 

Ver a un marroquí/gitano rumano saliendo con una española  1 2 3 4 5 6 
Ver a una marroquí/gitana rumana saliendo con un español  1 2 3 4 5 6 
Adoptar a un(a) niño(a) marroquí/gitano rumano    1 2 3 4 5 6 
Participar en fiestas con marroquíes/gitanos rumanos   1 2 3 4 5 6 
Tener a un(a) marroquí/gitano rumano como visitante en su 
país 

 1 2 3 4 5 6 

Tener a un(a) marroquí/gitano rumano expulsado de España 1 2 3 4 5 6 
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Datos Socio-demográficos 
 
 

¿Cuál es su sexo?: [  ] Masculino    [  ] Femenino 

¿Cuál es su edad?:______________________________ 

¿Cuál es su curso?:_____________________________ 

¿Cuál es su nacionalidad?:_______________________ 

 

 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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__________________________________________________

Anexo 2. Instrumento amostra brasileira 
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     UFPB 

 

 

Grupo de Pesquisa em 
Comportamento Político 

GPCP  

 
Caro Estudante,  
 

Este questionário faz parte de uma pesquisa a respeito da sua 

opinião acerca da ação policial frente a crimes cometidos no Brasil. 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração respondendo sinceramente às 

questões sobre um fato verídico que será descrito a seguir. Os nomes dos 

indivíduos foram substituídos para manter suas identidades protegidas, 

lembrando ainda que: 

 

● Você poderá expressar livremente a sua opinião, pois suas respostas 

serão mantidas em sigilo absoluto. Não há respostas certas ou 

erradas, responda rapidamente e não passe à questão seguinte sem ter 

respondido a anterior. 

● Por favor, não deixe nenhuma questão em branco. 

● Em caso de dúvida responda do modo que mais se aproxime de sua 

opinião. 

● Se desejar poderá desistir de responder o questionário quando bem 

entender. 

 
Na certeza de poder contar com a sua colaboração, agradecemos 
antecipadamente.  
 
Por favor, Leia o artigo abaixo, publicado por um importante jornal 
da Paraíba e na sequência veja o que foi declarado pelo boletim de 
ocorrência. 
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Quarta-feira, 1/2/2012, 15:11 h

                                         

 
 

correo electrónico

 
ENTRAR Recuperar 

senha  

Serviços  

 

 

Últimas 
Notícias 
Deputado paraibano 
solicita pensão 
privilegiada na Câmara 
dos Deputados 

O jornal O Estado de São 
Paulo, deste sábado (5), 

publicou uma reportagem 

denunciando que alguns 
deputados federais usaram 

uma manobra para conseguir 
uma aposentadoria 

privilegiada no Congresso 
Federal.  

A Polícia Militar de João Pessoa prendeu esta noite um homem 
por porte de drogas 

Em nota oficial 

do dia 31-01-

2012, a Polícia 

Militar da capital 

paraibana 

informou que foi 

preso um homem 

com uma 

quantidade 

substancial de 

drogas que 

seriam vendidas 

na grande  

João Pessoa. O 

indivíduo foi 

preso por dois 

policiais. De 

acordo com a 

polícia, o 

indivíduo atuava 

em Pernambuco, 

Rio Grande do 

Norte e Paraíba. 

Depois de lograr 

essa prisão com 

sucesso, a polícia 

afirmou que o 

efetivo será 

aumentado para 

combater a ação 

dos traficantes de 

drogas na Grande 

João Pessoa. 
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Agora, por favor, leia o que o boletim de ocorrência declarou sobre a notícia 
acima e responda o que se pede: 

 
Segundo o boletim de ocorrência, a polícia havia recebido informações de 

que, um homem branco/negro chamado Olavo Junqueira/Jair Ramalho de 
vinte e poucos anos, magro com mais ou menos um metro e setenta de altura 
venderia uma quantidade substancial de cocaína, próximo ao bairro de Tambaú 
em João Pessoa. Na noite do dia 30-01-2012, os policiais estiveram no local 
informado, para averiguarem o caso.  

Na informação recebida pela polícia a venda das drogas ocorreria por volta 
das 23hs. Os policiais foram imediatamente ao local de arma em punho e 
esperaram escondidos o desdobramento dos fatos. Havia apenas um homem com 
seus vinte e poucos anos que correspondia mais ou menos à descrição dada pelo 
informante, com uma maleta. Os policiais se aproximaram dando voz de prisão. 
O homem tentou escapar e começou a correr, mas um dos policiais colocou o pé 
na frente impedindo que o homem fugisse e o outro policial imediatamente o 
golpeou na cabeça e em outras partes do corpo, causando vários tipos de lesões. 

 
Um dos policiais manteve o homem sob a mira do revólver enquanto o 

outro o revistava. Depois de verificar que o homem não estava armado, eles o 
algemaram numa grade e começaram a revistar a maleta. Eles encontraram 10 
tabletes de cocaína, que equivalem a 10 quilos. Os policiais prenderam o homem 
e deixaram o local após 25 minutos. O homem preso era Olavo Junqueira/Jair 
Ramalho. 

 
Você poderia, por favor, considerar as seguintes afirmações, indicando o 

quanto concorda ou discorda sobre cada uma delas. Uma escala de seis pontos é 
usada para que você escolha o número que esteja de acordo com o seu 
posicionamento frente ao caso. 

  
Leia com atenção as afirmativas abaixo e marque com um circulo o número 

que melhor expresse o seu grau de concordância ou discordância com relação a 
cada uma delas. Os números funcionam da seguinte maneira: 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo Concordo  Concordo 
moderadamente  

Concordo 
totalmente  

1 2 3 4 5 6 

 

Por favor, marque o ponto na escala que está mais próximo de sua opinião 
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Você concorda com a ação da polícia neste caso? 
 

 
Discordo 

Totalmente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Concordo 

Totalmente 
  

 

Por favor, justifique sua resposta: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 
Olavo Junqueira/Jair Ramalho foi preso e aguarda julgamento. No 

entanto, seu advogado entrou com uma ação pedindo uma indenização pelo fato 
de ele ter sido ferido gravemente durante a ação policial. 

 
 

Você concorda que ele receba a indenização? 
 

Discordo 
Totalmente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Concordo 

Totalmente 

 

Por favor, justifique sua resposta: 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

Em casos semelhantes, quando o indivíduo recebe uma indenização, ela 
varia entre R$1.000,00 e R$100.000,00. No caso de você concordar com a 
indenização, de quanto você acha que ela deveria ser? (Caso você não concorde, 
deixe em branco) 

R$____________________________________________________ 
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A seguir você terá que responder a uma série de afirmações que pedem sua 
opinião. Por favor, marque o ponto da escala que esteja mais próximo à sua 
forma de pensar ou sentir. 
Concordo Totalmente 

Concordo moderadamente   

Concordo ligeiramente 

Discordo ligeiramente 

Discordo Moderadamente 

Discordo totalmente 

 
1. Sinto que as pessoas me tratam de uma maneira justa. 1 2 3 4 5 6 

2. As pessoas que se dedicam em fazer uma boa formação durante os 
estudos, sempre conseguem melhores empregos que aqueles que não se 
dedicaram.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

3. Em nossa sociedade as pessoas recebem as recompensas e punições 
de acordo com o que fazem na vida.  

1 2 3 4 5 6 

4. Acho que o ditado “aqui se faz, aqui se paga” é profundamente 
verdadeiro.  

1 2 3 4 5 6 

5. Há uma vantagem na desonestidade: dificilmente a pessoa é 
descoberta e punida. 

1 2 3 4 5 6 

6. Acredito que pessoas injustas não são castigadas. 1 2 3 4 5 6 
7. Em nossa sociedade as pessoas que fazem maldades com outras, de 
algum jeito, sempre acabam sendo punidas durante a vida.  

1 2 3 4 5 6 

8. Em geral, sou tratado de maneira injusta pelas demais pessoas. 1 2 3 4 5 6 
9. Geralmente, quando coisas ruins começam a acontecer na vida de 
uma pessoa, ela fez algo para merecer.  

1 2 3 4 5 6 

10. A aprovação no vestibular não é fruto da sorte, é resultado do 
esforço de cada um. 

1 2 3 4 5 6 

11. Sinto que alguns professores são injustos nas correções de minhas 
provas.  

1 2 3 4 5 6 

12. Quando uma pessoa se esforça por algo sempre será reconhecida. 1 2 3 4 5 6 
13. Em geral, mereço os acontecimentos bons ou ruins que acontecem na 
minha vida. 

1 2 3 4 5 6 

14. Os alunos que mais se dedicam aos estudos são sempre os que têm 
mais sucesso na escola.  

1 2 3 4 5 6 

15. As pessoas boas e generosas geralmente são as que têm mais sorte na 
vida. 

1 2 3 4 5 6 

16. Os alunos que obtém sucesso são aqueles mais dedicados aos estudos. 1 2 3 4 5 6 

17. Muitas vezes, os filhos é que pagam pelas maldades cometidas pelos seus 
pais. 

1 2 3 4 5 6 

18. Quando um aluno é reprovado em alguma disciplina é porque não se 
esforçou para ser aprovado. 

1 2 3 4 5 6 
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19. Sinto que as decisões que os demais tomam a meu respeito são 
sempre justas. 

1 2 3 4 5 6 

20. Os alunos mais admirados pelos professores são aqueles que mais se 
dedicam aos estudos. 

1 2 3 4 5 6 

21. Acho que o ditado “fazer o bem sem olhar a quem” torna a vida 
melhor. 

1 2 3 4 5 6 

22. Os alunos que sempre “colam” nas provas dificilmente conseguirão 
ser reconhecidos. 

1 2 3 4 5 6 

23. A vida é cheia de injustiças, não importa o que você faça. 1 2 3 4 5 6 
24. Todas as vezes que faço um mal a alguém, em seguida algo de ruim 
me acontece. 

1 2 3 4 5 6 

25. Acredito que pessoas boas sempre são injustiçadas. 1 2 3 4 5 6 
26. Quanto mais eu me esforçar agora, melhor será minha vida no 
futuro. 

1 2 3 4 5 6 

27. Os alunos que obtém as melhores notas são aqueles que se esforçam 
mais. 

1 2 3 4 5 6 

28. Em nossa sociedade as pessoas que cumprem as leis sempre são mais 
felizes do que aquelas que não as respeitam.  

1 2 3 4 5 6 

29. O que realmente é importante para uma pessoa conseguir melhorar 
de vida é que ela seja honesta e trabalhadora. 

1 2 3 4 5 6 

30. Se eu for uma pessoa boa, tudo de bom pode me acontecer. 1 2 3 4 5 6 
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Vou descrever-lhe pessoas com diferentes características e vou pedir-lhe que me 
diga em que medida cada uma dessas pessoas é ou não parecida com você. 

 
Exatamente como eu 

Muito parecido comigo 

Parecido comigo 

Pouco parecido comigo 

Nada parecido comigo 

Não tem nada a ver comigo 

 

 
1. Uma pessoa que dá importância a ter novas ideias e ser criativo. 
Gosta de fazer as coisas à sua maneira.   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

2. Uma pessoa para quem é importante ser rico. Quer ter muito 
dinheiro e coisas caras. 

1 2 3 4 5 6 

3. Uma pessoa que acha importante que todas as pessoas no mundo 
sejam tratadas igualmente. Acredita que todos devem ter as mesmas 
oportunidades na vida. 

1 2 3 4 5 6 

4. Uma pessoa que dá muita importância a poder mostrar as suas 
capacidades. Quer que as pessoas admirem o que faz. 

1 2 3 4 5 6 

5. Uma pessoa que dá importância a viver num lugar onde se sinta 
seguro. Evita tudo o que possa por a sua segurança em risco. 

1 2 3 4 5 6 

6. Uma pessoa que gosta de surpresas e está sempre à procura de 
coisas novas para fazer. Acha que é importante fazer muitas coisas 
diferentes na vida. 

1 2 3 4 5 6 

7. Uma pessoa que acha que as pessoas devem fazer o que lhes 
mandam. Acha que as pessoas devem cumprir sempre as regras, 
mesmo quando ninguém está vendo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

8. Uma pessoa para quem é importante ouvir pessoas diferentes de 
si. Mesmo quando discorda de alguém continua querendo 
compreender essa pessoa. 

1 2 3 4 5 6 

9. Uma pessoa para quem é importante ser humilde e modesto. Tenta não 
chamar as atenções para si. 

1 2 3 4 5 6 

10. Uma pessoa para quem é importante passar bons momentos. 
Gosta de tratar bem de si. 

1 2 3 4 5 6 

11. Uma pessoa para quem é importante tomar as suas próprias 
decisões sobre o que faz. Gosta de ser livre e não ser dependente dos 
outros.     

1 
 

2 3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

12. Uma pessoa para quem é importante ajudar os que o rodeiam. Gosta de 
zelar pelo seu bem-estar. 

1 2 3 4 5 6 

13. Uma pessoa para quem é importante ter sucesso. Gosta de receber o 
reconhecimento dos outros. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

14. Uma pessoa para quem é importante que o Governo garanta a sua 
segurança, contra todas as ameaças. Quer que o Estado seja forte, de modo 
a poder defender os cidadãos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Exatamente como eu 

Muito parecido comigo 

Parecido comigo 

Pouco parecido comigo 

Nada parecido comigo 

Não tem nada a ver comigo 

 

15. Uma pessoa que procura a aventura e gosta de correr riscos. Quer 
ter uma vida emocionante. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

16. Uma pessoa para quem é importante portar-se sempre como deve 
ser. Evita fazer coisas que os outros digam que é errado.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

17. Uma pessoa para quem é importante que os outros lhe tenham 
respeito. Quer que as pessoas façam o que ele diz. 

1 2 3 4 5 6 

18. Uma pessoa para quem é importante ser leal para com os amigos. 
Dedica-se às pessoas que lhe são próximas. 

1 2 3 4 5 6 

19. Uma pessoa que acredita seriamente que as pessoas devem 
proteger a natureza. Proteger o ambiente é importante para ele. 

1 2 3 4 5 6 

20. Uma pessoa que dá importância à tradição. Faz tudo o que pode 
para agir de acordo com a sua religião e a sua família. 

1 2 3 4 5 6 

21. Uma pessoa que procura aproveitar todas as oportunidades para 
se divertir. É importante para ele fazer coisas que lhe dão prazer. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Logo abaixo você encontrará uma lista contendo um conjunto de 24 valores sociais aos quais você deverá 
atribuir uma nota variando de 1 (UM) a 6 (SEIS), considerando o grau de importância de cada um dos 
valores para a construção de uma sociedade ideal para se viver. Lembre-se que quanto menor for a nota, 
menor será a importância do valor e, quanto maior for a nota, maior será a importância do valor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Alegria 1 2 3 4 5 6 

2. Amor 1 2 3 4 5 6 

3. Conforto 1 2 3 4 5 6 

4. Auto-Realização 1 2 3 4 5 6 

5. Religiosidade 1 2 3 4 5 6 

6. Temor a Deus 1 2 3 4 5 6 

7. Obediência às leis de Deus 1 2 3 4 5 6 

8. Salvação da Alma 1 2 3 4 5 6 

9. Responsabilidade 1 2 3 4 5 6 

10. Dedicação ao Trabalho 1 2 3 4 5 6 

11. Realização Profissional 1 2 3 4 5 6 

12. Competência 1 2 3 4 5 6 

13. Autoridade 1 2 3 4 5 6 

14. Status  1 2 3 4 5 6 

15. Lucro  1 2 3 4 5 6 

16. Riqueza  1 2 3 4 5 6 

17. Igualdade  1 2 3 4 5 6 

18. Liberdade  1 2 3 4 5 6 

19. Fraternidade  1 2 3 4 5 6 

20. Justiça Social       1 2 3 4 5 6 

21. Sexualidade 1 2 3 4 5 6 

22. Uma vida excitante 1 2 3 4 5 6 

23. Sensualidade 1 2 3 4 5 6 

24. Prazer 1 2 3 4 5 6 



362 
 

Utilizando as situações abaixo, indique marcando o número correspondente, de como 
você se sentiria por...  

 

Muitíssimo Constrangido 

Muito Constrangido 

Constrangido 

Pouco Constrangido 

Pouquíssimo Constrangido 

Nada Constrangido 

 
Ter parentes por casamento que sejam negros 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Ter um amigo próximo que seja negro 1 2 3 4 5 6 
Ter um(a) negro(a) competente como seu chefe de trabalho  1 2 3 4 5 6 
Ter negros como colegas de trabalho 1 2 3 4 5 6 
Ter um(a) namorado(a) negro(a) 1 2 3 4 5 6 
Ver um(a) negro(a) namorar(a) um(a) branco(a)  1 2 3 4 5 6 
Adotar uma criança negra  1 2 3 4 5 6 
Participar de festas com negros 1 2 3 4 5 6 
Ter um(a) vizinho(a) negro(a) 1 2 3 4 5 6 

Ter um(a) médico(a) negro(a) 1 2 3 4 5 6 
Ser revistado por um(a) policial negro(a) 1 2 3 4 5 6 
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Seus Dados Sócio demográficos 

 

Qual é o seu sexo: [  ] Masculino [  ] Feminino 

Qual sua idade:__________________ 

Qual seu curso:__________________ 
 
A sua cor ou raça é:  
 

Branca 
(   ) 

Preta 
(   ) 

Amarela 
(   ) 

Parda 
(   ) 

Indígena 
(   ) 

 

 

Muito Obrigado Pela Sua Colaboração. 

 

 

Para maiores informações 
entrar em contato pelo Email: 
gpcp2010@googlegroups.com 
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__________________________________________________ 

Anexo 3. Instrumento com a vítima inocente (amostra brasileira) 
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     UFPB 

 

 

Grupo de Pesquisa em 
Comportamento Político 

GPCP  

 
Caro Estudante,  
 

Este questionário faz parte de uma pesquisa a respeito da sua 

opinião acerca da ação policial frente a crimes cometidos no Brasil. 

Gostaríamos de contar com a sua colaboração respondendo sinceramente às 

questões sobre um fato verídico que será descrito a seguir. Os nomes dos 

indivíduos foram substituídos para manter suas identidades protegidas, 

lembrando ainda que: 

 

● Você poderá expressar livremente a sua opinião, pois suas respostas 

serão mantidas em sigilo absoluto. Não há respostas certas ou 

erradas, responda rapidamente e não passe à questão seguinte sem ter 

respondido a anterior. 

● Por favor, não deixe nenhuma questão em branco. 

● Em caso de dúvida responda do modo que mais se aproxime de sua 

opinião. 

● Se desejar poderá desistir de responder o questionário quando bem 

entender. 

 
Na certeza de poder contar com a sua colaboração, agradecemos 
antecipadamente. 

Por favor, Leia o artigo abaixo, publicado por um importante jornal 
da Paraíba e na sequência veja o que foi declarado pelo boletim de 
ocorrência. 
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Quarta-feira, 1/2/2012, 15:11 h

                                         

 
 

correo electrónico

 
ENTRAR Recuperar 

senha  

Serviços  

 

 

Últimas 
Notícias 
Deputado paraibano 
solicita pensão 
privilegiada na Câmara 
dos Deputados 

O jornal O Estado de São 
Paulo, deste sábado (5), 

publicou uma reportagem 
denunciando que alguns 

deputados federais usaram 

uma manobra para conseguir 
uma aposentadoria 

privilegiada no Congresso 
Federal.  

A Polícia Militar de João Pessoa abordou e usou força 
excessiva em um homem suspeito de portar drogas 

 

Em nota oficial 

do dia 31-01-

2012, a Polícia 

Militar da capital 

paraibana 

informou que foi 

preso um homem 

que era suspeito 

de portar uma 

quantidade 

substancial de 

drogas que 

seriam vendidas 

na grande  

João Pessoa. O 

indivíduo foi 

preso por dois 

policiais. De 

acordo com a 

polícia, o 

indivíduo atuava 

em Pernambuco, 

Rio Grande do 

Norte e Paraíba. 

Depois de lograr 

essa prisão com 

sucesso, a polícia 

afirmou que o 

efetivo será 

aumentado para 

combater a ação 

dos traficantes de 

drogas na Grande 

João Pessoa. O 

caso segue no 

tribunal, pois o 

suspeito não 

estava com a 

droga procurada. 
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Agora, por favor, leia o que o boletim de ocorrência declarou sobre a notícia 
acima e responda o que se pede: 

Segundo o boletim de ocorrência, a polícia havia recebido informações de 
que, um homem branco/negro chamado Olavo Junqueira/Jair Ramalho de 
vinte e poucos anos, magro com mais ou menos um metro e setenta de altura 
venderia uma quantidade substancial de cocaína, próximo ao bairro de Tambaú 
em João Pessoa. Na noite do dia 30-01-2012, os policiais estiveram no local 
informado, para averiguarem o caso.  

Na informação recebida pela polícia a venda das drogas ocorreria por volta 
das 23hs. Os policiais foram imediatamente ao local de arma em punho e 
esperaram escondidos o desdobramento dos fatos. Havia apenas um homem com 
seus vinte e poucos anos que correspondia mais ou menos à descrição dada pelo 
informante, com uma maleta. Os policiais se aproximaram dando voz de prisão. 
O homem se assustou, mas um dos policiais colocou o pé na frente impedindo 
qualquer movimento dele e o outro policial imediatamente o golpeou na cabeça e 
em outras partes do corpo, causando vários tipos de lesões. 

 
Um dos policiais manteve o homem sob a mira do revólver enquanto o 

outro o revistava. Depois de verificar que o homem não estava armado, eles o 
algemaram numa grade e começaram a revistar a maleta, mas ela continha apenas 
objetos pessoais do suspeito. Mesmo assim, os policiais prenderam o homem e 
deixaram o local após 25 minutos. O homem preso era Olavo Junqueira/Jair 
Ramalho. 

Você poderia, por favor, considerar as seguintes afirmações, indicando o 
quanto concorda ou discorda sobre cada uma delas. Uma escala de seis pontos é 
usada para que você escolha o número que esteja de acordo com o seu 
posicionamento frente ao caso. 

  
Leia com atenção as afirmativas abaixo e marque com um circulo o número 

que melhor expresse o seu grau de concordância ou discordância com relação a 
cada uma delas. Os números funcionam da seguinte maneira: 

 

Discordo 
totalmente 

Discordo 
moderadamente 

Discordo Concordo  Concordo 
moderadamente  

Concordo 
totalmente  

1 2 3 4 5 6 
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Por favor, marque o ponto na escala que está mais próximo de sua opinião 

 
Você concorda com a ação da polícia neste caso? 

 
Discordo 

Totalmente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Concordo 

Totalmente 

Por favor, justifique sua resposta: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Olavo Junqueira/Jair Ramalho foi preso e aguarda julgamento. No 

entanto, seu advogado entrou com uma ação pedindo uma indenização pelo fato 
de ele ter sido ferido gravemente durante a ação policial. 

 
Você concorda que ele receba a indenização? 

 
Discordo 

Totalmente 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
Concordo 

Totalmente 

Por favor, justifique sua resposta: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Em casos semelhantes, quando o indivíduo recebe uma indenização, ela 
varia entre R$1.000,00 e R$100.000,00. No caso de você concordar com a 
indenização, de quanto você acha que ela deveria ser? (Caso você não concorde, 
deixe em branco) 

R$____________________________________________________ 

A seguir você terá que responder a uma série de afirmações que pedem sua 
opinião. Por favor, marque o ponto da escala que esteja mais próximo à sua 
forma de pensar ou sentir. 
Por favor, marque o ponto na escala que está mais próximo de sua opinião. 
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Concordo Totalmente 

Concordo moderadamente   

Concordo ligeiramente 

Discordo ligeiramente 

Discordo Moderadamente 

Discordo totalmente 

 
1. Sinto que as pessoas me tratam de uma maneira justa. 1 2 3 4 5 6 

2. As pessoas que se dedicam em fazer uma boa formação durante os 
estudos, sempre conseguem melhores empregos que aqueles que não se 
dedicaram.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

3. Em nossa sociedade as pessoas recebem as recompensas e punições 
de acordo com o que fazem na vida.  

1 2 3 4 5 6 

4. Acho que o ditado “aqui se faz, aqui se paga” é profundamente 
verdadeiro.  

1 2 3 4 5 6 

5. Há uma vantagem na desonestidade: dificilmente a pessoa é 
descoberta e punida. 

1 2 3 4 5 6 

6. Acredito que pessoas injustas não são castigadas. 1 2 3 4 5 6 
7. Em nossa sociedade as pessoas que fazem maldades com outras, de 
algum jeito, sempre acabam sendo punidas durante a vida.  

1 2 3 4 5 6 

8. Em geral, sou tratado de maneira injusta pelas demais pessoas. 1 2 3 4 5 6 
9. Geralmente, quando coisas ruins começam a acontecer na vida de 
uma pessoa, ela fez algo para merecer.  

1 2 3 4 5 6 

10. A aprovação no vestibular não é fruto da sorte, é resultado do 
esforço de cada um. 

1 2 3 4 5 6 

11. Sinto que alguns professores são injustos nas correções de minhas 
provas.  

1 2 3 4 5 6 

12. Quando uma pessoa se esforça por algo sempre será reconhecida. 1 2 3 4 5 6 
13. Em geral, mereço os acontecimentos bons ou ruins que acontecem na 
minha vida. 

1 2 3 4 5 6 

14. Os alunos que mais se dedicam aos estudos são sempre os que têm 
mais sucesso na escola.  

1 2 3 4 5 6 

15. As pessoas boas e generosas geralmente são as que têm mais sorte na 
vida. 

1 2 3 4 5 6 

16. Os alunos que obtém sucesso são aqueles mais dedicados aos 
estudos. 

1 2 3 4 5 6 

17. Muitas vezes, os filhos é que pagam pelas maldades cometidas pelos 
seus pais. 

1 2 3 4 5 6 

18. Quando um aluno é reprovado em alguma disciplina é porque não se 
esforçou para ser aprovado. 

1 2 3 4 5 6 

19. Sinto que as decisões que os demais tomam a meu respeito são 
sempre justas. 

1 2 3 4 5 6 
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20. Os alunos mais admirados pelos professores são aqueles que mais se 
dedicam aos estudos. 

1 2 3 4 5 6 

21. Acho que o ditado “fazer o bem sem olhar a quem” torna a vida das 
pessoas melhor. 

1 2 3 4 5 6 

22. Os alunos que sempre “colam” nas provas dificilmente conseguirão 
ser reconhecidos. 

1 2 3 4 5 6 

23. A vida é cheia de injustiças, não importa o que você faça. 1 2 3 4 5 6 
24. Todas as vezes que faço um mal a alguém, em seguida algo de ruim 
me acontece. 

1 2 3 4 5 6 

25. Acredito que pessoas boas sempre são injustiçadas. 1 2 3 4 5 6 
26. Quanto mais eu me esforçar agora, melhor será minha vida no 
futuro. 

1 2 3 4 5 6 

27. Os alunos que obtém as melhores notas são aqueles que se esforçam 
mais. 

1 2 3 4 5 6 

28. Em nossa sociedade as pessoas que cumprem as leis sempre são mais 
felizes do que aquelas que não as respeitam.  

1 2 3 4 5 6 

29. O que realmente é importante para uma pessoa conseguir melhorar 
de vida é que ela seja honesta e trabalhadora. 

1 2 3 4 5 6 

30. Se eu for uma pessoa boa, tudo de bom pode me acontecer. 1 2 3 4 5 6 
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Vou descrever-lhe pessoas com diferentes características e vou pedir-lhe que 
me diga em que medida cada uma dessas pessoas é ou não parecida com 
você. 

Exatamente como eu 

Muito parecido comigo 

Parecido comigo 

Pouco parecido comigo 

Nada parecido comigo 

Não tem nada a ver comigo 

 

1. Uma pessoa que dá importância a ter novas ideias e ser criativo. 
Gosta de fazer as coisas à sua maneira.   

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

2. Uma pessoa para quem é importante ser rico. Quer ter muito 
dinheiro e coisas caras. 

1 2 3 4 5 6 

3. Uma pessoa que acha importante que todas as pessoas no mundo 
sejam tratadas igualmente. Acredita que todos devem ter as mesmas 
oportunidades na vida. 

1 2 3 4 5 6 

4. Uma pessoa que dá muita importância a poder mostrar as suas 
capacidades. Quer que as pessoas admirem o que faz. 

1 2 3 4 5 6 

5. Uma pessoa que dá importância a viver num lugar onde se sinta 
seguro. Evita tudo o que possa por a sua segurança em risco. 

1 2 3 4 5 6 

6. Uma pessoa que gosta de surpresas e está sempre à procura de 
coisas novas para fazer. Acha que é importante fazer muitas coisas 
diferentes na vida. 

1 2 3 4 5 6 

7. Uma pessoa que acha que as pessoas devem fazer o que lhes 
mandam. Acha que as pessoas devem cumprir sempre as regras, 
mesmo quando ninguém está vendo. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

8. Uma pessoa para quem é importante ouvir pessoas diferentes de 
si. Mesmo quando discorda de alguém continua querendo 
compreender essa pessoa. 

1 2 3 4 5 6 

9. Uma pessoa para quem é importante ser humilde e modesto. Tenta 
não chamar as atenções para si. 

1 2 3 4 5 6 

10. Uma pessoa para quem é importante passar bons momentos. 
Gosta de tratar bem de si. 

1 2 3 4 5 6 

11. Uma pessoa para quem é importante tomar as suas próprias 
decisões sobre o que faz. Gosta de ser livre e não ser dependente dos 
outros.     

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

12. Uma pessoa para quem é importante ajudar os que o rodeiam. 
Gosta de zelar pelo seu bem-estar. 

1 2 3 4 5 6 

 



372 
 

Exatamente como eu 

Muito parecido comigo 

Parecido comigo 

Pouco parecido comigo 

Nada parecido comigo 

Não tem nada a ver comigo 

 

13. Uma pessoa para quem é importante ter sucesso. Gosta de 
receber o reconhecimento dos outros. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

14. Uma pessoa para quem é importante que o Governo garanta a sua 
segurança, contra todas as ameaças. Quer que o Estado seja forte, de 
modo a poder defender os cidadãos. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

15. Uma pessoa que procura a aventura e gosta de correr riscos. Quer 
ter uma vida emocionante. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

16. Uma pessoa para quem é importante portar-se sempre como deve 
ser. Evita fazer coisas que os outros digam que é errado.  

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

17. Uma pessoa para quem é importante que os outros lhe tenham 
respeito. Quer que as pessoas façam o que ele diz. 

1 2 3 4 5 6 

18. Uma pessoa para quem é importante ser leal para com os amigos. 
Dedica-se às pessoas que lhe são próximas. 

1 2 3 4 5 6 

19. Uma pessoa que acredita seriamente que as pessoas devem 
proteger a natureza. Proteger o ambiente é importante para ele. 

1 2 3 4 5 6 

20. Uma pessoa que dá importância à tradição. Faz tudo o que pode 
para agir de acordo com a sua religião e a sua família. 

1 2 3 4 5 6 

21. Uma pessoa que procura aproveitar todas as oportunidades para 
se divertir. É importante para ele fazer coisas que lhe dão prazer. 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 
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Logo abaixo você encontrará uma lista contendo um conjunto de 24 valores sociais aos quais 
você deverá atribuir uma nota variando de 1 (UM) a 6 (SEIS), considerando o grau de 
importância de cada um dos valores para a construção de uma sociedade ideal para se viver. 
Lembre-se que quanto menor for a nota, menor será a importância do valor e, quanto maior for 

a nota, maior será a importância do valor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. ALEGRIA 1 2 3 4 5 6 

2. AMOR 1 2 3 4 5 6 

3. CONFORTO 1 2 3 4 5 6 

4. AUTO-REALIZAÇÃO 1 2 3 4 5 6 

5. RELIGIOSIDADE 1 2 3 4 5 6 

6. TEMOR A DEUS 1 2 3 4 5 6 

7. OBEDIÊNCIA ÀS LEIS 

DE DEUS 

1 2 3 4 5 6 

8. SALVAÇÃO DA ALMA 1 2 3 4 5 6 

9. RESPONSABILIDADE 1 2 3 4 5 6 

10. DEDICAÇÃO AO 

TRABALHO 

1 2 3 4 5 6 

11. REALIZAÇÃO 

PROFISSIONAL 

1 2 3 4 5 6 

12. COMPETÊNCIA 1 2 3 4 5 6 

13. AUTORIDADE 1 2 3 4 5 6 

14. STATUS  1 2 3 4 5 6 

15. LUCRO  1 2 3 4 5 6 

16. RIQUEZA  1 2 3 4 5 6 

17. IGUALDADE  1 2 3 4 5 6 

18. LIBERDADE  1 2 3 4 5 6 

19. FRATERNIDADE  1 2 3 4 5 6 

20. JUSTIÇA SOCIAL       1 2 3 4 5 6 

21. SEXUALIDADE 1 2 3 4 5 6 

22. UMA VIDA 

EXCITANTE 

1 2 3 4 5 6 

23. SENSUALIDADE 1 2 3 4 5 6 

24. PRAZER 1 2 3 4 5 6 
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Utilizando a seguinte escala indique o número que melhor reflete seu nível de 
acordo com estas afirmações 

 

Muitíssimo Constrangido 

Muito Constrangido 

Constrangido 

Pouco Constrangido 

Pouquíssimo Constrangido 

Nada Constrangido 

 
Ter parentes por casamento que sejam negros 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

Ter um amigo próximo que seja negro 1 2 3 4 5 6 
Ter um(a) negro(a) competente como seu chefe de trabalho  1 2 3 4 5 6 
Ter negros como colegas de trabalho 1 2 3 4 5 6 
Ter um(a) namorado(a) negro(a) 1 2 3 4 5 6 
Ver um(a) negro(a) namorar(a) um(a) branco(a)  1 2 3 4 5 6 
Adotar uma criança negra  1 2 3 4 5 6 
Participar de festas com negros 1 2 3 4 5 6 
Ter um(a) vizinho(a) negro(a) 1 2 3 4 5 6 

Ter um(a) médico(a) negro(a) 1 2 3 4 5 6 
Ser revistado por um(a) policial negro(a) 1 2 3 4 5 6 
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Seus Dados Sócio demográficos 

Qual é o seu sexo: [  ] Masculino [  ] Feminino 

Qual sua idade:__________________ 

Qual seu curso:__________________ 
 
A sua cor ou raça é:  
 

Branca 
(   ) 

Preta 
(   ) 

Amarela 
(   ) 

Parda 
(   ) 

Indígena 
(   ) 

 

Muito Obrigado Pela Sua Colaboração. 

 

 

Para maiores informações 
entrar em contato pelo Email: 
gpcp2010@googlegroups.com 
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_____________________________________________________ 
Anexo 4. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – UFPB 
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